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Παράλληλα με άλλους καθοριστικούς παράγοντες, η τεχνολογική, κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή θεωρείται ότι θα έχει βαθιές και ποικίλες επιπτώσεις στη ζήτηση 
για δεξιότητες (βλ. Issue Briefs 2, 6 και 10). Το μέλλον της εργασίας θα απαιτήσει μια 
διττή προσαρμογή των συστημάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες. Πρώτον, τα 
συστήματα αυτά θα πρέπει να παρέχουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές ευκαιρίες. 
Και δεύτερον,  θα πρέπει να διευκολύνουν τη δυναμική μάθηση (dynamic learning) 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι 
θα συντονίζονται με την ψηφιοποίηση και τους άλλους παράγοντες αλλαγής. Το 
παρόν κείμενο πολιτικής παρέχει μια επισκόπηση των απαιτήσεων δεξιοτήτων για το 
μέλλον της εργασίας και εξετάζει πώς μπορούν τα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
να μετασχηματιστούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Θέτει, επίσης, 
ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης, καθώς και με τις 
ευθύνες των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Η τεχνολογική αλλαγή θα επηρεάσει τόσο τη σύνθεση των (εργασιακών) καθηκόντων 
(βλ. Issue Brief No 6) όσο και τη ζήτηση για δεξιότητες (Arntz, Gregory and Zierahn, 
2016, Author and Handel, 2013). Είναι πιθανό να ασκήσει επιρροή σε όλα τα επίπεδα 
δεξιοτήτων και εκπαίδευσης (MGI, 2017, Freeman, 2014). Η αυτοματοποίηση και 
η ρομποτική θα αυξήσουν τη ζήτηση για τεχνικές δεξιότητες στοιχείο που μπορεί 
να διευκολύνει τις λειτουργίες επίλυσης προβλημάτων και καινοτομίας, ιδιαίτερα 
σε επαγγέλματα συναφή με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM). Επιπροσθέτως των τεχνικών δεξιοτήτων, θα απαιτηθούν 
ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
νέων τεχνολογιών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανθεκτικότητα στην αλλαγή και 
η προσαρμοστική ικανότητα ώστε τα άτομα να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητες 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, αυτές οι γνωστικές δεξιότητες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από μια σειρά μη γνωστικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών 
δεξιοτήτων, οι οποίες συχνά αποκτώνται στην παιδική ηλικία και στο σχολείο 
(MGI, 2017). Ο κατάλληλος συνδυασμός αυτών των τεχνικών, επαγγελματικών και 
βασικών εργασιακών δεξιοτήτων θα επιβραβευθεί παρέχοντας προβάδισμα στους 
εργαζόμενους που τις διαθέτουν και θα τους προσφέρει αξιόλογες μελλοντικές 
προοπτικές απασχόλησης, καθώς αυτοί θα είναι σε θέση να μετακινούνται εύκολα 
μεταξύ θέσεων εργασίας, επαγγελμάτων και τομέων. Οι τάσεις αυτές, βεβαίως, 
ενδέχεται να επιδεινώσουν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στην 
αγορά εργασίας οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης.

Ποιες δεξιότητες απαιτεί το μέλλον της εργασίας;

