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Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy gazdasági és társa-
dalmi fejlődésünket a fenntarthatóság szellemében kell átalakí-
tani. Egyre több globális kihívással szembesülünk az értékteremtés-
ben, így egyre fontosabb egy valós, hosszú távú célok követését szem 
előtt tartó közgazdasági gondolkodás kialakulása – a növekedés elsőd-
leges eszméje helyett. Ennek megoldásaként alkalmazandó, ún. smart 
green growth-ról 2021 márciusában már Christine Lagarde, az EKB 
elnöke is beszélt.

Ennek érdekében el kell mozdulnunk a korábbi lineáris termelési 
értéklánc felől a körforgásos, hozzáférésen alapuló és platform 
gazdaság felé. Azok a vállalkozások lesznek a gazdaság új éllovasai, 
amelyek hozzásegítik a fogyasztókat és az értékláncokat – ezáltal 
az egész gazdaságot – a pazarlás, a környezetterhelés és a hulladék 
csökkentéséhez. A környezeti és gazdaságszerkezeti változások, valamint 
a 21. század technológiai lehetőségei alapjaiban megváltoztathatják  
a közgazdasági gondolkodást és az értékteremtéssel kapcsolatos 
felfogást.

olyAn gAzdAsági modellekre vAn szükség, 
melyek proAktÍvAn, A kereslet  
és kÍnálAt HAtékony összekApcsolásávAl  
célozzák A fenntArtHAtóságot

Az érték keletkezése, az értékteremtés folyamata és egy termék élet-
útja a klasszikus felfogásban az ún. lineáris gazdasági modell alap-
ján zajlik. Ebben egy termék életútját alapvetően a következő három 
fázis határozza meg: legyártjuk, felhasználjuk, majd pedig kidobjuk 
(15.1. ábra). Napjainkban e gazdasági modell relevanciája már több 
szempontból megkérdőjelezhető, hiszen új irányok és felfogások 
jelentek meg az értékteremtésben (pl. alapanyagok és erőforrások élet-
tartamának meghosszabbítása), melyek a hosszú távú fenntarthatósá-
got helyezik előtérbe (pl. gazdasági, társadalmi, környezeti szempontok 
mentén) (Nußholz, 2017). 
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15.1. ábra: A körforgásos gazdaság és a jelenlegi lineáris modell
Forrás: Unterfrauner et al., (2017 p10).
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15.2. ábra: Az általános platformalapú modell
Forrás: Wirtz, J. (2020): Introduction to Platform Business Models – Master Class 

https://www.researchgate.net/publication/340939652_ 
Introduction_to_Platform_Business_Models_-_Master_Class
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A körforgásos gazdaság lehetőségeit egyre nagyobb figyelem övezi glo-
bálisan, azonban annak gyakorlati életbe való átültetése komplex kér-
déskör, mivel az ellátási lánc és fogyasztási stratégiák újrahasznosításra 
és újrafelhasználásra történő átpozicionálása alapjaiban szakítanak a 
gazdaságban meghonosodott évszázados lineáris modellel.

A körforgásos gazdaság eléréséhez több lépcső vezet. Elsőként a plat-
formalapú, majd azon belül a megosztáson alapuló, végül pedig  
a körforgásos gazdaság előnyeit érdemes kiaknázni, és hosszú távú és 
proaktív gazdaságelméleti alapok mentén megvalósítani egy fenntart-
hatósági fordulatot. 

  A platformmodell rendszerint egy újfajta közvetítői szintként 
értelmezhető az ellátási láncon belül, de a fogyasztók számára mégis 
egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a folyamatok (15.2. ábra). A modell 
különböző változatai (15.3. ábra) lényegében az értéklánc rövidítését 
célozzák, vagy a szereplők közötti kapcsolatrendszert fejlesztik. 
A gyakorlatban a közvetítők minimálisra csökkentésével új, 
rövidebb és hatékonyabb értékláncolatú iparágak jönnek létre, 
aminek eredményeként nemcsak a fogyasztói érték növekszik, 
hanem a költségek is csökkennek. Tekintettel a platformok 
technológiai beágyazottságára, a kiegészítő szolgáltatást – jellemzően 
technológiai infrastruktúrát – nyújtó fél szerepe (complementors) is 
elengedhetetlen. Ezek a cégek (például Microsoft, Google, Amazon) 
olyan megoldásokat tesznek elérhetővé, amely a platformszolgáltató 
és a platformon szolgáltatást nyújtó fél termékének/szolgáltatásának 
értékét tovább képes növelni a fogyasztó szempontjából.

mi az a szUper app,  
és miért nem  
vált gloBálissá? 
A CnbC elmAgyArázzA!
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15.3. ábra: Különböző platformalapú modellek
Forrás: Wirtz et al, 2019, 454. o.
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15.4. ábra: A körforgásos gazdaság és az ún. „5 R”
Forrás: The EU Circular Economy Action Plan. 

