
 

Δελτίο τύπου 
 

Αναγκαία η προσαρμογή των εργαζομένων στα μελλοντικά κύματα 

αυτοματοποίησης 
 

Νέα έκθεση της PwC εξετάζει τις επιπτώσεις, μέχρι το 2030, της αυτοματοποίησης, υπογραμμίζοντας 

την αναγκαιότητα προσαρμογής των εργαζομένων στα νέα δεδομένα 

 

Η έρευνα ανέλυσε τα καθήκοντα και τις δεξιότητες των θέσεων εργασίας πέραν των 200,000 

εργαζομένων σε σύνολο 29 χωρών, με στόχο την αξιολόγηση του αντικτύπου της αυτοματοποίησης σε 

εργαζόμενους διαφορετικών κλάδων, αλλά και διαφορετικού φύλου, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, το ποσοστό των θέσεων εργασίας στις οποίες ο κίνδυνος 

αυτοματοποίησης ενδέχεται να είναι υψηλός υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 3% περίπου, ωστόσο 

αυξάνεται σε σχεδόν 20% μέχρι τα τέλη της δεκαετίας και γύρω στο 30% μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 2030. 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αύξηση της αυτοματοποίησης θα επηρεάσει αρχικά περισσότερες γυναίκες, 

ενώ οι άνδρες είναι πιθανότερο να βιώσουν τις επιπτώσεις της κατά το τρίτο κύμα, στα μέσα της 

δεκαετίας του 2030. Αυτό οφείλεται στο είδος των εργασιακών καθηκόντων που είναι πιο επιρρεπή 

στην αυτοματοποίηση και στην εκπροσώπηση των φύλων στην απασχόληση ανά κλάδο με βάση τα 

σημερινά δεδομένα.  

 

Αντίκτυπος ανά κλάδο 

Η εκτιμώμενη αναλογία υφιστάμενων θέσεων εργασίας με ενδεχομένως υψηλά ποσοστά 

αυτοματοποίησης μέχρι τα μέσα του 2030 παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις από κλάδο σε κλάδο. 

Οι μεταφορές ξεχωρίζουν ως ένας κλάδος με ιδιαίτερα υψηλά μακροπρόθεσμα πιθανά ποσοστά 

αυτοματοποίησης καθώς η χρήση οχημάτων χωρίς οδηγό εξαπλώνεται ευρέως σε όλες τις οικονομίες. 

Ωστόσο, οι επιπτώσεις θα είναι πιο έκδηλες κατά το τρίτο κύμα της αυτόνομης αυτοματοποίησης. 

Βραχυπρόθεσμα, κλάδοι όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πιθανόν να είναι πιο εκτεθειμένοι, 

εφόσον οι αλγόριθμοι έχουν καλύτερες επιδόσεις από τον άνθρωπο σ ’ένα ολοένα και μεγαλύτερο 

φάσμα εργασιών που εμπεριέχουν την ανάλυση pure data.  

 

Αντίκτυπος ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο 

Η ανάλυση αναδεικνύει επίσης σημαντικές διαφορές με βάση το προφίλ του εργαζομένου. Τα πιο 

εντυπωσιακά αποτελέσματα αφορούν το μορφωτικό επίπεδο, με πολύ χαμηλότερη κατά μέσο όρο 

έκθεση στην αυτοματοποίηση για εργαζόμενους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που είναι κάτοχοι 

πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

 

Μακροπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο πιθανόν να είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι στην αυτοματοποίηση, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων στη δια βίου 

μάθηση και την επανακατάρτιση. Οι εργαζόμενοι με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να 

έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμοστικότητας στις τεχνολογικές αλλαγές, για παράδειγμα σε 

ανώτερες διευθυντικές θέσεις, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες εκεί όπου είναι 

αναγκαία η ανθρώπινη κρίση, αλλά και ο σχεδιασμός και η επίβλεψη συστημάτων που βασίζονται στην 

Τεχνητή Νοημοσύνη.  

 

Οι διαφορές είναι λιγότερο έντονες ανά ηλικιακή ομάδα, παρά το ότι ορισμένοι μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενοι ίσως δυσκολευτούν σχετικά περισσότερο να προσαρμοστούν και να τύχουν 

επανακατάρτισης από νεαρότερους εργαζόμενους. Αυτό πιθανόν να ισχύει ιδιαίτερα για άνδρες με 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ οι γυναίκες ενδέχεται να πληγούν σχετικά περισσότερο από τα 

πρώτα κύματα της αυτοματοποίησης που επηρεάζουν, για παράδειγμα, γραφειακές εργασίες. 
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###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
 
Download the report at https://www.pwc.co.uk/automation  
 
The methodology used in this study builds on previous research by Frey and Osborne (2013), Arntz, 
Gregory and Zierahn (2016) and our previous research on this topic in PwC’s UK Economic Outlook 
(March 2017). For further details please see the Annex of the full report located at 
https://www.pwc.co.uk/automation  

In a survey of 10,000 people world wide by PwC for its Workforce of the Future study, PwC found 
that almost three quarters (74%) of people surveyed are ready to learn a new skill or completely 
retrain to keep themselves employable, seeing it as their personal responsibility and not 
employers, to keep their skills updated. Their views reinforce a shift to continuous learning while 
earning, so employees can keep up with technology’s impact on jobs and the workplace. Find out 
more here. 
 

PwC analysis published in June 2017 shows that Global GDP will be 14% higher in 2030 as a result 
of AI – the equivalent of an additional $15.7 trillion. This makes it the biggest commercial 
opportunity in today’s fast changing economy. Find out more here. 

 

About PwC 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems.  We’re a network of 
firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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