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Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy gazdasági és társadalmi fejlődésünket a fenntarthatóság szellemében kell átalakítani. A koronavírus-járvány
a korábbinál is nagyobb mértékben rávilágított arra, hogy a klímaváltozás nemcsak társadalmi és életviteli szempontból az egyik legnagyobb hosszú távú
fenyegetés, hanem gazdasági szempontból is. 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. A körforgásos
gazdasági modell alapja az erőforrások és a megtermelt javak tartóssága és annak biztosítása, akár többszöri felhasználás által. 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 platform-modellek révén tapasztalható értéklánc-rövidülés
termelői és fogyasztói többletet is képes generálni. A megosztáson alapuló gazdaságban a korlátozott kapacitású, de kihasználatlan eszközök és erőforrások
kerülnek összepárosításra a fogyasztói kereslettel. A környezeti és gazdaságszerkezeti változások, valamint a 21. század technológiai lehetőségei alapjaiban megváltoztathatják a közgazdasági gondolkodást és az értékteremtéssel
kapcsolatos felfogást.
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15.1. Történelmi visszatekintés, a lineáris értéklánc
Az érték keletkezése, az értékteremtés folyamata és egy termék életútja a klasszikus felfogásban az ún. lineáris gazdasági modell alapján
zajlik. A lineáris gazdasági modell felfogása szerint egy termék életútját
alapvetően a következő három fázis határozza meg: legyártjuk, felhasz
náljuk, majd pedig kidobjuk (Sillanpää & Ncibi, 2019). Egy adott termék
esetében így a nyersanyagbeszerzés és -előkészítéstől induló értéklánc
egy egyirányú folyamatot feltételez, amelyben az értékteremtési lépések
egymás után, előre definiált sorrendben következnek (1. ábra). A fo
lyamatnak pedig van egy dedikált kezdete és vége. Mindez arra enged
következtetni, hogy a ma széles körben ismert, hagyományos lineáris
modell egyszeri fogyasztással számol végfelhasználói oldalon, amely
felfogás a gyakorlatban a termelés körülményeit is érdemben befolyá
solja. Az egyszeri felhasználás (csak egy fogyasztó/háztartás használja
outputként) révén a termékeket – vagy egy komplexebb termék egy
vagy több elemét – jellemzően nagy mennyiségben, alacsony előállítási
költségeken gyártják, hogy minél hozzáférhetőbbek és olcsóbbak legye
nek a végfelhasználók számára. Ugyan emiatt a termékek tartóssága
és minősége gyakran megkérdőjelezhető, a lineáris modellben kitű
zött gazdasági céloknak való megfelelést e keretrendszer segíti (Ellen
MacArthur Foundation, 2013).
1. ábra: A jelenlegi lineáris modell
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Forrás: Wautelet, 2018, 18. o.
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A gazdasági értelemben vett értéket a minél több végtermék előállítása és értékesítése adja, illetve generálja, ami érdemi hatást gyakorol
e modellben az egyéni és rendszerszintű célokra. A lineáris gazdaság
céljai ugyanis egyéni szinten törekednek hasznosságmaximalizálásra
mind termelői/vállalati, mind felhasználói oldalon,78 vagyis igencsak
szűken értelmezi a gazdasági hasznosságot (Ellen MacArthur Founda
tion, 2015). A lineáris gazdaságban a termelő, vagy a terméket/szol
gáltatást előállító vállalat célja saját hasznosságának maximalizálása
(pl. profit növelése, versenyelőny kiaknázása), ami az imént bemu
tatott modellben a föld és természet javainak kihasználásával együtt
jár. Ez jellemzően nem fenntartható, de ezt csak napjainkban kezdik
széles körben felismerni. A vállalatoknál a termeléstől eladásig tart az
értékteremtési szemlélet, így sok esetben rendszerszintű termelékeny
ségi, fenntarthatósági és hasznossági kérdések kevésbé merülnek fel.
A lineáris modellekben becslések szerint a felhasznált nyersanyagok
80 százaléka valamilyen formában hulladékégetőben, hulladéklerakó
ban vagy a szennyvízben végzi életútját (Ellen MacArthur Foundation,
2013). Azáltal továbbá, hogy a haszonmaximalizálás érdekében a glo
bális vagy egyéb külső externáliákra kevesebb figyelem hárul, az egyes
nyersanyagok és erőforrások ára is úgy képződik, hogy nem tartalmaz
za a környezetre, társadalomra okozott potenciálisan negatív hatásokat
(Nußholz, 2017).
Történelmi visszatekintésben a lineáris gazdasági modell működtetésének indokoltsága jól körülhatárolható. Az elmúlt 2–300 évben
a tömegtermelés beindulása és felfutása – amelyben nagy szerepe volt
az ipari forradalomnak (McKinsey, 2014) – folyamatos fejlesztésre és
fogyasztásra ösztönözte mind a vállalatokat, mind a háztartásokat,
hogy saját céljaikat elérjék, illetve életszínvonalukat javítsák. A tech
nológiák és a termékelőállítási módok folyamatosan és rohamos lépték
ben fejlődtek, miközben folyamatosan keresték a szereplők a további
78