Megjegyzés: A körforgásos gazdaság
folyamatát összefoglaló ún. „5 R” elnevezés a folyamatok angol nyelvű kulcsszavainak 

kezdőbetűiből származik: Refuse, Reform, Reduce, Reuse, Recycle.
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  A megosztáson alapuló gazdasági modellnek kimondottan 
a kereslet és kínálat hatékony párosítása a fő alapelve. Ebben a sajá-
tos platformmodellben a korlátozott kapacitású, de kihasználat-
lan eszközök és erőforrások kerülnek párosításra a fogyasz-
tói kereslettel. Gyakorlatban a gazdasági javak magánszemélyek 
közötti megosztása adja a modell működését, új megvilágításba 
helyezve az értékteremtést és a fogyasztást: tekintettel arra, hogy a 
legtöbb terméket nem folyamatosan használjuk, racionális ezen idő-
szakokban annak hasznosítása, azaz megosztása. E modell további 
előnye, hogy összességében kevesebb terméket szükséges előállí-
tani, így kevesebb a pazarlás és a hulladék, miközben a gazdasági 
értelemben vett értékképződés nagyjából változatlan szinten tart-
ható. Bár a konkrét termelési eszköz szintjén (jelentős) hatékony-
ságjavulás történik, tágabb értelemben a központi infrastruktúrára 
nagyobb terhelés helyeződhet.

  A körforgásos gazdasági modell alapja az erőforrások és a meg-
termelt javak tartóssága és annak biztosítása, akár többszöri fel-
használás által. A körforgásos gazdaságban egy ember szemete 
(trash) egy másik ember kincse lesz (treasure). Nagyon leegy-
szerűsítve, a régi, már nem használt laptopokban és telefonokban 
lévő használt akkumulátorok összegyűjtésével és újrahasznosításá-
val újból felhasználhatóvá válnak. Fontos azonban, hogy e modell-
nek (i) az újrahasznosítás (Recycle) csak egy, relatív kisebb eleme, 
mivel szükséges (ii) a termelés és a fogyasztás újragondolása (Visz-
szautasítás – Refuse), a  termékek leghosszabb hasznos élettartamra 
való tudatos tervezése és ezt követő (iii) előre tervezett megújítása 
(Megújítás – Reform), (iv) a felesleges termelés és fogyasztás meg-
előzése úgy, hogy a gazdasági hasznosság nem csökken (Csökken-
tés – Reduce), az eredeti célra már nem használható termékek más 
célból való felhasználhatóságának, vagy (v) a még használható ter-
mékek továbbértékesítésének támogatása (Újrahasználat – Reuse) 
(15.4. ábra). A körforgásos modell érdemi újdonságértéke az a felhasz-
náló általi kötelező „visszaszolgáltatás”. Ez gyakorlatilag a határozat-
lan idejű tulajdonlás megszűnését és az értékes nyersanyagok, alap-
anyagok elvesztésének megelőzését szolgálja.
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15.6. ábra: A körforgásos gazdaság szintjei
Forrás: Vanhamäki, S. – Medkova, K. – Malamakis, A. –  Moussiopoulos, N. (2019): 

Bio-based circular economy in European national and regional strategies.  
International Journal of Sustainable Development and Planning 14(1):31–43.
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15.5. ábra: A 21. században a platform  
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A körforgásos gAzdAság irányábA  
vAló elmozdulás egyAránt megoldást  
nyújtHAt A jelenleg is fennálló  
problémákrA és A jövőbeni kiHÍvásokrA

