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Mēs jautājām
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Kā jūtaties, kad domājat par darbu nākotnē un tā ietekmi uz jūsu 
dzīvi?

PwC aptaujāja 10 029 cilvēkus no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Indijas un Ķīnas

Patīkami satraukti – pasaule ir pilna ar iespējām

Pārliecināti – zinu, ka man veiksies

Raizējos – nezinu, kas mani sagaida

Neieinteresēti – nemēdzu domāt tik tālu

37% 
aptaujāto raizējas, ka 
automatizācija 
apdraud esošās 
darbavietas

73% 
pārliecināti, ka 
tehnoloģijas nevar 
aizvietot cilvēka prātu



Tendences, kas šobrīd maina pasauli
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Klimata 
izmaiņas un 
resursu 
izsīkums

Tehnoloģiju 
izrāviens

Demogrāfijas 
un sociālās 
izmaiņas

Izmaiņas 
ekonomisko 

spēku sadalē

Strauja 
urbanizācija

Klimata 
pārmaiņas un 

resursu 
nepietiekamība

Tehnoloģiju 
sasniegumi

Avots: www.pwc.com/globalmegatrends
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Nozīmīgākās tendences, kas ietekmē darba vidi
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Nākotnes 
darbaspēks

• Atšķirīgas paaudzes strādā vienuviet

• Sabiedrības (darbaspēka novecošanās)

• Pieaug jautājums par dažādību un iekļaušanu 

• Procesu 

automatizācija

• Mākslīgais intelekts

• Digitalizācija un tās 

radītās ietekmes

c c

c

• Gig ekonomika

• Urbanizācija

• Pieaugošā globalizācija

• Robežšķirtne starp darbu un darbinieku izplūst

Tehnoloģijas

c
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Pretējo spēku mijiedarbība
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Biznesa fragmentēšanās
Mazs kļūst ietekmīgāks

Korporatīvā integrācija
Korporācijas pārņem pasauli

Individuālisms
«Es» prevalē

Kolektīvisms
Sabiedrības intereses, vienlīdzība
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Četras pasaules
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Sarkanā
Inovācijas ir virzītājs

Zilā
Valda korporācijas

Zaļā
Rūpes ar vidi

Dzeltenā
Cilvēks – pirmajā vietā

Biznesa 
fragmentēšanās

Korporatīvā 
integrācija

IndividuālismsKolektīvisms
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Sarkanā
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Inovācijas ir galvenais virzītājspēks

Jauni produkti un biznesa modeļi parādās 
straujāk nekā tos spēj regulēt

Aktualizējas darbinieku mobilitāte un 
intelektuālā īpašuma tiesības

Ideju ir daudz, taču noris asa cīņa par tiesībām 
uz tām

Izaicinājumi organizācijām
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Sarkanā
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Inovācijas, veiklība un ātrums ir cieņā, pilnveidošanās ir katra 
paša ziņā

Uzņēmumos strādā salīdzinoši maz cilvēku, taču pārsvarā 
speciālisti

Akadēmiskais grāds netiek uzskatīts par īpašu vērtību, interesē 
konkrētas prasmes

Pieaug digitālo platformu skaits un veidi, kā satiekas talanti 
un uzņēmēji

HR kā atsevišķa funkcija nepastāv, uzņēmēji izmanto 
ārpakalpojumus un digitālās platformas 

Darbinieku novērtēšanā visu izšķir rezultāts, procesa 
vērtēšana praktiski nepastāv

Izaicinājumi HR un pašiem darbiniekiem
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Zilā
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Patērētājs virza attīstību

Korporācijas palielina savus apmērus un ietekmi ar mērķi 
noturēt peļņu

Pieaug ārējo draudu potenciālā ietekme – kiberterorisms, 
ekonomikas pārkāršana u.c.

Lielām korporācijām ir grūti, teju neiespējami ātri reaģēt uz 
izmaiņām

Pieaug plaisa starp bagātajiem un nabagajiem

Izaicinājumi organizācijām
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Zilā
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Darba devējs labākajiem nodrošina sociālos pakalpojumus, ko 
iepriekš sniedza valsts – izglītība, pensija u.c.

Izcilnieki saņem milzu atalgojumu un bauda privilēģijas

Darbinieku ražīgums ir pirmajā vietā

Darbinieku sniegums, veselības stāvoklis tiek pastāvīgi 
novērots un kontrolēts

Cilvēka smadzeņu un ķermeņa robežas  tiek paplašinātas, 
izmantojot zinātni

HR pārrauga ne tikai talantus, bet arī to sniegumu, pieaug šīs 
funkcijas nozīme vadības līmenī

Izaicinājumi HR un pašiem darbiniekiem

Cīņa par talantiem ir asa, labākie algo sev darba aģentus
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Zaļā
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Organizācijām sociālais nolūks jeb virsmērķis tiek iekļauts 
komerciālās attīstības stratēģijā

Uzticības radīšana un saglabāšana būs galvenais 
izaicinājums un valūta starp darbiniekiem, sadarbības 
partneriem 

Tehnoloģijas tiek izmantotas, lai uzlabotu darba 
efektivitāti un mazinātu uzņēmējdarbības negatīvo ietekmi 
uz vidi