 lineáris modell elképzelése alapvetően fizikai termékek kapcsán jelent meg, és
A
fizikai termékek előállításában, felhasználásában gondolkodik az elméleti keretek
lefektetése során. Ugyanakkor a mai gazdasági működésben és értékteremtésben
egyre jellemzőbb szolgáltatások esetében is megjelenik a linearitás.
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lehetőségeket a termékek és folyamatok jobbá tételére. Ennek eredmé
nyeként a „több és jobb” elv a korábban megismert hármas feltétel
felértékelődését okozta (gyártás, felhasználás, hulladék), hiszen a fejlő
dés – és annak állandó lehetősége – egyben azzal is járt, hogy a régebbi
termékek elértéktelenednek az idővel, és a fogyasztók is átálltak az
új, magasabb hasznosságot biztosító termék, szolgáltatás használatára
(Duarte et al., 2018). Az újonnan bevezetett megoldások az alkalmazott
innováció vagy új eljárás révén rendszerint olcsóbbak is voltak elődjük
nél, másrészt a korábbi termékek élettartamát vagy későbbi vonzerejét
a tervezett avulással is csökkentették, ezzel vonzóbbá téve a szélesebb
közönség számára az újabb termékeket, és még inkább ösztönözve
a többletfogyasztást. A termékek és azok előállítási folyamatainak meg
újítása kiemelkedően fontos volt a jólét növelésében, valamint az egyes
gazdaságok felemelkedésében és felzárkózásában is. A többlettermelés
és -fogyasztás a GDP-re – mint a gazdasági fejlettség legszélesebb kör
ben vizsgált mutatójára – is pozitív hatást gyakorolt. Összességében,
a lineáris modellben az értékteremtés minél magasabb szintje az előre
haladást és a progresszív szemléletet tükrözi, részben háttérbe szorítva
a közvetlen szereplőkre nem ható tényezőket (pl. erőforrások potenciális
szűkössége, környezetterhelés).
A több évszázados fejlődési folyamatban sok esetben nemcsak termékek, hanem teljes iparágak váltak „hulladékká”, értéktelenné az
idő múlásával és a technológia fejlődésével.79 A fejlődés lekövetése
felhasználói oldalon is fontos volt, a személyes biztonságérzet révén,
a birtoklási vágy, illetve a közösséghez való tartozás kiemelt motivá
ciók voltak – mára pedig még jobban látjuk, mennyire fontos egyes
fogyasztói csoportoknak a legjobb és legújabb termékek birtoklása vagy
szolgáltatások használata (Donaldson et al., 2011).

79

 téma kapcsán hasznos ismeretek sajátíthatók el a Schumpeter által megalkotott
A
„alkotó rombolás” („creative destruction”) kifejezés tanulmányozásával is. https://
www.investopedia.com/terms/c/creativedestruction.asp

— 464 —

15. fejezet – A termelés és szolgáltatás új formái

Napjainkban a lineáris gazdasági modell relevanciája már több szempontból is megkérdőjelezhető. Ahogy láttuk mind fogyasztói, mind
vállalati attitűd motiválta az elmúlt évszázadokban a lineáris gazda
sági berendezkedés kialakulását és fennmaradását. A 21. században
a technológiai fejlődés nemcsak egy olyan új szintre érkezett a digita
lizációval és az internet terjedésével, ami alapvetően fel tud forgatni
lineárisan működő iparágakat, gazdasági értelemben is hatékonyabb
alternatívákat kialakítva, hanem több más szempontból is új irányok
és felfogások is megjelentek az értékteremtésben (pl. alapanyagok és
erőforrások élettartamának meghosszabbítása), melyek a hosszú távú
fenntarthatóságot helyezik előtérbe (pl. gazdasági, társadalmi, környe
zeti szempontok mentén) (Nußholz, 2017). Napjainkban számos egyéb
tényezőre is figyelemmel kell lenni az értékteremtési folyamatok során,
hiszen egyre többet tudunk a világunkról és a jelenlegi gazdasági be
rendezkedés potenciális negatív hozadékairól. A legtöbb döntéshozó
már felismerte, hogy a fogyasztói társadalom által generált hulladékok
kezelése immáron nagyobb holtteherveszteséggel jár, mint a gazdasági
növekedésből adódó hasznok (Horvath, Mallinguh és Fogarassy, 2018).
A manapság kibontakozó folyamatok kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy a közgazdasági értékteremtésnek mindig is fontos
alapszemlélete volt a racionalitás. Így a globálisan egyre hangsúlyo
sabb kérdések erősödésével és azok kezelésének igényével a progres�
szív szemléletű és hosszú távon tervező vállalkozók számára egyre
racionálisabb döntéssé válik a lineáris berendezkedés megújítása vagy
leváltása. Ennek megfelelően a jövő szervezeteinek egyensúlyra kell
törekedniük az értékteremtés szempontjából a gazdasági, társadalmi és
ökológiai dimenziók között (Senge–Carstedt, 2001). E szemlélet pedig
a lineáris üzleti modellek végét jelentheti, vagy legalábbis annak kizá
rólagos létezésébe vetett hit feloldódni látszik. A következő alfejezetben
az ezeket felváltó vagy esetleg csak kiegészítő lehetőségeket ismerhetjük
meg, akár összehasonlítva a ma szélesebb körben ismert (de leginkább
a múltban releváns) lineáris szemlélettel.
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15.2. Hogyan juthatunk el a platformmodellektől
a körforgásos gazdaságig?
Egyre több meglátás szerint 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. Ezzel párhuzamosan, az új értékláncok akár már
a dedikált újrafelhasználás köré épülhetnek, vagyis a fenntarthatósági
fordulathoz a közgazdasági gondolkodás fordulata is szükséges. Ennek
egyik legfőbb oka, hogy a gazdaság különálló területei körbe érnek,
így a körforgásos gazdasághoz új elméletek szükségesek. Évtizedekig
az egyik legszennyezőbb problémaként a műanyagok által generált
szemetet azonosították. Ezek kezelése elengedhetetlen, azonban nem
elégséges: a műanyag esetében meghonosított gyakorlatokat tovább kell
fejleszteni, és a gazdaság lehető legtöbb területére át kell ültetni, sokkal
komplexebb termékek és szolgáltatások esetében is alkalmazni kell.
A körforgásos gazdaság lehetőségeit egyre nagyobb figyelem övezi
globálisan, azonban annak kivitelezése igencsak komplex kérdéskör.
Lényegében az előzőekben bemutatottak mentén jutott el a társadalom
a körforgásos gazdaság (circular economy) modelljéhez. Már 2015-ben
az Európai Unió publikált 54 pontját követően is, de különösen a 2020as koronavírus-járvány következtében egyre nagyobb figyelmet kap
a modell és hasonlóan felkapott szakkifejezéssé vált, mint a 2008-as
pénzügyi válságot követően a megosztáson alapuló gazdaság (sharing
economy). Azonban a körforgásos gazdaság – még ha bizonyos szem
pontok alapján a sharing economy bizonyos irányú továbbfejlesztésének
is tekinthető – jelentősen magasabb komplexitású kivitelezést kíván.
Az eltérő komplexitás oka, hogy az ellátási lánc és fogyasztási stra
tégiák újrahasznosításra és újrafelhasználásra történő átpozicionálása
alapjaiban szakítanak a gazdaságban meghonosodott – és az előző alfe
jezetben bemutatott – évszázados lineáris modellel. Továbbá, az elmúlt
évtizedekben széles körben elterjedt platformalapú üzleti modellek,
majd az azok alapjain létrejött megosztásos gazdaságon alapuló model
lek (sharing economy) működése is „csak” a tulajdonlás problémáját,
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a hozzáférés esélyét oldják meg – és így a körforgásos gazdaságra való
átállásnak csak egy pillérét jelentik.
Sok gazdaság felzárkózásához – ahogy a fenntartható magyar felzárkózáshoz is – biztos, hosszú távú és proaktív gazdaságelméleti
alapok szükségesek. Ezek okán az alábbi alfejezetekben áttekintjük,
hogy milyen alapvető pillérek azonosíthatók az újabb, az évszázados
lineáris gazdasági modellektől eltérő modellek – elsőként a platforma
lapú, majd azon belül a megosztáson alapuló, végül pedig a körforgásos
gazdaság – esetében.

