Kim zostaną nasze dzieci?
Krótki przewodnik po zawodach
przyszłości i… przeszłości

Rynek pracy ewoluuje. Zapotrzebowanie na niektóre profesje wygasa w wyniku zmian technologicznych (kiedy ostatni raz skorzystaliście z usług sitarza?). Te same zmiany tworzą jednak nowe,
często bardziej zaawansowane i lepiej płatne zajęcia. Jeśli polskie społeczeństwo ma się bogacić, to ludzie aktywni zawodowo
i ci dopiero wchodzący na rynek pracy powinni umieć identyfikować trendy, które w przyszłości zdecydują o ich dochodach.
Dzisiaj, jak nigdy chyba przedtem w historii, możemy świadomie
kształtować swoje wybory dotyczące kariery, szkoły, zawodu czy
branży, w której otwieramy działalność gospodarczą. Robotnik
u progu XIX w. miał niewielkie pojęcie o tym, czy przędzalnia,
w której właśnie się zatrudnił, to dla niego optymalne miejsce

pracy i czy dzięki niej wyrwie się z pułapki biedy. Częściowo dlatego, że najczęściej nie umiał nawet pisać i czytać, ale nawet
gdyby umiał, to i tak nie miałby dostępu do odpowiednich analiz. Analfabetyzm dziś już nie istnieje, a wiedza jest powszechnie
dostępna i właściwie darmowa. Postanowiliśmy jednak jeszcze bardziej ułatwić naszym Czytelnikom zadanie planowania
przyszłości swojej i ich dzieci, pytając praktyków biznesu i zarządzania o to, które ich zdaniem zawody odejdą do lamusa, które będą najbardziej pożądane w najbliższej „popandemicznej”
przyszłości, a które staną się hitem w długim terminie. Oczywiście, nie są oni do końca zgodni w swoich prognozach, ale to
akurat zrozumiałe. Są to przecież właśnie subiektywne prognozy.

Marcin Bosek, założyciel i szef podkarpackiej firmy Modern
Forms, produkującej puchary i statuetki uważa, że do lamusa
z czasem odejdą zawody kuriera i listonosza ze względu na to,
że profesje te można łatwo zautomatyzować (w najśmielszych
wizjach z użyciem dronów).
Zawód, który w ciągu
najbliższych 5–10 lat
przejdzie do historii to
kurier i listonosz (dostawa
i przesyłki zastaną
całkowicie
zautomatyzowane).

Robert Reinfuss, zajmujący się zarządzaniem personelem
w dużych korporacjach, wskazuje z kolei na profesję referenta.

Do historii przejdą zawody takie
jak referent i naczelnik.
Zniknięcie tych stanowisk to
realna zmiana. Od pracowników
wymagać się będzie coraz więcej
samodzielności, a od kierowników kreatywności i budowania
zespołów. Znikać będą więc
zawody związane z nadzorem.

Janusz Stefański z koncertowej firmy Prestige MJM zwraca zaś Rozstrzał profesji na wymarciu jest spory, bo procesy, które
uwagę na zawody związane z obsługą klienta.
można przepisać na język komputera to nie tylko (a nawet nie
przede wszystkim!) prace niewykwalifikowane. Większa szansa,
że przeszłością stanie się zawód prawnika niż zbieracza truskawek. Chociaż może, by wyrazić się precyzyjniej, tylko jakaś część
Powoli do historii przechodzić
zawodu prawnika stanie się przeszłością, np. ta polegająca na
będzie wiele zawodów
analizie obowiązującego prawa i wyszukiwaniu kazusów czy
związanych z bezpośrednią
precedensów. Jak tłumaczą w swojej książce „Przyszłość zawoobsługą klientów. Tam, gdzie
dów” Daniel Susskind i Richard Susskind, tradycyjne eksperckie
tylko będzie to możliwe,
profesje składają się z konglomeratu wielu umiejętności i zaprzyspieszy to bowiem proces
dań, które obecnie ulegają powolnemu rozczłonkowaniu. Część
automatyzacji. Wzrośnie też
z nich przejmują maszyny, część pozostaje w kompetencji luwykorzystanie sztucznej
dzi. Z czasem np. zawód lekarza chirurga – dzisiaj najbardziej
inteligencji.
prestiżowa specjalizacja medyczna – stanie się niepotrzebny
(obecnie niektóre zabiegi i operacje wykonują roboty), ale już
kompetencja komunikacji z pacjentem pozostanie w rękach
lekarzy i personelu medycznego i prawdopodobnie stanie się
jednym z największych aktywów konkurencji w tych zawodach.
Im lepszy kontakt i „prowadzenie” pacjenta, tym większy jego
komfort i potencjalnie skuteczność leczenia. Być może sprawi
to nawet, że płace pielęgniarek wzrosną w relacji do płac lekarzy (kobiety są zwykle bardziej empatyczne od mężczyzn). Na
pewno powstanie zapotrzebowanie na nowe specjalizacje – np.
operatorów czy konserwatorów robotów chirurgicznych.
Biorąc pod uwagę tempo zmian technologicznych, nie dziwi, że
ekonomiści często wskazują na zagrożenie tzw. bezrobociem
technologicznym, tj. sytuacją, gdy postępujące w szybkim tem-