Izvēle starp īstermiņa ieguvumiem un sociālo labumu 
ilgtermiņā parādīsies arvien biežāk

Izaicinājumi organizācijām
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Zaļā
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Darba devējs ir uzmanīgs, ētisks attiecībā pret darba ņēmēju un 
sagaida to pašu no sava darbinieka

Darbinieku sniegums tiek vērtēts pēc rīcības un resursu 
izmantošanas efektivitātes

Ģimenēm draudzīga attieksme, kas atbalsta elastīgu darba 
laiku

Liela nozīme būs komunikācijas platformu attīstībai, lai 
mazinātu darbinieku pārvietošanos

Cilvēku vadības stratēģiju pārrauga CEO

HR funkcija paplašinās un ietver mārketinga, korporatīvās 
sociālās atbildības un datu analītikas jomas – liela nozīme 
kultūras veidošanā

Atgriežas termins «darbs uz mūžu»

Izaicinājumi HR un pašiem darbiniekiem
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Dzeltenā
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Gan uzņēmumi, gan cilvēki meklē augstāku jēgu tajā, ko 
dara

Zīmola un reputācijas nozīme pieaug

Biežāk un aktīvāk tiek veidotas ilgtermiņa attiecības ar 
valsti un nevalstiskajām organizācijām

Caurspīdīgums un ētikas standarti sadarbībā ar 
piegādātājiem ir obligāti, sodi tiem, kuri to neievēro

Spēcīga vēlme pēc vienlīdzības, domājot par labklājību un 
resursu izmantošanu

Izaicinājumi organizācijām
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Dzeltenā
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Darbiniekus vieno kopīga ideja, taču faktiski kopā tos 
saved tehnoloģijas

Darbinieku sniegums tiek vērtēts pēc organizācijas mērķu 
sasniegšanas un uzvedības procesa laikā

Darba laiks - izplūdis jēdziens

Cilvēki pavada laiku pie projekta idejas tik ilgi, cik 
tas ir nepieciešams, lai to īstenotu

HR funkcija atsevišķi nepastāv, tā tiek integrēta vadības līmenī, 
daļu atbildības uzņemas ģildes jeb amatu profesionāļu 
organizācijas

Izaicinājumi HR un pašiem darbiniekiem

Profesiju ģildes palīdz pilnveidot prasmes un vairot 
pieredzi

Ne-finanšu atlīdzība tiek kombinēta ar atalgojumu
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Prasmes un kompetences
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PwC aptaujāja 10 029 cilvēkus no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Indijas un Kīnas

74% 
pauž gatavību 
mācīties vai pārskatīt 
līdzšinējās prasmes, 
lai nākotnē spētu 
saglabāt darbavietu

Uzskatu, ka man piemīt šīs prasmes un īpašības
Spēja pielāgoties

Problēmu risināšana

Prasme sadarboties

Emocionālā inteliģence

Radošums un inovatīva domāšana

Līderības prasmes

Digitālās prasmes

Spēja pārvaldīt riskus

STEM kompetences

Uzņēmēja prasmes

CEO meklē savos darbiniekos:

Spēju pielāgoties
Problēmu risināšanu
Prasmi sadarboties
Līderību
Radošumu un inovatīvu domāšanu

Avots: PwC 20. globālā vadītāju aptauja 2017. gadā
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Ieteikumi

• Nākotnei ir dinamiska struktūra, tāpēc svarīgi būt elastīgiem un gatavoties 
dažādiem scenārijiem

• Rūpējieties par pašiem cilvēkiem, ne darba vietām – atbalstiet mācīšanos, 
prasmju slīpēšanu, pārskatīšanu jau šobrīd

• Kopā ar vadības komandu, pārskatiet darba apjomu, funkcijas un izpētiet, ko 
piedāvā automatizācijas un mākslīgā intelekta iespējas, vajadzības gadījumā 
meklējiet sabiedrotos

• Strādājiet kopā ar komunikācijas cilvēkiem, lai veidotu un uzturētu ilgstpējīgu
uzņēmuma kultūru, kas atbalsta uzņēmuma identitāti un biznesa mērķus 

• Ja pieņemat lēmumu pārskatīt līdzšinējo cilvēkresursu izmantošanu, runājiet 
skaidru valodu un esiet godīgi
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Paldies!

Evija Baula
E-pasts: evija.baula@pwc.com
Tel.: +371 28321144
LinkedIn: evija.baula

17

Šī publikācija ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu konsultāci ju. Jums nevajadzētu pieņemt jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā 
publikācijā iekļauto informāciju, bez iepriekšējas profesionālas konsultācijas saņemšanas. PricewaterhouseCoopers SIA nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas par publikācijā iekļautās informācijas 
precizitāti vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne PricewaterhouseCoopers SIA, ne tās dalībnieki, darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums vai jebkurai 
trešajai personai, kas rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo publikāciju.

© 2018 PricewaterhouseCoopers SIA. Visas tiesības aizsargātas. Šajā dokumentā "PwC" nozīmē PricewaterhouseCoopers SIA, kas ir starptautiskā firmu tīkla PricewaterhouseCoopers International
Limited dalībnieks, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskās personas statuss.


