
 

 

ДВИГАТЕЛИ И БАРИЕРИ - РАБОТЕН ЛИСТ 

 

1. НАДВОРЕШНИ ДВИГАТЕЛИ  

Брисилни бариери Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Правен притисок за 
намалување на употребата на 
одредени материјални 
ресурси во општеството (на 
пр. хемикалии) 

   

Построги стандарди за 
еколошка политика, особено 
за целите за спречување на 
отпад, рециклирање и 
обновување 

   

Даноци на природни ресурси 
кои промовираат ефикасност 
на ресурсите и / или замена 
на ресурсите 

   

Притисок од пазарот Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Зголемената конкуренција од 
земјите со ниска цена ги 
става европските даватели на 
туризам под притисок да 
најдат нови деловни 
предлози и алтернативни 
начини за организирање 
деловни активности 

   



Преференциите на 
потрошувачите во некои 
групи производи се 
оддалечуваат од 
сопственоста кон зголемено 
прифаќање на деловни 
модели за изнајмување, 
споделување и изнајмување 

   

Побарувања за нови деловни 
модели од деловни партнери 
и клиенти 

   

Ризичен / неизвесен пристап 
до ретки суровини, 
нестабилност на цените. 

   

 

2. ВНАТРЕШНИ ДВИГАТЕЛИ  

 

Економски двигатели Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Заштеда на трошоците при 
управување со отпад со 
повторна употреба и 
рециклирање на отпад 

   

Раст на приходите од 
враќање на потрошениот 
економски потенцијал на 
производите и наоѓање 
алтернативни извори на 
вредност, на пр. од 
препродажба на користени 
производи или собирање на 
делови и користење при 
процеси на обновување и 
реизработка 

   



Потенцијал за исполнување на 
ниска пзарна цена преку 
создавање на диференцијација 
на пазарот со додавање или 
создавање на нови услуги 
блиски до крајните 
потрошувачи 

   

Нови можности за иновација 
и развој преку алтернативни 
деловни модели кои нудат 
пристап до производи а не 
сопственост или продаваат 
перформанси 

   

Враќање на трошоците со 
продажба на вредни 
половни, поправени, 
реновирани, преработени, 
ациклирани производи и 
материјали што можат да се 
рециклираат 

   

 

Придобивки од животната 
средина 

Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Намален ризик / одговорност 
на опасни материјали 

   

Намалени количини на отпад 
поради повторна употреба на 
производи, делови и 
материјали 

   

Намалени количини на отпад 
поради повторна употреба на 
производи, делови и 
материјали 

   

Поголемата безбедност на 
снабдувањето со ресурси е 
важен двигател бидејќи 
идната побарувачка на 
материјал е тешко да се 
предвиди. 

   



Безбедноста на 
снабдувањето ја зголемува 
еластичноста на деловниот 
систем, со што чинителите се 
подобро опремени да се 
справат со промените, и да 
издржат економски и 
финансиски шокови и 
нарушувања 

   

Намалена нестабилност на 
цените на ресурсите 

   

Нови и подобрени односи со 
клиентите 

Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Разновидната и прилагодена 
понуда не само што 
привлекува нови клиенти, 
туку исто така ги зајакнува 
постојните односи со 
клиентите и ја зголемува 
лојалноста на брендот 

   

Подобрена интеракција и 
лојалност на клиентите 

   

Вредности, стратегии и 
аспирации на компанијата 

   

Можност да профитирате и 
да имате корист од 
производи и услуги со 
повисок еколошки квалитет 

   

Зголемена заштита и 
лојалност на брендот 

   

Посветеност на врвниот 
менаџмент 

   

 

 

 

 

 

 

 



3. НАДВОРЕШНИ БАРИЕРИ 

Присилни бариери Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Политики кои поттикнуваат 
рециклирање, согорување 
или отстранување над други 
циркуларни стратегии, како 
што се повторна употреба и 
обновување 

   

Регулаторните рамки што 
имаат за цел извоз на 
контингенти на отпад 
(насочени кон намалување на 
количината отпад испратена 
до земјите во развој) исто 
така може да ги попречат 
циркуларни деловни модели 
со спречување на 
прекугранично движење на 
производи за повторна 
употреба 

   

Потешкотии поврзани со 
високата цена и долгото 
време да се добие статус на 
„секундарен материјал“ 
наместо „отпад“ според 
постојниот систем на 
еколошки дозволи. 