15.2.1. A platformmodell

A platformmodell rendszerint egy újfajta közvetítői szintként értelmezhető az ellátási láncon belül, de a fogyasztók számára mégis egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a folyamatok. Grabher és König (2020)
alapján a platformok társadalmi-technológiai szempontból olyan infra
struktúrát biztosítanak, amely lehetővé teszi alkalmazások tervezését,
telepítését és működtetését, különösen mobileszközök használatával
(Grabher–König, 2020, 103. o.). Kenney és Zysman (2020) más megkö
zelítésből definiálták a digitális online platformokat: eszerint a plat
formot létrehozó és működtető cégek földrajzilag is újjászervezik az
értékláncokat az alapján, hogy az érték hol, hogyan és ki számára jön
létre. Továbbá, a platformok olyan új modelleknek tekinthetők, ahol
a platform – egyfajta közvetítőként – egyaránt biztosítja az interak
cióhoz szükséges kapcsolatot a kínálatot nyújtó és a kereslettel meg
jelenő felek között. Emellett a legtöbb esetben a fizetési tranzakcióra
is a termék vagy szolgáltatás elérését biztosító platformon keresztül
kerül sor, amelyet a technológia fejlődése és az elektronikus fizetések
térnyerése tett lehetővé (Kenney–Zysman, 2020, 55. o.). Így a platfor
malapú modellek gyorsabb, egyszerűbb és magasabb felhasználói él
ményt eredményeztek, hisz a fogyasztói oldalon valamennyi lépés egy
felületen összpontosul (keresés, kiválasztás, vásárlás, fizetés és akár
a használat is).
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Az elméleti megközelítések alapján tehát látható, hogy a platformmodell lényegében az értéklánc rövidítését célozza, vagy az értékláncban
fellelhető szereplők közötti kapcsolatrendszert fejleszti. Az elméle
tibb definíciók mellett érdemes áttekinteni, hogy Wirtz és szerzőtársai
(2019) miként definiálták a platformalapú üzleti modelleket egy gya
korlatiasabb, részben már retrospektív megközelítésben. Ezek alapján
általánosságban – a sharing economy esetében különösen – igaz, hogy
a közvetítők minimálisra csökkentésével lényegében új, rövidebb és ha
tékonyabb értékláncolatú iparágak jönnek létre, aminek eredményeként
nemcsak a fogyasztói érték növekszik, hanem a költségek is csökkennek
(Wirtz et al., 2019, 453. o.). A rendszerben lévő (jellemzően egyetlen)
közvetítő maga a platformszolgáltató, akinek vagy az egyik, vagy mind
két fél meghatározott jutalékot és akár egyéb díjakat is fizet a platform
használatáért. Tekintettel a platformok technológiai beágyazottságára,
a kiegészítő szolgáltatást – jellemzően technológiai infrastruktúrát –
nyújtó fél szerepe (complementors) is elengedhetetlen. Ezek a vállal
kozások (például Microsoft, Google, Amazon) olyan terméket vagy
szolgáltatást nyújtanak, amely a platformszolgáltató és a platformon
jelen lévő, szolgáltatást nyújtó fél termékéhez vagy szolgáltatásához
hozzáadott értéket adnak a fogyasztó szempontjából. A legáltalánosabb
platformalapú modellt a 2. ábra szemlélteti.
2. ábra: Az általános platformalapú modell
Platform
szolgáltató

