
Jak zmieni się rynek pracy w ciągu następnej dekady? 
Krajobraz zatrudnienia stale się zmienia. Podczas gdy praca w rolnictwie odgrywała dużą rolę w XIX wieku, duża część dzisiejszych miejsc 

pracy w USA to administracja, sprzedaż lub transport. Jak zatem osoby poszukujące pracy mogą zidentyfikować najszybciej rozwijające się 

miejsca pracy przyszłości? 

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) projektuje 11,9 miliona nowych miejsc pracy utworzonych w latach 2020-2030, co daje ogólną 

stopę wzrostu 7,7%. Jednak tempo wzrostu niektórych miejsc pracy znacznie przekracza ten poziom. Na tej grafice używamy danych BLS, aby 

pokazać najszybciej rozwijające się – i najszybciej spadające – oraz ile płacą. 

Top 20 najszybciej rozwijających się miejsc pracy 

Wykorzystaliśmy zestaw danych, który wyklucza zawody z ponadprzeciętnym cyklicznym ożywieniem z pandemii COVID-19. Na przykład 

usunięto takie zadania, jak operatorzy filmów, osoby przyjmujące bilety i kucharze w restauracjach. Po dokonaniu tych wyłączeń powstała lista 

odzwierciedla długoterminowy wzrost strukturalny. 

Oto najszybciej rozwijające się miejsca pracy od 2020 do 2030 r., wraz z liczbą miejsc pracy, które zostaną utworzone i medianą płac za dane 

stanowisko. 

Zawód 

Procentowa zmiana 

zatrudnienia, 2020-

2030P 

Liczbowa zmiana 

zatrudnienia, 2020-

2030P 

Mediana 

rocznego 

wynagrodzenia, 

2020 r. 

Technicy serwisu turbin wiatrowych 68,2% 4700 56 230 zł 

Pielęgniarki praktykujące 52,2% 114 900 $111,680 

Instalatorzy fotowoltaiki słonecznej 52,1% 6100 46 470 USD 

Statystycy 35,4% 14 900 92 270 USD 

Asystenci fizjoterapeutów 35,4% 33 200 59 770 zł 

Analitycy bezpieczeństwa informacji 33,3% 47 100 103,590$ 

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-150-years-of-u-s-employment-history/
https://www.bls.gov/emp/tables.htm
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Opiekunowie domowej opieki zdrowotnej i osobistej 32,6% 1,129,900 27 080 $ 

Menedżerowie usług medycznych i zdrowotnych 32,5% 139,600 104 280 USD 

Naukowcy zajmujący się danymi i zawody w naukach 

matematycznych, wszystkie inne 

31,4% 19 800 98 230 zł 

Asystenci lekarza 31,0% 40 100 115,390$ 

Wyświetlam od 1 do 10 z 20 wpisów 
Technicy serwisowi turbin wiatrowych mają najszybsze tempo wzrostu, a instalatorzy fotowoltaiki (paneli słonecznych) zajmują trzecie 

miejsce. Szybki wzrost napędzany jest popytem na energię odnawialną . Ponieważ jednak są to stosunkowo niewielkie zawody, obie role 

stworzą łącznie około 11 000 nowych miejsc pracy. 

Dziewięć z 20 najszybciej rozwijających się miejsc pracy znajduje się w opiece zdrowotnej lub dziedzinach pokrewnych, ponieważ populacja 

wyżu demograficznego starzeje się, a choroby przewlekłe rosną. Opiekunowie domowej opieki zdrowotnej i osobistej, którzy pomagają w 

rutynowych czynnościach zdrowotnych, takich jak kąpiel i karmienie, stworzą ponad milion nowych miejsc pracy w ciągu następnej 

dekady. Będzie to prawie 10% wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w latach 2020-2030. Niestety są to najniżej opłacani pracownicy 

na liście. 

Oczekuje się również, że miejsca pracy związane z komputerami i matematyką odnotują wysoki wzrost. BLS spodziewa się dużego popytu na 

bezpieczeństwo IT i rozwój oprogramowania, częściowo ze względu na wzrost liczby osób pracujących w domu . 