Εισαγωγή

Βασικά ευρήματα
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Η μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία θα δημιουργήσει νέα 
επαγγέλματα, θα προκαλέσει απώλειες κάποιων θέσεων εργασίας και θα μεταβάλει 
τη σύνθεση των δεξιοτήτων των περισσότερων θέσεων εργασίας. Οι στρατηγικές 
ανάπτυξης δεξιοτήτων θα πρέπει να υποστηρίζουν τους εκτοπισμένους εργαζόμενους 
και να διευκολύνουν τον οικολογικό σχεδιασμό της οικονομίας. Νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης στην πράσινη οικονομία θα προκύψουν στους τομείς της ανανεώσιμης 
ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ανακύκλωσης, της επισκευής και 
της επανακατασκευής (ILO, forthcoming (α)). Αυτά θα απαιτήσουν αναβάθμιση 
και προσαρμογή των υφιστάμενων ικανοτήτων (π.χ. με την κατάρτιση σε πράσινες 
τεχνικές λύσεις και με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στα προγράμματα 
σπουδών αρχιτεκτόνων, υδραυλικών ή ηλεκτρολόγων), καθώς επίσης και αύξηση 
της εξειδίκευσης σε ορισμένες τεχνικές δεξιότητες (για παράδειγμα δεξιότητες STEM 
που απαιτούνται για την επεξεργασία των υδάτων και των αποβλήτων). Οι πράσινες 
θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν επίσης νέες δεξιότητες για τα επαγγέλματα και 
τους τομείς που αναδύονται στην συνολικότερη πράσινη οικονομία. Η στοχευμένη 
κατάρτιση θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από αυτές τις νέες 
οικολογικές θέσεις εργασίας (Strietska-Ilina et al., 2011). Η ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την ανάγκη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο 
μέρος των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να ανοίξει ο 
δρόμος για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Η δημογραφική αλλαγή είναι πιθανό να επηρεάσει τις απαιτήσεις δεξιοτήτων του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγέλματα παροχής φροντίδας 
(βλ. Issue Brief Νο 2). Το εργατικό δυναμικό θα υποχρεωθεί να αναβαθμίζει συνεχώς 
τις ψηφιακές και τεχνολογικές του δεξιότητες ώστε να μπορεί να παραμείνει για 
μεγαλύτερο διάστημα στην αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή, νέες ευκαιρίες για εργασίες 
παροχής φροντίδας (βλ. Issue Brief Νο 3) θα αυξήσουν τη ζήτηση για δεξιότητες 
όπως η νοσηλευτική και η φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς και για συνοδευτικές 
«μαλακές» δεξιότητες όπως η επικοινωνία και η ακρόαση με ενσυναίσθηση. Άλλες 
χώρες, ειδικά αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες, αντιμετωπίζουν την αντίθετη (από 
δημογραφική άποψη) τάση της αύξησης του αριθμού των νέων που εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας (βλ. Issue Brief Νο 2). Δεδομένου ότι αυτές οι άκρως ανταγωνιστικές 
αγορές εργασίας διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εξίσου εξειδικευμένων υποψηφίων 
εργαζομένων, οι «μαλακές» δεξιότητες (κυρίως δε οι διαπροσωπικές) θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση του εργοδότη να επιλέξει 
έναν συγκεκριμένο υποψήφιο.

Αυτές οι δημογραφικές τάσεις θα συνοδεύονται και από άλλες αλλαγές στις αγορές 
εργασίας, επηρεάζοντας τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά δεξιοτήτων. Μεταξύ 
2010 και 2030, 60% της αύξησης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα συμβεί 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα στην Αφρική και τη Νότια Ασία, περιφέρειες 
όπου το εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζει καθυστέρηση (MGI, 2015). Στην 
υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, αυτές οι δημογραφικές αλλαγές, σε συνδυασμό 
με την άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση, προκαλούν αναντιστοιχία δεξιοτήτων με 
πλεόνασμα εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και έλλειψη εργαζομένων με μεσαίες 
δεξιότητες (MGI, 2015). Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους 
υψηλής ειδίκευσης στις αναπτυγμένες χώρες, γεγονός που οδηγεί σε μετανάστευση 
και προκαλεί διαρροή εγκεφάλων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δυσκολίες 
εύρεσης εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιθανό να αυξήσουν την πίεση 
για μετανάστευση με σκοπό την αναζήτηση εργασίας (βλ. Issue Brief Νο 2).
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Τι σημαίνουν αυτά για τις στρατηγικές ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και για τα εκπαιδευτικά συστήματα;

Δεδομένου του συνεχή και επιταχυνόμενου ρυθμού της αλλαγής, οι στρατηγικές 
ανάπτυξης δεξιοτήτων θα είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίσουν τη διαρκή ανανέωση 
των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Αυτό θα απαιτήσει εστίαση 
στους τρόπους διαχείρισης των διαφορετικών μεταβάσεων που θα αντιμετωπίσουν 
τα άτομα (για παράδειγμα, τη μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη οικονομία ή από 
την κατασκευή στον τομέα των υπηρεσιών), ώστε να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά 
εργασίας (μετάβαση από το σχολείο στην εργασία) και να διακόψουν, να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες, και να επανενταχθούν στην απασχόληση κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους (βλ. Issue Brief No 7). Ο ρόλος της βασικής εκπαίδευσης 
στην παροχή των θεμελιωδών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την περαιτέρω 
δυναμική μάθηση θα παραμείνει σημαντικός. Αυτή η προσέγγιση του κύκλου ζωής 
θέτει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τις αντίστοιχες ευθύνες των κυβερνήσεων, 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων κατά την αξιολόγηση επιλογών και τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με το πότε και πώς να επανα-καταρτιστούν και να επαν-
εκπαιδευτούν. Επιπλέον, απαιτεί ένα σταθερό χρηματοδοτικό σχέδιο - και ειδικότερα 
μια απόφαση σχετικά με τις πηγές της αναγκαίας χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι εξίσου σημαντικό να εξεταστεί ο κατάλληλος συνδυασμός δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις φάσεις εφαρμογής.