pie procesy robotyzacyjne, automatyzacyjne zabiorą pracę
dużej liczbie ludzi, którzy z kolei, ze względu na niedopasowane kompetencje (ewentualnie na brak czasu na przeszkolenie
się), nie będą mogli znaleźć nowego miejsca pracy. Jak dotąd
jednak bezrobocie technologiczne pozostaje w sferze niezrealizowanych zagrożeń i możliwe, że pozostanie takim już na zawsze. Owszem, czasami technologiczna dysrupcja jest niezwykle szybka i silna, jak w przypadku rynku taksówkarskiego, ale
powoduje przesunięcia na rynku pracy, a nie jego kurczenie się.

Częściowo opisaliśmy to na przykładzie zawodów medycznych,
ale powtórzmy: technologia zastępująca człowieka potrzebuje ludzi, by ją wymyślić, ludzi, by ją konserwować i ludzi, by ją
rozwijać. Obniżając koszty produkcji, zwiększa ona naszą produktywność i pozwala na oszczędności, które z kolei finansują
inwestycje w zupełnie nowe, nieznane jeszcze dzisiaj produkty,
także w dużej części potrzebujące ludzkiej pracy. W ujęciu netto
technologia nas wspiera, a nie zastępuje. Gdy sieć Żabka otwiera pierwszy sklep samoobsługowy, nie znaczy to, że potencjalni kasjerzy, których tam nie zatrudniono, ustawili się w kolejce
Dlatego mimo od dekad postępujących procesów moderniza- po zasiłek. Zatrudnienie mogą znaleźć na innych odcinkach, np.
cyjnych, bezrobocie w większości krajów rozwiniętych znajdu- marketingowym albo zaopatrzenia. Mogą także zostać testeranowej
usługi
albo
zatrudnić
się w zupełnie
innej branży. Popyt
je
na bardzo
niskim poziomie,
a globalniezabiorą
wynosipracę
zaledwie
piesię
procesy
robotyzacyjne,
automatyzacyjne
dużejmi
liczbie
ludzi,
którzy
z kolei,
ze względu
na niedopasowane
kom1
5,42
proc
.
To
prawda,
że
wzrosło
w
2020
r.,
ale
zaledwie
o
0,03
na
pracę
jest
dzisiaj
olbrzymi.
Oprócz
czynnika
technologicznepetencje (ewentualnie na brak czasu na przeszkolenie się), nie będą mogli znaleźć nowego miejsca pracy. Jak dotąd jednak
go w kreacji
nowych
pracytakim
pomaga
także
fakt,Owszem,
że poza
proc.
i wyłącznie
w wyniku pandemii.
więc nie zagrożeń
bezrobocie
technologiczne
pozostaje Prawdopodobnie
w sferze niezrealizowanych
i możliwe,
żemiejsc
pozostanie
już na
zawsze.
państwami
Zachodu
zdecydowana większość
globu
to wciąż
powinniśmy
szczególnie obawiać
się,
– jak szacuje
w swoim
czasami technologiczna
dysrupcja
jestżeniezwykle
szybka
i silna, jak
w przypadku
rynku taksówkarskiego,
ale powoduje
przesunię2
gospodarki
w
fazie
bogacenia
się,
w
miarę
którego
będzie
rósł
raporcie
Manpower
Group
–
w
pandemii
aż
27
proc.
firm
w
Polcia na rynku pracy, a nie jego kurczenie się.
sce przyspieszyło decyzję o automatyzacji (przede wszystkim popyt na dobra i usługi. Te zaś dobra i usługi ktoś – nie zawsze
te duże firmy przemysłowe). Zauważmy, że zdecydowana więk- maszyna – będzie musiał wytworzyć. Po drodze będą także poszość z tych cyfryzujących się firm (97 proc.) planuje zwiększe- wstawać potrzeby wyższego rzędu, które dzisiaj jeszcze nie istnie, a nie zmniejszenie zatrudnienia. Stara prawda, że technolo- nieją i które same wygenerują kolejne nowinki rynkowe.
gia tworzy więcej miejsc pracy, niż niszczy, pozostaje aktualna.
Jak to możliwe?