A szolgáltatást
nyújtó fél

szolgáltatás, termék

Kiegészítő
szolgáltatást
nyújtó fél
Forrás: Wirtz, 2020, 4. o.
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A platformalapú üzleti modellek elterjedését számos tényező indukálta. Elsődlegesen az internet jelentette demokratizálódás és mobil
technológia megjelenése említendő meg. Utóbbi esetében fontos sze
reppel bír a két legnagyobb mobilplatform létrejötte (iOS és Android)
és az azokon elérhető alkalmazások, amelyek a legtöbb esetben a kü
lönböző megoldások platformjait (is) jelentik. Ezekkel párhuzamosan
szintén fontos tényezőnek tekinthetők a 2008-as pénzügyi válság által
előidézett globális hatások, mint például a gazdaságszerkezeti átala
kulás, a csökkenő jövedelmek vagy egyenesen a munkanélküliség.
Harmadik kulcstényezőnek a 2010-es évtizedtől folyamatosan úttörő
innovatív technológiák fejlődése (pl. bigdata, mesterséges intelligencia
fejlett változatai) és a rendelkezésre álló adattömeg – és ennek informá
ciótartalma és üzleti modellekhez kapcsolódó jelentősége – drasztikus
növekedése és gyors ütemű terjedése tekinthető. Ezek egymás hatását
felerősítve és a szinergiákat kiaknázva lehetővé tették, hogy a platform
modellek a korábbiaknál is hatékonyabb opciót kínáljanak a platform
minden résztvevője számára. Előbbiekkel párhuzamosan a változó fo
gyasztói preferenciák és fogyasztási szokások (mintázatok) is jelentősen
hozzájárultak a platformmodellek széles körben való megjelenéséhez.
Ennek eredménye, hogy manapság a platformalapú üzleti modellek
a társadalom digitálisan aktív rétegei számára már a hétköznapi élet
legkülönbözőbb területein megjelennek: a közlekedéstől és a szállás
helyektől az ételeken át egészen a befektetésekig és személyi hitelekig
(Wirtz et al., 2019, 453. o.).
A platformmodellek révén tapasztalható értéklánc-rövidülés termelői és fogyasztói többletet is képes generálni. A platformokban rejlő
potenciált – vagy éppen a (nagyfokú) befektetői kockázatvállalást – jól
mutatja, hogy ezen újszerű, jellemzően tíz-tizenöt éve sem működő (sok
esetben még akár veszteséges) vállalatok értékelése sokszor meghaladja
az adott iparágakban évtizedek óta stabil eredménnyel működő ver
senytársaikét (Reuters, 2016; Forbes, 2020). Ennek magyarázata három,
de végső soron összeérő irányból eredeztethető: a (i) klasszikus lineáris
modellhez képest a platformok jelentette értéklánc-rövidülés következ
tében a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javul, aminek révén egyfelől
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azok olcsóbbá, másfelől a felhasználás, illetve a fogyasztás hatékonyab
bá válhatnak. Ezek együttesen jelentősen képesek növelni a fogyasztói
értéket és élményt. Továbbá a (ii) rövidebb értékláncok az értékteremtés
és a fogyasztás egymáshoz közelebb hozásával nagyobb rugalmasságot
biztosítanak az ellátási és értéklánc egészét tekintve. Ezáltal a gyorsan
változó fogyasztói szokásokhoz mind az értéket előállító szereplők (pl.
termelővállalatok, gyárak), mind a szolgáltatók kevesebb erőforrással
és alacsonyabb költséggel tudnak alkalmazkodni. Például a termelés
és értékteremtés folyamata szempontjából fontos fenntarthatósági cé
lokat támogathat annak felismerése, hogy az elavulttá, feleslegessé vá
ló termékek gyártását mielőbb leépítsék, ezzel is csökkentve a túlzott
erőforrás-felhasználást és hulladékképzést.Végső soron (iii) a növekvő
mérethozadék elve és az újszerű üzleti modelleknél érvényesülő há
lózati hatás kölcsönhatása miatt nemhogy egyetlen, de még akár több
millió fő addicionális keresletének kielégítése sem kerül többlet erőfor
rásba a szolgáltató számára egy adott szinten működtetett – jellemzően
informatikai alapú – rendszer esetében.80 Ennek a rugalmasságnak és
optimalizációs képességnek az (egyik) előfeltétele a korábban említett
adat- és technológiaalapú működés.
Wirtz és szerzőtársai (2019) alapján a platformalapú üzleti modelleknek számtalan formája létezik (3. ábra). A 2010-es évek második
felére viszont már multifunkcionális platformok kezdtek
épülni. Ezek olyan platformok, amelyeknél egy, bizonyos
fő platformról további, akár fél tucat másik platform elér
hető (például WeChat, Alipay, Grab, AirAsia). Az ilyen
megoldásokat a köznyelv sok esetben szuperappoknak
What is a super app,
is nevezi.
and why haven’t
they gone global?