Η βασική εκπαίδευση παραμένει το θεμέλιο για μελλοντική 
απασχολησιμότητα και περαιτέρω μάθηση

Η εξασφάλιση περιεκτικής και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, όπως περιγράφεται 
στο Στόχο 4 της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030, καθώς και η προσχολική και 
η καθολική υποχρεωτική εκπαίδευση, θέτουν τα θεμέλια για τη διά βίου μάθηση, την 
κοινωνική κινητικότητα και την κοινωνική συνοχή. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και 
τα επίπεδα εκπαιδευτικής επίτευξης (απόδοσης) έχουν αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα αλφαβητισμού και σε καλύτερα εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό. Οι νέοι τείνουν να παραμένουν για περισσότερο χρόνο στην 
αρχική εκπαίδευση. Η μέση διάρκεια της σχολικής φοίτησης έχει διπλασιαστεί 
από τις αρχές της δεκαετίας του '80 (UNESCO, 2015) και οι προβλέψεις δείχνουν 
ότι ο αριθμός των ατόμων που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα θα αυξηθεί δέκα φορές έως το 2100 (Roser και 
Ortiz-Ospina, 2017).

Ωστόσο, οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος εξακολουθούν να υστερούν, καθώς 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τα ποσοστά 
εγκατάλειψης από τη βασική εκπαίδευση. Ο μέσος όρος διάρκειας σπουδών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα, είναι μόνο 7,2 έτη, σε σύγκριση με 11,3 έτη 
στις προηγμένες χώρες (Barro και Lee, 2013). Αν και η ανισότητα των φύλων στην 
εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο λόγος της μέσης 
σχολικής φοίτησης των γυναικών προς τους άνδρες εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
χαμηλότερος στις αναπτυσσόμενες χώρες (85,9%) από ό, τι στις προηγμένες χώρες 
(97,8%). Αν και αυτές οι οικονομίες κάνουν βήματα ως προς την πρόσβαση στη 
βασική εκπαίδευση και βελτιώσουν την ποιότητά της τόσο για τις γυναίκες όσο και 
για τους άνδρες, η αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη παραμένει μη εφικτή.
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Διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 

Η κατοχή ενός ισχυρού πιστοποιητικού (προσόντος) ενισχύει σημαντικά την 
απασχολησιμότητα των νέων. Ωστόσο, για να συντελεστεί η προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνάφεια 
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) προς αυτές τις 
απαιτήσεις, με τη διεύρυνση, για παράδειγμα, του περιεχομένου των προσόντων και 
την ενσωμάτωση των βασικών εργασιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών. 
Τέτοια μέτρα όχι μόνο θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητα της νεολαίας (βλέπε 
Issue Brief No 2), αλλά και θα αυξήσουν τη δυναμική περαιτέρω αναβάθμισης των 
αρχικών προσόντων.

Οι εργοδότες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση στο χώρο 
εργασίας και στην ποιοτική μαθητεία. Η κατάρτιση στο χώρο εργασίας και η εμπειρία 
μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 
ασκούνται στη χρήση νέων τεχνολογιών (ILO, 2017b). Οι εργοδότες πρέπει να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στην παροχή κατάρτισης, ειδικά στη συνεχιζόμενη τεχνική 
επαγγελματική κατάρτιση. Οι τριμερείς κλαδικοί οργανισμοί δεξιοτήτων παρέχουν 
σημαντικές ευκαιρίες για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία, καθώς και για την παροχή κατάρτισης στο υφιστάμενο και το μελλοντικό 
εργατικό δυναμικό.

Τα διττά συστήματα μαθητείας είναι ένας άλλος δοκιμασμένος και ελεγμένος 
τρόπος που επιτρέπει στους νέους να κάνουν τη μετάβαση από τον κόσμο της 
εκπαίδευσης στον κόσμο της εργασίας. Παίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες ενώ ταυτοχρόνως τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
εργασιακή εμπειρία και να ξεκινήσουν το χτίσιμο της καριέρας τους. Η εδραίωση και 
η προσαρμογή τέτοιων συστημάτων θα συνεχίσει να απαιτεί προσπάθεια εκ μέρους 
των κυβερνήσεων, των ενώσεων εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
των παρόχων κατάρτισης (ILO, 2017b).