Top 20 najszybciej spadających miejsc pracy 

Zmiany strukturalne w gospodarce spowodują dość szybki spadek liczby miejsc pracy. Oto 20 miejsc pracy, w których oczekuje się, że 

zatrudnienie spadnie najszybciej w ciągu następnej dekady. 

https://www.visualcapitalist.com/electricity-from-renewable-energy-sources-is-now-cheaper-than-ever/
https://www.visualcapitalist.com/how-people-and-companies-feel-about-working-remotely/
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Edytory tekstu i maszynistki -36,0% -16 300 41 050 $ 

Pracownicy nadzoru parkingowego -35,0% -2800 42 070 $ 

Operatorzy reaktorów jądrowych -32,9% -1800 104 040 $ 

Noże i trymery, ręczne -29,7% -2400 31 630 zł 

Operatorzy telefoniczni -25,4% -1200 37 710 USD 

Serwisy zegarków i zegarów -24,9% -700 45 290 USD 

Sprzedawcy obwoźni, sprzedawcy wiadomości i uliczni oraz 

powiązani pracownicy 

-24,1% -13 000 29 730 

Operatorzy central, w tym sekretarka -22,7% -13600 31 430 zł 

Klucze wprowadzania danych -22,5% -35 600 34 440 USD 

Operatorzy i przetargi obuwnicze -21,6% -1100 30 630 zł 

Wyświetlam od 1 do 10 z 20 wpisów 
PoprzedniNastępny 

Osiem z 20 najczęściej spadających miejsc pracy dotyczy wsparcia biurowego i administracyjnego. Może to być powodem do niepokoju, biorąc 

pod uwagę, że ta kategoria stanowi obecnie prawie 13% zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych – największą ze wszystkich głównych 

kategorii. Spada również liczba miejsc pracy związanych z produkcją towarów i usług, a także sprzedażą. 

We wszystkich przypadkach prawdopodobnie największym winowajcą jest automatyzacja . Na przykład oprogramowanie, które automatycznie 

konwertuje dźwięk na tekst, zmniejszy zapotrzebowanie na maszynistki. 

Podczas gdy najszybciej spadające miejsca pracy zwykle mieszczą się w niższym przedziale wynagrodzeń, istnieje jedna wartość 

odstająca. Operatorzy reaktorów jądrowych, którzy zarabiają ponad 100 000 USD, odnotują spadek zatrudnienia w gwałtownym tempie -

https://www.visualcapitalist.com/automation-manufacturing-jobs-7-charts/


33%. Od lat 90. nie otwarto żadnych nowych elektrowni jądrowych, a energetyka jądrowa stoi w obliczu ostrej konkurencji ze strony 

odnawialnych źródeł energii. 

Ostrzeżenie: Wymagane wykształcenie 

Wraz ze zmianą składu zatrudnienia eliminuje niektóre miejsca pracy i tworzy inne. Na przykład, podczas gdy liczba miejsc pracy w produkcji 

spada, pojawiają się nowe możliwości dla „komputerowych programistów narzędzi sterowanych numerycznie”. Pracownicy ci opracowują 

programy do kontroli zautomatyzowanego sprzętu przetwarzającego materiały. 

Jednak chociaż wiele najszybciej rozwijających się miejsc pracy jest lepiej płatnych, zazwyczaj wymagają one również zaawansowanego 

wykształcenia. 

  
Top 20 najszybciej rozwijających się 
miejsc pracy 

Top 20 najszybciej spadających 
miejsc pracy 

# z medianą pensji > 41 950 17 5 

# z wymaganym wykształceniem 
policealnym  

16 0 

Siedemnaście z 20 najszybciej rozwijających się miejsc pracy ma średnią pensję wyższą niż 41 950 USD, co jest średnią pensją dla wszystkich 

stanowisk w sumie. Większość wymaga również kształcenia pomaturalnego. Te możliwości zastępują miejsca pracy, które wymagały jedynie 

matury. 

Ponieważ koszty czesnego gwałtownie rosną w stosunku do inflacji, może to stwarzać wyzwania dla przesiedlonych pracowników lub 

młodych ludzi wchodzących na rynek pracy 
 

https://www.visualcapitalist.com/rising-cost-of-college-in-u-s/