80

 éldául egy gyorsétterem- vagy kávézóláncnak újabb egységeket szükséges nyitnia
P
ahhoz, hogy újabb – különösen távolabbi földrajzi lokációban lévő – fogyasztókat
tudjon kiszolgálni. Ezzel szemben, a platformalapon és a hálózati hatásra építő –
reáleszközökkel relatív alacsony mértékben rendelkező – technológiai vállalatok jel
lemzően teljes régiókat és ügyfelek millióit képesek bevonni a szolgáltatási körükbe
mindössze pár fős helyi képviselet létrehozásával.
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3. ábra: Különböző platformalapú modellek
Közösségi média
platformok
pl. Facebook,
LinkedIn, Twitter

„Matching”
platformok
pl. Tinder,
TaskRabbit,
Bumble

Tartalom és értékelő
platformok
pl. YouTube,
TripAdvisor, Yelp

Foglalási
platformok
pl. Booking,
Expedia

Kommunikációs
platformok
pl. WhatsApp,
Skype, WeChat

Kereső
platformok
pl. Google,
Bing, Yahoo

Sharing economy
platformok
pl. Airbnb, Uber,
ZipCar

A platform alapú
üzleti modellek
fő kategóriái

Fizetési
platformok
pl. PayPal,
Alipay, Visa

Fejlesztői
platformok
pl. alkalmazás
áruházak,
játékkonzolok

Közösségi finanszírozási
platformok
pl. GoFundMe, Kickstarter,
Indiegogo

Kereskedelmi
platformok
pl. Amazon,
Ebay, Etsy
Forrás: Wirtz et al, 2019, 454. o.

15.2.2. A megosztáson alapuló modell

A megosztáson alapuló gazdasági modell alapelve a kereslet és kínálat hatékony párosítása. Wirtz és szerzőtársai (2019) alapján a plat
formmodellek egyik speciális fajtája az ún. sharing economy (magyarul
a megosztáson alapuló gazdasági modell). Ebben a sajátos platform
ban a korlátozott kapacitású, de kihasználatlan eszközök és erőforrá
sok kerülnek összepárosításra a fogyasztói kereslettel. A megosztásos
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gazdaságban két fő vonalat különböztethetünk meg: (i) korlátozott
kapacitású eszköz (vagy szolgáltatás) és korlátlan kapacitású eszköz
(vagy szolgáltatás) megosztása. Előbbire példa egy autó vagy ingatlan
használata, utóbbira egy zenei vagy videós tartalom ún. streamingelése
(Wirtz et al., 2019).
4. ábra: A 21. században a platform jelentheti az egyik alappillért