A termelés és szolgáltatás új formáira történő átállás egyes modelljei  
a negatív externáliák csökkentését célozzák, valamint az értékteremtés 
és az azzal kapcsolatos közgazdasági gondolkodás fenntarthatóságát 
ragadják meg: a véges mennyiségű erőforrások felhasználását és 
a termelés fenntarthatósági szempontból való racionalizálását. 
A kettő között pedig a túlfogyasztás is azonosítható, amelynek keze-
lése egyaránt a jelen és a jövő fontos kihívása (Overshoot Day, 2021).  
A fenntarthatóságra való átállásban a digitalizáció kulcsszerepet 
játszik, a technológia és adat mint két fő pillére mentén. Ezek ugyanis 
nemcsak az átállás megteremtésében, hanem a szükséges átállás felis-
merésében is támpontot jelentenek: azonosíthatóvá és – legalább meg-
közelítőleg – számszerűsíthetővé válnak a véges erőforrások, vala-
mint azok időtávjai, illetve a nagyobb mérvű, gazdaságszerkezetet –  
és annak hosszú távú fenntarthatóságát – érintő kérdéskörök is. 

Az átállásban a platformokon (15.5. ábra) alapuló megosztásos (sharing) 
gazdasági modellek előremutató irányt képviselnek. Egyrészt a min-
dennapi élet alapvető javaihoz való hozzáférés társadalmi szinten javul, 
háttérbe kerül a birtokláson alapuló gazdasági berendezkedés; másrészt 
érdemben csökkentenek számos globális és környezeti szinten releváns 
negatív externáliát. ugyanakkor a megosztásos gazdaság csak egy 
átmenet a körforgásos gazdaság felé. A keletkező szemetet, a véges 
energiaforrásokat és a túlfogyasztást nem oldja meg, „csak” késlelteti  
a problémák felszínre kerülését. Például manapság népszerű és elő-
remutató a kedvezőbb károsanyag-kibocsátású termékek használata, 
ugyanakkor azok létrehozása és elhasználódása miatt a környezeti ter-
helés továbbra is jelentős. Ezt a szakadékot csak a körforgásos gazda-
sággal lehet áthidalni: a fogyasztási és az újrafelhasználási szokások 
egyidejű és drasztikus megváltoztatásával.

Kristensen és Mosgaard (2020) alapján a körforgásos gazdaság megva-
lósításának eltérő szintjei definiálhatók (15.6. ábra), melyek mindegyi-
kére kiemelt hangsúlyt kell helyezni. A körforgásos gazdaságra történő 
átállás számos pillér összekapcsolásán múlik: ilyenek a (i) technológia, 
a (ii) kormányzati ösztönzők, a (iii) magánszektor, a vállalatok ösz-
tönzése és a (iv) társadalom szerepe, vagyis a végfogyasztók rövid 
távon is érdekeltté tétele.
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trinGer Bence

az Új GazdasáG  
a Mérés reforMját  

teszi szükséGessé

A körforgásos gazdaságra való átállás szükségességét számos egyre 
erősödő tényező megerősíti (például klímaváltozás, termelési prob-
lémák, drasztikus áremelkedések, hulladékképződés). Viszont az átál-
lást ennél sokkal több tényező nehezíti, így a körforgásos gazdaság 
kialakulása, és annak széles körű elterjedése rövid távon egyelőre két-
séges. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a jelenlegi értékláncok meg-
fordítása több szereplő érdekével is ellentétes. Annak elérése, hogy 
a fogyasztás végét követően az alapanyagokból ne hulladék keletkez-
zen, hanem a körforgásba visszakerüljenek, meglehetősen munka- és 
energiaigényes, ezáltal pedig költséges folyamat. Globálisan egyelőre 
azt látni, hogy a közlekedés az egyik első központi területe a körforgá-
sos gazdaság létrehozásának, részben az elektromos autózás terjedé-
sével. Ennek kapcsán már ma is látni számos pozitív hozadékot (például 
városi légszennyezettség csökkenése), de fontos kiemelni az átállás 
nehézségeit is: bár a tényleges fogyasztás (utazás) ún. „zéró kibocsátás”-
nak nevezhető, az ezt megelőző és ezt követő lépések rendkívüli mér-
tékben környezetszennyezők a mai napig. 

A World economic forum (Wef) 2019-ben publikált számításai 
szerint a 2030-ra kitűzött párizsi klímacélok harminc százaléka 
teljesülhetne, ha a gazdaságok körforgásos modellje megvaló-
sulna. 
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