1
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Global unemployment rate from 2010 to 2020, https://www.statista.com/statistics/279777/global-unemployment-rate.
27% firm w Polsce w wyniku pandemii przyspieszyło decyzję o automatyzacji. Niemal wszystkie chcą dzięki temu zwiększyć zatrudnienie, https://brief.		
pl/27-firm-w-polsce-w-wyniku-pandemii-przyspieszylo-decyzje-o-automatyzacji-niemal-wszystkie-chca-dzieki-temu-zwiekszyc-zatrudnienie-raport.

Skoro dość łatwo typować zawody, które odejdą w przeszłość Robert Reinfuss wskazuje, że na znaczeniu zyska m.in. rola leka(„dość”, bo np. niektóre wymarłe rzemiosła w wyniku zapotrze- rza rodzinnego, gosposi czy opiekuna domu.
bowania na wyjątkowe, jednostkowe produkty wracają), to czas
pomówić o zawodach przyszłości. Pięć lat temu eksperci firmy
Deloitte w fascynującym studium zmian na rynku pracy zwrócili
uwagę, że w 1871 r. w Anglii i Walii jeden fryzjer przypadał na 1793
Po pandemii czeka nas zapewne szybki wzrost i czas
ludzi. Dzisiaj ten wskaźnik to 2873. Wyjaśnienie jest proste: więkdużej aktywności zarówno zawodowej, jak i w życiu
szą liczbę ludzi stać na usługi, a usługi te bardzo trudno zautoprywatnym. Chcąc ogarnąć wszystko wokół,
matyzować. Różnimy się wielkością czaszek, długością włosów
będziemy szukać rozwiązań szybkich i prostych.
i ich grubością, preferencjami co do stylu – fryzjer to prawdziWe wszystkich branżach zyskają więc zawody
wy, wszechstronny specjalista, który wszystko to musi wziąć
związane z integracją, szybkim dostarczaniem
pod uwagę. Dodatkowo musi jeszcze zamienić z klientem kilka
kompleksowych rozwiązań. Zawody przyszłości
słów, czemu maszyna nie podoła. Te cechy – wszechstronność
prawdopodobnie nie mają jeszcze polskich nazw:
i umiejętność łączenia różnych zmiennych – charakteryzują zaintegrator, facylitator, enejbler. Będą to różnego
wody o największej odporności na technologie.
typu doradcy dostarczający kompleksowe
usługi serwisowe, finansowe, prawno-organizacyjne
itp. Rosnąć będzie też rola zawodów związanych
z utrzymaniem aktywności i partycypacji społecznej
osób starszych i w jakiś sposób niepełnosprawnych.
Dotyczyć to będzie zarówno sfery sprawności
fizycznej, technicznej, psychologicznej itd.
Zyskają więc takie zawody jak lekarz rodzinny,
gosposia, opiekun domu.

Technology and people: The great job-creating machine, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf.
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To wszystko są właśnie tego typu profesje. Lekarz musi poznać
swoich klientów także od strony ludzkiej, a nie tylko historię ich
chorób. Podobnie gosposia czy opiekun domu – ich pracodawcy mają różne, zmienne potrzeby i zwyczaje. Smartfon może nauczyć się wyłączać światło w korytarzu o właściwej porze, ale
nie przygotuje pysznego obiadu składającego się z konkretnych
dań na specjalną, ale nagłą okazję (np. gdy pracodawca dostaje awans).
Karol Wilczko, członek zarządu Szkla.com zwraca uwagę na
zawody psychologiczne – coraz większa świadomość tego, jak
ważne jest zdrowie psychiczne, będzie tworzyła na nie popyt.

Bezpośrednio po pandemii wzrośnie
zapotrzebowanie na zawody takie jak:
opiekunki, opiekunowie, pielęgniarki dla osób
starszych. Oczywiście na świecie to norma, że
starsze osoby wymagają takiej pomocy, ale
w Polsce to był temat do tej pory albo tabu,
albo zarezerwowany dla postępowych
i bardziej zamożnych rodzin. Teraz, moim
zdaniem, to wyzwanie (organizacja opieki
dla rodziców/dziadków) nabierze nowego
wymiaru. Za 5–10 lat na znaczeniu trwale
zyska zaś psycholog i psychoterapeuta.

Adam Ringer, założyciel sieci kawiarni Green Caffee Nero, z kolei
wymienia programistów. Ktoś te nowinki techniczne będzie musiał wyposażać w software i czuwać, by działały, jak należy.