Platformalapú
üzleti modellek

Megosztásos
gazdaság

Körforgásos
gazdaság

Forrás: saját szerkesztés

A megosztásos gazdaság (sharing economy) népszerűsége a 2008-as
pénzügyi válságot követően kezdett meredeken emelkedni (Grabher–König, 2020). A platformok által megkérdőjelezett status quónak
köszönhetően előtérbe került a tudás, az információ és az adat techno
lógiai forradalma, amelyek egyesítették a hagyományos közgazdaságot,
és létrejött az ún. gig economy.
E modell fejlődésével újfajta lehetőségek és kockázatok jelentek meg
a gazdasági működésben és az értékteremtésben. A válság utáni mun
kanélküliség és a létrejövő platformokhoz való kapcsolódással elérhető,
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korábbinál rugalmasabb munkavégzés és nagyobb jövedelem lehető
sége a munkavállalói oldalnak kedvező volt. Mindezt gyakorlatilag az
egyén rendelkezésére álló, de kihasználatlan eszköz hasznosítása tette
lehetővé, így az egyén a saját alternatívaköltségének terhére haszno
síthatta az eszközt. Ugyanakkor ingyenebéd sehol nem létezik: a plat
formokon keresztül munkát vállaló egyének nemcsak a saját tulajdonú
vagy bérelt ingóságaikat és ingatlanjaikat tették ki a hasznosításból ere
dő működési kockázatoknak, hanem saját magukat is. A megosztásos
gazdaságban a szolgáltatást nyújtó egyének sok esetben még most, egy
évtizeddel a robbanásszerű felfutást követően sem rendelkeznek példá
ul egészségbiztosítással, nyugdíjbiztosítással és egyéb, hagyományos
munkahelyeken a munkáltató által kötelezően biztosítandó kockázat
csökkentő tételekkel. Ennek okán felvetődik a kérdés, hogy az ilyen
jellegű gazdasági modellek a társadalmi előnyöket valamilyen szinten
a bérmunka egyfajta újraértelmezésével érhetik el (Montel, 2017, 26. o.).
A megosztásos modell logikája érdemi újdonságtartalommal bír
a gazdasági működést tekintve. Wirtz és szerzőtársai (2019) különböző
kulcstényezőket azonosítottak a magánszemélyek közötti (peer-to-peer,
P2P) megosztáson alapuló platformok esetében. Elsődlegesen kieme
lendő, hogy a kereslet és a kínálat találkoztatása alapjaiban eltér a ha
gyományos, korábbi gazdasági szereplők által tapasztaltaktól. A P2P
platformok esetében akár a hirtelen megnövekvő kereslet is kielégít
hető a rugalmasan módosítható kínálattal és flexibilis árazással, vagyis
a keresleti görbe bármilyen irányú elmozdulását gyorsan lekövetheti
a kínálati oldal. Ezt a rugalmasságot elősegíti, hogy a platform nem
birtokolja a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó eszközöket. Azokat
– megfelelő gazdasági ösztönzők esetén – a tulajdonosuk (bérlőjük)
a platformon keresztül rendelkezésre bocsátja, jellemzően a személyes
munkájával kiegészítve.
Bár a sharing economy esetében a konkrét termelési eszköz szintjén
(jelentős) hatékonyságjavulás történik, tágabb értelemben a központi
infrastruktúrára nagyobb terhelés helyeződik. Ez számos aspektusban
azonosítható, makró és mikró szinten egyaránt. Előbbi esetben például
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a társadalombiztosítással – adott ideig – nem rendelkező egyének ese
tében a későbbi egészségügyi problémák nagyobb terhet jelenthetnek
a társadalombiztosítási rendszernek. Szintén megemlítendő példa lehet
az eltérő adózási módszerek (akár kiskapuk) okán az úthálózat, köz
lekedési infrastruktúra üzletszerű használatáért egyenlőtlen arányban
történő hozzájárulás és a használatból való részesedés. De utóbbi eseté
ben a legaktuálisabb példa egy társasház infrastruktúrájának átlagos és
intenzívebb használata: a hagyományos lakók és a turisták által bérelt
lakások által fizetett közös költség azonos mértékegység alapján kerül
kiszámításra, viszont jellemzően nincs egyenes arányban például az
intenzívebb lifthasználat esetén keletkező amortizáció vagy a lépcsőház
ban keletkező hulladék miatti gyakoribb takarítás költségeinek fedezé
sével – ezeket jellemzően mindenki azonos arányban viseli, függetlenül
az akár szélsőséges haszonélvezeti anomáliákkal.
Gazdasági javak magánszemélyek közötti megosztásának lehetősége
révén új megvilágításba helyeződik az értékteremtés és a fogyasztás.
Szintén fontos elem a P2P platformok esetében, hogy az eszközök meg
osztásakor már pozitív externáliák is azonosíthatók: ugyanazokat az
eszközöket a tulajdonos mellett többen is használják (Wirtz et al., 2019).
Tekintettel arra, hogy a legtöbb terméket nem folyamatosan használjuk,
gazdaságilag racionális a nem használt időszakban annak hasznosítása
például bérbeadás által. Ez a fejlemény azért is érdekes, mivel ha több,
kevésbé kihasznált termék helyett kevesebb, de jobban kihasznált fizikai
eszköz van a gazdasági körforgásban, akkor kevesebb terméket szüksé
ges előállítani, vagyis kevesebb erőforrást „pazarlunk” el, és kevesebb
hulladék generálódik a termék életútjának végén, miközben a gazdasági
értelemben vett értékképződés nagyjából változatlan szinten tartha
tó. Az itt megjelenő fenntarthatósági szempont adja az egyik alapvető
elemét a következőkben ismertetésre kerülő körforgásos gazdaságnak
(circular economy).
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15.2.3. A körforgásos gazdasági modell

A körforgásos gazdasági modell alapja az erőforrások és a megtermelt
javak tartóssága és annak biztosítása, akár többszöri felhasználás által. Az Európai Unió által definiáltak alapján „a körforgásos gazdaság
ban használt termékek és alapanyagok értéküket a lehető leghosszabb
ideig megőrzik; a hulladéktermelés és az erőforrás-felhasználás szintje
minimális, az élettartamuk végét elért termékekben lévő erőforrások
pedig bent maradnak a gazdaságban, az ismételt felhasználás révén
további értéket teremtve” (Európai Bizottság, 2015).
5. ábra: A körforgásos gazdaság és a jelenlegi lineáris modell
Lineáris gazdaság
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Körforgásos gazdaság

