
 

 

 

Polna 16; 18 – 400 Łomża;  tel./fax 86-218-05-44; e-mail sodmidn_lomza@interia.eu,  

REGON  200718240  NIP  7182137279 

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli 

w Łomży 

Trendy na europejskim rynku pracy 

w perspektywie lat 2015-2020 

 

Znaczące zmiany w sferze społeczno-gospodarczej w Europie, jak i na świecie powodują, 

że szczegółowe przewidywanie długookresowych tendencji na rynku pracy jest rzeczą względnie 

problematyczną, dlatego prognozy z reguły opracowane są w perspektywie lat 2015-2020 dla 

całych sektorów i grup zawodowych. 

Badania przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy prowadzone są regularnie 

od wielu lat przez European Centre for the Development of Vacational Training (nazwa 

zwyczajowa Cedefop, skrót pochodzący z fr. Centre Européen pour le Développement de la 

Formation Professionnelle). Jest to wyspecjalizowana agenda Unii Europejskiej. Według prognoz 

tej organizacji w latach 2006-2020 przewidywany popyt na pracę dla krajów Unii Europejskiej 

(dane łącznie ze Szwajcarią i Norwegią, ale bez Bułgarii i Rumunii) wzrośnie w kategorii 

specjalistów, do których zalicza się inżynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz ochrony 

zdrowia, a także w tych samych dziedzinach w kategorii technicy (średni personel). Największy 

spadek przewiduje się w kategoriach zawodowych, takich jak pracownicy sektora rolnictwa  

i rybołówstwa oraz rzemieślnicy. Nieznaczny spadek nastąpi wśród pracowników sił zbrojnych. 

Z analizy prognoz European Centre for the Development of Vacational Training wynika 

również, iż w latach 2006-2020 w całej Unii Europejskiej (dane łącznie ze Szwajcarią i Norwegią, 

ale bez Bułgarii i Rumunii) może powstać około 20 mln nowych miejsc pracy, a ponad 80 mln 

zostanie zwolnione przez osoby opuszczające rynek pracy, w tym ze względu na odchodzenie na 

emeryturę. Dodatkowo, dane Eurostatu wskazują, iż liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 

lata) w tychże krajach zmniejszy się w 2020 r. w porównaniu do 2006 r. o około 6 mln.  

Połączenie tych prognoz z tendencją starzenia się społeczeństwa powoduje, iż w 

przyszłości może dojść do niedoboru kadr na rynku europejskim. 
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