Pandemia to także większy popyt na konkretne specjalizacje lekarskie, zwłaszcza te adresujące tzw. long-covid, czyli schorzenia przewlekłe wynikające z przechorowania COVID-19, a także
na konkretne specjalizacje naukowe, te zajmujące się zwalczaniem pandemii. Specjalizacje takie zapewne utrzymają swoją
popularność nawet po wyszczepieniu populacji – chrapkę na
ludzkie zdrowie mają bowiem kolejne wirusy, więc potrzeba nam
strażników, którzy w razie czego będą reagować.

Bezpośrednio po pandemii w logistyce wzrośnie
zapotrzebowanie na osoby dowożące („the last
mile”), zaś w medycynie – lekarze (kilka lat
zajmie rozładowanie kolejek pacjentów, które
są zawsze obecne, a przez pandemię wirusa
COVID-19 urosły do wcześniej niespotykanych).
W ciągu najbliższych 5–10 lat trwale na znaczeniu
zyska zaś zawód programisty, a także
wspominanego lekarza.

Jarek Owczarek, współzałożyciel duńskiego Contractbook, firmy cyfryzującej umowy jest podobego zdania, co Adam Ringer.
Uważa on, że bezpośrednio po pandemi na znaczeniu zyskają
osoby z otoczenia IT.
Po zakończeniu pandemii
popularny będzie zawód
software developera, zaś w ciągu
najbliższych 5–10 lat trwale na
znaczeniu zyskają zawody
prawnicze oraz te związane
z zarządzaniem zasobami ludzkimi
czy analitycy systemów IT.

Osobną kategorią zawodów, które zyskują dzisiaj na znaczeniu,
są zajęcia, na które popyt wytworzyła pandemia. Lockdowny,
które zamknęły gastronomię, sprawiły, że dawni bariści i kelnerzy zaczęli poszukiwać nowych zajęć, często lepiej płatnych,
więc teraz – gdy pandemia ustępuje – nie chcą już wracać do
starych barów i lokali. Na rynku gastronomicznym wytworzył się
deficyt rąk do pracy. Krótkoterminowo może to doprowadzić do
znacznego wzrostu wynagrodzeń w tej branży, ale nie dajmy się
zwieść – sytuacja się uspokoi i raczej nie wrócimy do czasów,
w których kelner był zajęciem bardzo dobrze płatnym. Z drugiej
strony, pandemia to także większy popyt na konkretne specjalizacje lekarskie, zwłaszcza te adresujące tzw. long-covid, czyli
schorzenia przewlekłe wynikające z przechorowania COVID-19,
a także na konkretne specjalizacje naukowe, zajmujące się
zwalczaniem pandemii. Specjalizacje takie zapewne utrzymają
swoją popularność nawet po wyszczepieniu populacji – chrapkę na ludzkie zdrowie mają bowiem kolejne wirusy, więc potrzeba nam strażników, którzy w razie czego będą reagować.

O pracy z objawami long-covid wspominał Krzysztof Pietro- Co z tego wszystkiego wynika? Jeśli chcielibyśmy, by nasze dzieci
szek, profesor na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. miały dobre prace, nie możemy narzucać im myślenia naszymi
kategoriami, bo te kształtowały się, zanim doszło do przyśpieszenia zmiany technologicznej i „rozbicia” profesji.

Na pewno wzrośnie zapotrzebowanie na rehabilitantów,
ponieważ COVID-19, mimo że nie jest zwykle groźny dla
życia młodszych i zdrowszych ludzi, to według badań
w około 10–20% przypadków z lekkim przebiegiem
pozostawia długotrwałe skutki zdrowotne wymagające
wielomiesięcznej rehabilitacji. Już teraz ośrodki
rehabilitacyjne i sanatoria są bardzo obłożone, a pacjentów
będzie przybywać i taka sytuacja będzie się utrzymywać
jeszcze przez najbliższych kilka lat.

Studiowanie „dobrych” kierunków, jak prawo czy medycyna
wciąż może być dobrym pomysłem, ale pod coraz większą liczbą warunków. Powinniśmy zachęcać nasze dzieci do eksperymentowania, wypróbowywania różnych ścieżek zawodowych,
zwłaszcza że mają na to znacznie więcej czasu niż my. Autorzy
książki „100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności” Andrew Scott i Lynda Gratton zwracają uwagę, że dzieci,
które rodzą się dzisiaj, mają olbrzymią szansę dożyć w dobrym
zdrowiu stu lat. W trakcie tych stu lat będą miały czas na nawet
trzy całkowite zmiany ścieżki kariery zawodowej. Model edukacja–praca–emerytura zaniknie, natomiast:

elastyczność, czujność i akceptacja
dla zmian to pojęcia, które będą
definiować dobrze
zarabiającego pracownika w XXI w.
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