
Human Age 2.0: 
Future Forces at Work 







Epoca abundenței de forță de muncă se încheie 

Tineretul se estompează  
Populația cu vârstă 15-29 ani pe regiuni, % din talente 

Sursa: ONU 
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Sursa: riscograma.ro 



Deficitul generează o competiție globală pentru talente 



Deficitul generează o competiție globală pentru talente 

Dificultățile variază de la o țară la alta, regional și global. 



2014 2015 

Talentele cel mai căutate 
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Date analitice pentru productivitate și eficiență  

Surse: ManpowerGroup Solutions. Forbes, PwC 

 

● 40% din forța de muncă ar folosi 

tehnologie purtabilă (wearables) oferită 

de angajator 

 

● 56% ar face-o dacă ar ști că informația 

este folosita de angajator pentru a le 

îmbunătăți starea de bine de la locul de 

muncă 

 

● 17% din vânzările de dispozitive 

purtabile vor fi către clienți corporate 

până în 2020 

http://www.tapfin.com/tapfin-en/Home/resources/49e48bc3-f3bd-457a-9c60-b43e4bcaa4d8/Tapfin_Finding_Missing_Workforce.pdf
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2015/06/01/wearables-employee-tracking/#6f1cfaceec92
http://pwc.blogs.com/press_room/2015/04/half-of-people-would-use-a-workplace-smartwatch-pwc-research.html
http://pwc.blogs.com/press_room/2015/04/half-of-people-would-use-a-workplace-smartwatch-pwc-research.html


Apar noi forme de a munci și tranzacționa munca 

Sursa: Financial Times 

Cine se îngrijește de acești 

oameni? Cine îi securizează 

din punct de vedere al taxării și 

contribuțiilor sociale?. 
 
Jonas Prising  

Chairman & CEO, ManpowerGroup 

Octombrie 2015  
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http://www.ft.com/intl/cms/s/2/a4b6e13e-675e-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3z1jXQ7es
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/a4b6e13e-675e-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3z1jXQ7es


Economia partajată inspiră evoluția încrederii 

Sursa: PwC 

2025 $335 

miliarde 

$335 

miliarde 

Sectoare ale economiei partajate                      Sectoare de închiriere tradițională 

$15 miliarde 

$240 miliarde 

2013 

Împrumuturi 

peer-to-peer și 

crowdfunding  

Staffing 

onlne 

Cazare  

peer-to-peer  

Partajarea  

automobilelor 

Streaming 

audiovizual 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html
http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html


Automatizarea va redefini, nu va înlocui locurile de m 

In 2015 In 2020 

Rezolvarea problemelor complexe Rezolvarea problemelor complexe 

Coordonarea cu ceilalți Gândire critică 

Managementul oamenilor Creativitate 

Gândire critică Managementul omenilor 

Negociere Coordonarea cu ceilalți 

Controlul calității Inteligență emoțională 

Orientare spre servicii Judecată și capacitate de decizie 

Judecată, capacitate de decizie Orientare spre servicii 

Ascultare activă Negociere 

Creativitate Flexibilitate cognitivă 

35%  
Din competențele de 

bază se vor schimba 

ntre 2015 și 2020 

Sursa: World Economic Forum 

Competențe cerute 

http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


Descărcați raportul pentru mai multe informații 

http://issuu.com/manpower

group_romania/docs/human

_age_2.0_-_manpowergroup 


