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Megjegyzés: 

2020-1-EL01-KA202-078870 számú Projekt 

megállapodás 
 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, mely csak a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tehető felelőssé a 

kiadványban található információk esetleges felhasználásáért. 
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D. Ökoszisztéma 

A kézműipari vállalkozások nem különülnek el társaiktól, mivel kölcsönösen hatással vannak 

egymásra. Így az összes érintett fél holisztikus megközelítése és a körforgásos 

kezdeményezések kiterjesztése érdekében a kézműveseknek lépéseket kell tenniük a külső 

környezettel való együttműködés érdekében, és meg kell könnyíteni a kommunikációt azokkal 

a szervezetekkel, amelyekkel közös körforgásos célkitűzéseik vannak. Ez azt jelenti, hogy a 

kézműipari cégeknek áthidaló szerepet kell vállallniuk a beszállítók, az ügyfelek, a kormányzati 

szervek és még a versenytársak között is ahhoz, hogy kiaknázzák a körforgásos gazdasági 

potenciáljukat. A kézműiparban végső célként tekinthető, hogy egy teljesen összekapcsolt 

ökoszisztéma jöjjön létre, amely lehetővé teszi a körforgásos gazdaságot a teljes értékláncon 

keresztül.  A keretrendszer negyedik dimenziójában három kulcsfontosságú területet 

határozhatunk meg: 

 Megosztás 

 Együttműködés 

 Szabályozás 

Annak ellenére, hogy az ökoszisztéma dimenzió a körforgásos átalakulás utolsó szakaszának 

tűnhet, ez a dimenzió egy körforgásos átalakulás elejétől kezdve is kibontakozhat.  

Megosztás 

A megosztás az információk, a tanulás és a tudás kölcsönös cseréjét jelenti a körforgásos 

gondolkodás előmozdítása és a teljesítmény fokozása érdekében. A kézműipari kkv-knak 

kapcsolódniuk kell külső környezetükhöz, és kölcsönös megállapodásokat kell kialakítaniuk az 

átalakulás során felmerülő kihívásokkal való megküzdés érdekében, egyúttal segíteniük kell 

más, nehézségekkel szembesülő stakeholdereknek is. Az információk megosztása javítja az 

általános környezeti teljesítményt, csökkentheti a gyártási költségeket, és ez az egyetlen módja 

annak, hogy a körforgást elősegítsük a különböző felek között.  

Együttműködés 

Az együttműködés lehet a megosztás folytatása. Különböző szereplők együttműködését jelenti 

a körforgásos kezdeményezések alkalmazása érdekében. Vegyük például a Toast Ale-t, amely 

együttműködik a helyi pékségekkel a készletek beszerzésében, vagy a Salty Baget, amely 

együttműködik az ügyfelekkel és a tengerészekkel a vitorlavászon beszerzésében. Az 

együttműködés kölcsönösen előnyös lehet az érintett felek számára, mivel csökkentheti a 

költségeket, növelheti a bevételeket és segítheti a márkaépítést.   

Szabályozás 

A kézműiparnak figyelemmel kell kísérnie a helyi és nemzeti irányelveket ahhoz, hogy képesek 

legyenek bevonni és támogatni a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kezdeményezéseket. Egy 
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ilyen kezdeményezés nagyszerű példája a skóciai Green Crafts Initiative (GCI), amely egyesíti a 

kézműveseket, és támogatja őket a környezeti hatásuk csökkentésére irányuló útjukon. A GCI 

tagjai digitális források és esettanulmányok széles skálájához férhetnek hozzá, segítve a zöld 

kötelezettségvállalások teljesítését, ugyanakkor lehetővé téve számukra, hogy 

személyreszabott tanácsokat kapjanak működésük fenntarthatóbbá tételéhez.  

A műveletekhez kapcsolódó üzleti folyamatok a következők (Lacy et al., 2020): 

 Beszerzés, ami a kínálati bázison belüli kapcsolatok és kezdeményezések fejlesztésére 

irányul 

 Emberi erőforrások allokálása az együttműködésre és tanulásra nyitott kultúra 

elősegítésére  

 Marketing a partnerségek, a kezdeményezések és a hatások szélesebb körű 

stakeholderek felé történő kommunikálására 

 Vállalati kapcsolatok hatékony kialakítása a stakeholderek között  

 Finanszírozás a közös innovációs projektek ösztönzésére  

 