Új

Fogyasztás
Forrás: Unterfrauner et al., 2017, 10. o.
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A körforgásos gazdaságban egy ember szemete (trash) egy másik ember kincse lesz (treasure). Nagyon egyszerűen értelmezve, a régi, már
nem használt, de kidobásra még nem került laptopokban és telefonok
ban lévő használt akkumulátorok összegyűjtésével és újrahasznosításá
val újból felhasználhatóvá válnak. Azonban, ahogy az 5. ábra is mutatja,
a körforgásos gazdaság koncepciójának az újrahasznosítás csak egy,
relatív kisebb eleme. Szakirodalomtól függően a körforgásos gazdaságot
egymással összecsengő kulcsszavakkal (5–10 darab R betűvel kezdődő
szó) is le szokták írni. Az Európai Bizottság által is használt (6. ábra) az
„5 R-es” megoldást alkalmazza, amely a következőket tartalmazza mint
érdemi megkülönböztető jegy a ma ismert gazdasági és értékteremtési
modellekhez képest:
6. ábra: A körforgásos gazdaság és az ún. „5 R”
Visszautasítás
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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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1. Visszautasítás (Refuse), ami a termelés és a fogyasztás újragondo
lásával eszközölhető átalakítást jelenti. A gyakorlatban a korábban
ismertetésre került tulajdonlás helyetti hozzáférés elvét szorgalmazza.
2. Megújítás (Reform), ami során a termékeket új koncepció mentén a le
hető leghosszabb hasznos élettartamra tervezik, továbbá a hasznos
élettartam végét követően sem a szemétben végzik – hanem az ere
detitől eltérő célra felhasználhatóvá válnak.
3. Csökkentés (Reduce), ami részben az előző pontokhoz kapcsoló
dik: a kiküszöbölhető felesleges termelés és fogyasztás megelőzé
se – mind termékeket, mind szolgáltatásokat tekintve –, ami végső
soron a nyersanyagfelhasználást csökkenti, miközben a fogyasztási
cikk előállítása és felhasználása kapcsán a gazdasági hasznosság nem
csökken.
4. Újrahasználat (Reuse) szintén kapcsolatban áll egy korábbi ponttal:
egyfelől, az eredeti rendeltetésre már nem használható termékek
kidobás helyett más célból való felhasználását támogatja. Másfelől
viszont a még eredeti célra is használható termékek továbbadását
vagy továbbértékesítését szorgalmazza, amely egyúttal az értéklánc
megelőző lépcsőfokánál is érvényes: lehetőség szerint az új helyett
a használt termékek vásárlását preferálja.
5. Újrahasznosítás (Recycle), ami a legszélesebb körben ismert elem.
Összefoglalva elmondható, hogy a három megismert gazdasági modell egyaránt képes hatékonyabban összekapcsolni a keresletet és
a kínálatot, ami egy lényeges alapfeltétele a fenntarthatóságnak.
Az egyes modellek mindegyike az értékteremtést valamilyen formában
beágyazza az érték- vagy ellátási láncba, azonban mind időbeli megje
lenésükben, mind a modellben realizálható output szempontjából jelen
tős eltérések azonosíthatók. Ahogy látható, a platformalapú gazdasági
modell rendkívül széles körben, a digitalizáció hatására a mindennapi
élet egyre több területén megjelenik. A megosztásos gazdasági modell
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egyfelől speciális platformalapú modellként is definiálható, másfelől
viszont újraértelmezi az eszközökhöz való hozzáférést azáltal, hogy
azok hozzáférését a társadalom jelentős része számára demokratizálja,
egyúttal a „kényszerű” tulajdonlását kiiktatja. A körforgásos gazdaság
működése olyan szempontból platformalapúnak (is) tekinthető, hogy
a keresleti és a kínálati oldal közötti kapcsolat itt is sok esetben platfor
mokon tud megvalósulni, már csak a technológiai elvárások és a haté
kony, 21. századi működéshez elengedhetetlen adat miatt is. Emellett
viszont a megosztásos gazdaság alapját adó hozzáférés legalább en�
nyire jelentős alappillérnek tekintendő. Amiben újszerűséget jelent az
előbbiekhez képest, az a felhasználó általi kötelező „visszaszolgáltatás”
a használat után (vagy elromlás esetén). Ez gyakorlatilag a határozatlan
idejű tulajdonlás megszűnését és az értékes nyersanyagok, alapanyagok
elvesztésének megelőzését szolgálja.
1. táblázat: A platform-, a megosztásos és a körforgásos gazdasági modellek
Gazdasági
modell
Platform

Rövid ismertető
Kereslet és kínálat egy felületen
történő összekapcsolása
Az egyes szolgáltatók közös felületre
terelése

Főbb megkülönböztető jegyek
•H
 atékonyabb értékesítés, kereslet
és kínálat jobb találkozása
• Értéklánc rövidül, fogyasztói
többlet

Megosztásos Új, hozzáférésen alapuló
szemléletmód a korábbi birtokláson
alapuló helyett

•R
 endszerszinten javuló
kapacitáskihasználtság
• Minőségi javulás, fenntarthatóbb
termelés

Körforgásos

•Ú
 j értékteremtési szemlélet:
a termék életútjának nincs vége
• Sok szempontból fenntarthatóbb
(hulladékkezelés, erőforráskihasználtság)

Körkörös értékteremtési modell: az
élettartamuk végét elért termékek
megújult formában továbbra is
értéket teremtenek