Όπως προαναφέρθηκε, οι ψηφιακές τεχνολογίες όχι μόνο αλλάζουν τα χαρακτηριστικά 
των θέσεων εργασίας, αλλά μπορούν επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
δεξιότητες και ευκαιρίες μάθησης. Για παράδειγμα, τα Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα 
(MOOC) και τα εκπαιδευτικά βίντεο φαίνονται να μπορούν να ικανοποιήσουν την 
ανάγκη ανανέωσης των ικανοτήτων με υπέρβαση των περιορισμών χρόνου και 
πόρων, και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και των ανθρώπων με 
αναπηρίες. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης, η 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μαθήματα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση και 
από διασύνδεση με άλλα είδη κατάρτισης.
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Το μέλλον της εργασίας θα απαιτήσει δια βίου μάθηση και 
ευέλικτα συστήματα κατάρτισης

Η εμπροσθοβαρής απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της αρχικής κατάρτισης για 
ένα μοναδικό και ισόβιο προσόν (πιστοποιητικό) δεν είναι πλέον επαρκής ή 
αποτελεσματική. Τα συστήματα κατάρτισης του μέλλοντος πρέπει να είναι ευέλικτα 
και να προετοιμάζουν το εργατικό δυναμικό για να συνεχίσει να μαθαίνει κατά τη 
διάρκεια της ζωής. Θα χρειαστεί η κατάρτιση να ευθυγραμμιστεί στενά με την αγορά 
εργασίας, προκειμένου να προβλεφθούν μελλοντικές απαιτήσεις για δεξιότητες 
-συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται από αναδυόμενα επαγγέλματα- 
και να ταιριάξει με την τρέχουσα ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις υφιστάμενες ευκαιρίες 
κατάρτισης. Οι υπηρεσίες απασχόλησης θα είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν 
με τους εργοδότες για να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στους εργαζομένους, 
συνδυάζοντας δεξιότητες και εργασίες και διευκολύνοντας την (ειδικευμένη) 
επαγγελματική (επανα-)κατάρτιση.

Η έννοια της δια βίου μάθησης αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '70, και θεμελιώθηκε στο 
πλαίσιο της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. Στην αρχή, τα ευέλικτα αρθρωτά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των πιστωτικών 
μονάδων κατάρτισης, θεωρήθηκαν ότι είναι βέλτιστη λύση. Αυτή η προσέγγιση 
έδωσε τη θέση σε ένα ακόμη πιο ευέλικτο σύστημα μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
το οποίο καθορίζει πρωτίστως τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τις εκροές (π.χ. 
πρότυπα ικανότητας) παρά τις εισροές. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση πάσχει από 
την εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών διαπίστευσης, καθώς και από σύνθετα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Το να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ ευέλικτων 
συστημάτων κατάρτισης και συστηματικής διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση 
και μηχανισμούς δοκιμών και ελέγχων, αποτελεί μια πρόκληση. Η αντιμετώπιση 
αυτής της πρόκλησης θα είναι ακόμη πιο κρίσιμο θέμα για την εργασία στο μέλλον 
όπου θα απαιτούνται ευκίνητα και ευέλικτα συστήματα κατάρτισης. Η δυνατότητα να 
επωφεληθούν [τα συστήματα κατάρτισης] από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν 
στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας θα εξαρτηθεί από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 
αυτών των συστημάτων διά βίου μάθησης. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στον σχεδιασμό σύγχρονων συστημάτων 
διά βίου μάθησης σε στενή διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες 
-τους βασικούς δρώντες και τους κύριους ωφελούμενους του συστήματος.
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Ανάγκη για αυξημένη και διαφοροποιημένη χρηματοδότηση της 
διά βίου μάθησης

Σε μια εποχή που εκατομμύρια άτομα χρειάζονται νέες δεξιότητες για να κερδίσουν 
τα προς το ζην, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις πιθανών περικοπών των δημόσιων 
δαπανών για προγράμματα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού (για τις χώρες του 
OECD, βλ. OECD (2018) και MGI (2017)). Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στη χρηματοδότηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στην παροχή 
βασικών δεξιοτήτων μέσω της αρχικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος τους θα πρέπει να 
γίνει πιο έντονος στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Σε μια εποχή όπου οι συμβατικές 
σχέσεις εργοδότη-εργαζομένου εξελίσσονται και διαφοροποιούνται, και οι εργασιακές 
διευθετήσεις τείνουν να είναι συντομότερες, τα άτομα χρειάζονται πρόσθετη 
υποστήριξη για να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης. Η 
δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την πρόσβαση 
σε ευκαιρίες μάθησης, μέσω «οχημάτων» όπως μοντέλα χρηματοδότησης μέσω 
κουπονιών, σύνδεση με [επαγγελματικά] δικαιώματα, εγγυήσεις δεξιοτήτων, ατομικοί 
λογαριασμοί μάθησης, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, πιστώσεις και φορολογικές 
ελαφρύνσεις. Ωστόσο, η έλλειψη δημόσιων πόρων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, προκαλεί την ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και 
για συνεχή στήριξη μέσω αναπτυξιακής συνεργασίας. Μηχανισμοί που απαιτούν από 
τους εργοδότες να συμβάλλουν στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, όπως 
οι τομεακές εισφορές ή οι εθνικές φορολογικές ελαφρύνσεις, αποτελούν πιθανά 
κανάλια για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή κατάρτισης.