   

Отсуство на дефинирани цели 
за ефикасност на ресурсите 
во политиката 

   

Недостаток на владини 
стимулации (на пример, 
финансиски) за ефикасна 
распределба на ресурсите 

   

Обврски за наследен 
производ 

   

Пазарни бариери Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Производите имаат мала 
преостаната вредност кон 
крајот на животот 

   

Ниската цена на многу ретки 
материјали е пречка, особено 
кога трошоците за 

   



рециклираните материјали се 
поголеми 

Тековната инфраструктура не 
поддржува циркуларни 
понуди, односно затворен 
систем на инфраструктура 

   

Недостаток на мрежи и / или 
ланци за снабдување за 
расклопени производи и 
компоненти и рециклирани 
материјали (обратна 
логистика) 

   

Големи трошоци за работна 
сила 

   

Недостаток на алатки за 
дизајн за циркуларни 
деловни модели и за 
циркуларни производи 

   

 

  

4. ВНАТРЕШНИ БАРИЕРИ 

Бариери поврзани со 
деловните модели 

Никаква 
релевантност 

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Намалена продажба на нови 
производи како резултат на 
зголемената продажба на 
поправени, реновирани и 
повторно произведени 
производи 

   

Недостаток на снабдување 
(или квалитет) на вратените 
производи или ресурси 

   

Тешкотии при оганизација на 
логистика на вратените 
продукти  

   

Неизвесности за 
преостанатата вредност на 
новите производи, т.е. 
поправени, повторно 
употребени, рециклирани, 
обновени или повторно 
произведени 

   



Непредвидливоста на обемот 
на вратените производи 
може да им отежне на 
компаниите да планираат и 
да предвидуваат финансиски  

   

Ризици со перформанси на 
производот, зголемени 
обврски за поправени 
производи или материјали 

   

Бариери поврзани со 
вредносните синџири 

Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантнност 

Постоечките зависности и 
врски од синџирот на 
снабдување ја спречуваат 
циркуларноста 

   

Тешко е да се соработува / 
соработува со други 
компании и / или засегнати 
страни 

   

Повеќе ризици од зависноста 
од нестабилни добавувачи на 
пазарот во споредба со 
зависноста од 
традиционалните глобални 
пазари на стоки за ретките 
материјали 

   

Финансиски бариери Никаква 
релевантност  

Средна 
релевантност  

Голема 
релевантност 

Ризици за ликвидност 
бидејќи готовинските текови 
се шират на подолг 
временски период 

   

Високи почетни инвестициски 
трошоци поврзани со 
производи со подолг век на 
траење 

   

Зголемени потреби, (работен) 
капитал за предфинансирање 
во случај на модели на лизинг 
и релативно пониски приноси 
од инвестиции во овие 
модели 

   

Потенцијално зголемување 
на цената на капиталот 
бидејќи средствата се 
задржуваат на билансот на 
состојба на компаниите, 

   



создавајќи побарувачка за 
финансирање и со тоа ја 
намалуваат целокупната 
ликвидност на средствата на 
компанијата 

Ризик од недостиг на 
ефективна поправка, 
повторна употреба или 
повторно производство 

   

Големи трошоци поврзани со 
враќање на производи 

   

Големи трошоци за работна 
сила поврзани со 
расклопување на производот 
и издвојување на отпадот од 
изворот 

   

Бариери поврзани со 
клиентите 

Никаква 
релевантост 

Средна 
релевантност 

Висока 
релевантност 

Недостаток на свесност на 
потрошувачите за понуди или 
недоразбирања за обнова, 
повторна употреба, 
сервисирање, продажба на 
перформанси, итн. 

   

Недостаток и / или 
несигурност во врска со 
прифаќањето на 
потрошувачите и / или 
побарувачката за циркуларни 
понуди / производи за 
прифаќање на производи или 
услуги 

   

Претходно замислени 
претстави дека обновените 
производи се инфериорни во 
однос на новите производи 
или немаат возбуда за 
„новост“ 

   

Организациски стратегии и 
можности 

Никаква 
релевантност 

Средна 
релевантнос
т 

Висока 
релевантност 

Циркуларниот бизнис 
принципи не се усогласуваат 
со стратешки во рамките на 
организацијата 

   



Диверзификација на деловно 
ориентирани бизниси со 
понуди фокусирани на услуги 
и недостаток на експертиза 
во компанијата 

   

Недостаток на експертиза во 
рамките на организацијата и 
зголемена побарувачка за 
компаниски ресурси 
 
 

   

Технички прашања Никаква 
релевантност 

Средна 
релевантост 

Висока 
релевантност 

Производите не се 
дизајнирани за циркуларни 
деловни модели, т.е. за лесно 
расклопување, поправка, 
обновување и повторно 
производство, а со тоа и 
физичките карактеристики на 
производот го отежнуваат 
повторното користење на 
производите 

   

Загриженост за техничка 
повторна употреба на 
материјалите или понизок 
квалитет на материјалот по 
повторната употреба. 

   

Хигиенски / безбедносни 
проблеми поврзани со 
повторно употребени или 
поправени производи 

   

Недостаток на резервни 
делови, алатки, како и 
упатства за поправка. 

   

 


