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Неусогласеноста на вештините е…

Повеќедимензионална – која 
„неусогласеност на вештини“?

Динамична – минлива или постојана?

Недофатлива – слаби мерења од истражувањата

Спротивставена – интереси на повеќе засегнати страни

Сложена – не е само една област на јавна политика
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-2%
Загуба на 

продуктивноста кај 
работната сила во ЕУ

76%
Кусоци на вештини 
во фирмите во ЕУ

45%
Работници во ЕУ 

кај кои има 
неусогласеност

16%
Депласирање на 

технолошки вештини
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Веројатност за кусок на вештини, 2019 г., EU27 + Обединетото Кралство

� � � � � : Истражување во европските компании спроведено 
од Cedefop-Eurofound – 2019 г. 

76% од правните субјекти 
во ЕУ имаат потешкотии 
да најдат работници со 
вистинските вештини

Кусоци на вештини кај работодавачите или кај работниците?

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% in jobs requiring continuous training

Candidates have professional experience
in similar positions

Candidates have the skills required and
need no training

Importance of staying longer hours for
positive evaluation

Motivate by strong mission, providing
meaning to work

Workload and work schedule adjusted to
allow employees to train/develop

Presence of recognised body for
employee representation

Involving employees in work organisation
gives competitive advantage Застапување на 

вработените 

Раководни 
практики 

Потреби за 
вработувања 
и практики

Северот и Балтикот наспрема Југот



Динамична неусогласеност на вештините

28% 27%
39%

52% 50%
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Previous job Start of job Current post
Skills higher than needed to do job
Skills matched to what job needs
Skills lower than needed by job and need to develop further
NA

80% од прекумерно 

квалификуваните 

64% од недоволно 
квалификуваните 

40% од 
усогласените 

Извор: Прво европско истражување на Cedefop на вештините 
и работните места (ESJS, 2014 г.)



Извор: Cedefop ESJS, 2014 г.

работници кои имаат несложени
работни задачи не ги
подобруваат своите вештини на
работното место

работници учат нередовно

се прекумерно квалификувани 
кога почнуваат да работат на 
сложени работни места

• 53% се првично усогласени
• 60% се првично недоволно 

квалификувани

Просечен раст на вештини според стаж и сложеност на 
работата
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Fitted values non-complex Fitted values complex

Сложеноста на работата е главен двигател 
за примената/растот на вештините на 
работното место

…но голем дел од работните 
места во ЕУ имаат потреба од 

ниски вештини



Здружување на практиките во 
пакет поттикнува раст на 
вештините на работното место…
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� � � � � : Cedefop - Eurofound ECS 2019 г.

…но само 1 од 5 фирми 
во ЕУ ја постигнува 

вистинската рамнотежа
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Благосостојба на вработените 

Typical Extensive Traditional Restricted Encouraging

ги здружуваат практиките на 
работното место, со што се 
нуди

20%

Самостојност на работното место

Вработените добиваат глас 

Учење од колегите 
Стимулации 

Стабилност на работното место

Сложеност на работното место



Второ европско истражување на вештините и работните места 
Дигитализација и неусогласеност на вештини

Главни прашања на истражувањето:

§ Што прават работниците во ЕУ на 

своите работни места?

§ Применуваат основни или сложени

(дигитални) вештини?

§ Нови дигитални технологии?

§ Јазови помеѓу вештините и корективно учење?

Подобро мерење на:

§ Критериумите за вештини на работното место

§ Дигитализација / работа од далечина 

§ Сложеност на (дигитални) вештини 

§ Рутинизирање наспрема подобрување на вештините

Столбови и концептуален дизајн:
Потреби од 

дигитални вештини 
на работното место 

Потреби од 
вештини на 

работното место 

Интензитет на 
обука / учење

Неусогласеност на вештини
Несигурност на работното 

место
Автоматизација

Степен на задоволство од 
работното место

Плати 

Подобрување на 
вештините наспрема 

рутинизирање

Нови дигитални технологии 



Неусогласеност на вештини: алтернативно гледиште за јавните политики 

Конвенционално гледиште Докази на Cedefop

Кусоци на вештини
Фирмите во ЕУ не можат да најдат вистински вештини
Лицата кои завршуваат образование се недоволно подготвени за 
променливиот свет на работните места 

Недоволна искористеност на вештини
Непрепознаени/неискористени вештини
Низок степен на сложеност на работното место
Слаби практики за управување и слаби практики на работното 
место

Неусогласеност на вештини: статична 
Политиките треба да целат кон усогласување на понудата на 
вештини со побарувачката на вештини

Неусогласеност на вештини: динамична  
Еднократните политики имаат краток животен век- „подвижна 
мета“
Фокус врз „потенцијалот за учење“

Активација: поедноставниот пат 
Брзо реинтегрирање на невработените - „прво работа“

Активација: посложениот пат 
Одржливо усогласување на вештини - „прво обука“

Доживотно учење: поединечно 
Поединците треба да се подобро информирани, мобилни, со 
подобрена вработливост

Доживотно учење: потребни се двајца за танго 
Поголемиот дел од континуираното стручно образование и обука 
е неформално на работните места каде што се учи
Обуката што ја обезбедува работодавачот има поголем 
маргинален ефект врз развивањето вештини 



www.cedefop.europa.eu

Follow us on social media

Thank you
Konstantinos.Pouliakas@cedefop.europa.eu
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11

ЗАДАЧИ НА ГЛАВНОТО 
РАБОТНО МЕСТО

(писменост, нумеричка писменост, физичка 
работа, решавање проблеми, креативност, 

меѓучовечки односи, тимска работа) ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
НА РАБОТНОТО 

МЕСТО
(работа од далечина, компјутерски 

програми и софтвер, компјутеризирани 
машини, сложеност на дигитални 
вештини, степен на владеење на 

некорисник)

ВАШЕТО ГЛАВНО 
РАБОТНО МЕСТО 

(занимање, индустрија, карактеристики на 
работата)

ПОДОБНОСТ
(статус на вработениот, клучна 

демографија)

ПРОМЕНЛИВИ 
ПОТРЕБИ ЗА 

ВЕШТИНИ
(променливи работни задачи и 

работни организации)

ВАШИТЕ ВЕШТИНИ
(образование, обука, јазови во 

(дигиталните) вештини

ИСХОДИ LM 
(задоволство од работното место, сигурност на работното место, плати)

Ковид-19