Άτομα που έχουν λάβει άδεια από την εργασία τους και σπουδάζουν για την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων τους ή εργαζόμενοι που είναι προσωρινά άνεργοι ή άλλοι που 
βρίσκονται στη μετάβαση από τη μία εργασία στην άλλη, θα συνεχίσουν να απαιτούν 
οικονομική στήριξη (WEF και BCG, 2018). Ένας συνδυασμός επανακατάρτισης 
με παθητικές πολιτικές απασχόλησης μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της 
εισοδηματικής ασφάλειας των ατόμων κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων (βλ 
Issue Brief Νο. 7). Η μείωση της επιβάρυνσης της δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί 
να επιτευχθεί με την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής 
ευθύνης για τη χρηματοδότηση της κατάρτισης (βλ. Issue Brief Νο.9).
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Καλύτερη αξιοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων για αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Η αποτελεσματική χρήση των δεξιοτήτων απαιτεί λειτουργικά και προσβάσιμα 
συστήματα αναγνώρισης των δεξιοτήτων και της πρότερης μάθησης σε εθνικό, κλαδικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι στρατηγικές δεξιοτήτων που λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
του ιδιωτικού τομέα να παραμείνει ανταγωνιστικός είναι πιθανό να συγκεντρώσουν 
ισχυρότερη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις. Ο εθνικός και κλαδικός τριμερής κοινωνικός 
διάλογος για τις πολιτικές δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τρόπο ανάπτυξης 
και βελτίωσης των σχετικών πολιτικών και να ενισχύσει την υιοθέτησή τους.

Οι μετανάστες εργαζόμενοι θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες 
και την εμπειρία τους (ILO, 2017α), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό επίπεδο 
υποαπασχόλησης που σχετίζεται με τις δεξιότητες, καθώς και απώλεια οικονομικών 
ωφελειών για αυτούς τους εργαζομένους. Η έμφαση στην επικύρωση και την αναγνώριση 
των δεξιοτήτων έχει οδηγήσει σε επέκταση των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης
οι οποίες βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα και συχνά συνδέονται με τα εθνικά και 
περιφερειακά πλαίσια προσόντων.

Καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός της αλλαγής, η ικανότητα των συστημάτων να προβλέπουν 
ανάγκες για μελλοντικές δεξιότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
τεθεί υπό αξιοσημείωτη πίεση, απαιτώντας καινοτόμες λύσεις (ILO, 2015b). Η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής μετάβασης στις 
νέες συνθήκες και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κοινωνικού κόστους. Η δια βίου 
μάθηση έχει αναδειχθεί ως σημαντική έννοια για την εξέλιξη των προσεγγίσεων σχετικά 
με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη συστημάτων δεξιοτήτων για όλη τη διάρκεια της 
ζωής. Ωστόσο, παραμένουν βασικά ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό και την παροχή 
υπηρεσιών κατάρτισης:

• Πώς πρέπει να μετασχηματιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
να εξοπλίσουν το εργατικό δυναμικό με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα 
απαιτηθούν για το μέλλον;

• Πώς σχεδιάζουμε και χρηματοδοτούμε συστήματα διά βίου μάθησης; 
• Ποιοι είναι οι ρόλοι των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων;
• Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να ξεπεράσουν την πρόκληση για αύξηση των 

δημόσιων δαπανών έναντι σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πόρων, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες;

• Ποια κίνητρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση της παροχής 
και της συμμετοχής σε ευκαιρίες κατάρτισης - και ποιος θα πρέπει να πληρώσει για 
αυτά;

• Τι μέτρα πολιτικής απαιτούνται για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των φορέων 
κατάρτισης και των επιχειρήσεων;

• Πώς επιτυγχάνουμε μια ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης 
και ικανοποίησης της απαίτησης για πιο ευέλικτες και συντομότερες διαδρομές 
μάθησης;

• Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα διεθνή πρότυπα εργασίας 
στη διαμόρφωση πολιτικών για τη δια βίου μάθηση;

Μερικές σκέψεις
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