În Proiectul SAWYER Project, am analizat
modul în care tranziţia dublă (Twin
Transition), atât cea ecologică, cât și cea
digitală, va schimba slujbele din sectorul
de producţie a mobilei până în 2030
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Efectele dubleitranziţii
asupra industriei
mobilei în UE
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Previziuni pentru sector până în anul 2030 ca
urmare a tranziţiei acestuia la economia
circulară și în contextul transformării digitale

Obiective
Dubla tranziţie (ecologică și digitală) va avea un impact
uriaș asupra sectorului mobilei din UE în anii și deceniile
care vor urma.
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În cadrul Proiectului SAWYER, am analizat modul în care
Tranziţia dublă va schimba locurile de muncă din sectorul
producţiei de mobilă în viitor.
SAWYER și-a construit analiza pe baza rezultatelor
Proiectului DIGIT-FUR, care a analizat impactul
transformării digitale asupra industriei mobilei și asupra
profilurilor ocupaţionale esenţiale din sector.
Am integrat rezultatele DIGIT-FUR în impactul preconizat al
tranziţiei sectorului către o economie mai circulară.
Rezultatul final este o analiză detaliată a schimbărilor
prevăzute în unsprezece profiluri ocupaţionale esenţiale
din sector, pe baza Tranziţiei duble în 2030.
Profilurile profesionale analizate
• Manager de vânzări și marketing
• Manager de producţie industrială
• Manager al lanţului de aprovizionare (Manageri de
aprovizionare, de distribuţie și similari)
• Inginer de întreţinere și reparaţii (lucrători de întreţinere și
reparaţii mașini)
• Designeri de mobilier
• Tâmplari și lucrători conecși
• Operatori și reglori de mașini-unelte pentru prelucrarea
lemnului
• Tapiţeri și lucrători similari
• Operatori utilaje de prelucrare a lemnului
• Montator de mobilier
• Muncitor de fabrică
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Raport final
1 Raportul final al proiectului, cu toate rezultatele sale, este
disponibil în 10 limbi. Poate fi descărcat odată cu alte rapoarte
tehnice de la adres circularfurniture-sawyer.eu/downloads/

Rezultate
2 Identificarea principalelor instrumente legislative și voluntare și
a altor politici și strategii care vor avea impact direct asupra
tranziţiei sectorului la economia circulară.
3 Prognoza situaţiei sectorului în 2030 datorită tranziţiei sale la
economia circulară.
4 Analiza modului în care Tranziţia dublă va schimba activităţile
îndeplinite în prezent de cele mai specifice unsprezece profiluri
ocupaţionale din sector.
5 Prognoza schimbărilor ce vor avea loc în aceste profiluri
profesionale din perspectiva sănătăţii și securităţii ocupaţionale.
Am identificat riscurile ce vor rămâne neschimbate și cele ce vor
apărea, crește, scădea sau dispărea.
6 Noi cunoștinţe, aptitudini și competenţe de care aceste profiluri
profesionale vor avea nevoie în scenariul preconizat.
7 Principalele iniţiative implementate în întreaga Europă pentru a
promova această tranziţie la o economie mai circulară.
8 Concluzii și recomandări pentru organele legislative, companiile,
autorităţile de reglementare VET și furnizorii noștri.
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