Forrás: saját szerkesztés
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15.3. A termelés és szolgáltatás új formáira történő átállás
A körforgásos gazdaság irányába való elmozdulás egyaránt megoldást
nyújthat a jelenleg is fennálló problémákra és a jövőbeni kihívásokra.
Előbbiek közé elsősorban a negatív externáliák csökkentése tartozik,
míg utóbbiak az értékteremtés és az azzal kapcsolatos közgazdasági
gondolkodás fenntarthatóságát ragadják meg: a véges mennyiségű erő
források felhasználását és a termelés fenntarthatósági szempontból való
racionalizálását. A kettő között pedig a túlfogyasztás is azonosítható,
amelynek kezelése egyaránt a jelen és a jövő fontos kihívása (Overshoot
Day, 2021).
A fenti kérdéskör megoldásában a digitalizáció kulcsszerepet játszik,
mert megteremti a lehetőséget a körforgásos gazdaságra történő átállásra, ahogy arról az előző alfejezetben is szó volt. Ebben a tekintetben
a digitalizáció két legfőbb pillérének a technológia és az adat tekinthető.
Ezek ugyanis nemcsak az átállás megteremtésében, hanem a szükséges
átállás felismerésében is támpontot jelentenek: azonosíthatóvá és – leg
alább megközelítőleg – számszerűsíthetővé válnak a véges erőforrások,
valamint azok időtávjai, illetve a nagyobb mérvű, gazdaságszerkezetet
– és annak hosszú távú fenntarthatóságát – érintő kérdéskörök is.
Az átállásban a platformokon alapuló megosztásos (sharing) gazdasági modellek előremutató irányt képviselnek: egyrészt a mindennapi
élet alapvető javaihoz való hozzáférés társadalmi szinten javul, hát
térbe kerül a birtokláson alapuló gazdasági berendezkedés; másrészt
érdemben csökkentenek számos globális és környezeti szinten releváns
negatív externáliát. Ráadásul a hatékonyan működő, megosztáson ala
puló gazdaság a fogyasztásból származó externáliákat már rövid távon
is képes csökkenteni (Zhifu–Coffman, 2019). Hosszabb távon viszont
már a gyártásban is pozitív hatást eredményezhet: egyfelől a közös és
hatékony, megosztott használat okán idővel kevesebb egység legyár
tása válhat szükségessé, másfelől a dedikáltan megosztásra gyártott
egységek már eltérő minőségben, hosszabb avulási idővel és szélesebb
körű funkcionalitással készülnek (Jiang–Tian, 2016). Ez pedig érdemi
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változás lehet az értékteremtésben, hiszen fenntarthatóbb szemléletben
újfajta fogyasztási szokásokhoz igazodna a termelés és annak folyama
ta, mivel számottevően kevesebb egység gyártása lesz szükséges, mint
ahányan használni fogják. Előbbiek megvalósításához a kulcs az adat,
amellyel a múltbeli felhasználói szokások folyamatosan nyomon követ
hetők – miközben a jövőbeniek egyre pontosabban jelezhetők előre –,
az információk feldolgozása pedig mind a gyártásban (pl. várható ki
használtság, szükséges kapacitás és termékélettartam), mind a gyártást
követő megosztáson alapuló szolgáltatásba beépíthető. Ez a fogyasztók
nak jobb terméket vagy jobb szolgáltatást jelenthet (hiszen például nem
kell egy átlagos vagy az alatti autót teljes áron megvásárolni, hanem
akár egy prémium kategóriás változatot is lehet rövid távon használni
töredék áron), a termelő vállalatból szolgáltató vállalattá (is) átalaku
ló gazdasági szereplők számára pedig hatékonyabb és fenntarthatóbb
működést eredményezhet.
1. keretes írás
Fogyasztói társadalomban megszokott tervezett avulás helyett minél időtállóbb termékek gyártása az új cél

A platformalapú üzleti modellek, az ehhez szorosan kapcsolódó megosztá
son alapuló gazdasági megoldások és a körforgásos gazdaság közös met
szetének egy fenntarthatósági szempontból rendkívül pozitív aspektusa
azonosítható: a termékek tulajdonjogának megvásárlása helyett közvetle
nül a gyártóktól csak a tényleges használati időtávokra szolgáltatásként
megvásárolható, a fogyasztók széles köre által igénybe vehető termékek.
Ez jelentős fordulatnak tekinthető a fenntartható gazdasági növekedés
szempontjából, amit az egyre rövidebb élettartamú termékek egyre gya
koribb megvásárlása – és legyártása – is érdemben katalizál.
A tervezett avulást példázza, hogy a 20. század elején a villanykörtéket
gyártó cégek kartellje a körték életkorát az akkoriban elérhető 2000–2500
óra helyett 1000 órában maximalizálta. A cél természetesen az volt, hogy
a fogyasztók minél gyakrabban vásároljanak új körtét az előzőek elromlása
miatt. A 21. század harmadik évtizedére azonban új, fenntartható közgaz
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dasági megközelítések kezdenek meghonosodni a technológia jelentette
lehetőségeknek is köszönhetően: ha egy gyártó a terméket nem értékesítés
re állítja elő, hanem a gyártást követően egyúttal a szolgáltatás nyújtója is
lesz, akkor alapvető (anyagi) érdeke, hogy minél hosszabb távon és minél
kevesebb ráfordítással üzemeltesse a saját maga által legyártott terméket
(például a Phillips szolgáltatja a világítást az amszterdami Schiphol rep
téren).
Konkrét és kézzelfogható esetként érdemes – például – bizonyos autó
gyártókat megfigyelni. A korábban magánszemélyeknek és vállalatoknak,
illetve hagyományos bérautó, majd idővel az újfajta autómegosztó (car
sharing) szolgáltatóknak értékesített gépjárművek esetén a termelőválla
latok profitmaximalizálása a lineáris gazdasági modellre épült: a terméket
legyártották, értékesítették, a fogyasztók/vállalatok idővel túladtak rajta
(vagy leselejtezték), majd újat vásároltak, és a folyamat a továbbiakban
csak ismétlődött. Azáltal, hogy a technológiának és a fenntarthatósági
törekvéseknek is köszönhetően a hozzáférés esélye a tulajdon elé lépett,
a gyártócégek is elkezdtek alkalmazkodni.
Napjainkban egy carsharing flottában üzemeltetett autó optimális esetben
akár tíz darab nagyvárosi, saját tulajdonlású magángépjárművet is képes
kiváltani, ami a technológia fejlődésével átalakuló fogyasztási szokásokkal
(tulajdonlás helyett hozzáférés) kölcsönhatásban hosszú távon jelentősen
befolyásolhatják a(z autó)gyártók értékesítési darabszámait. Ez már most
az üzleti modell finomhangolására sarkallja a gyártókat: több autógyár
(rész)tulajdonossá vált különböző autókölcsönző és autómegosztó vállal
kozásban az elmúlt évtizedben.
Amikor egy autógyártó már nemcsak elad, hanem szolgáltat is, alapvető üzleti
érdeke olyan járművet gyártani, amelynél egy előre meghatározott lefutott
kilométer után nincsen tervezett avulás. Így a carsharing biztosította megol
dások által önmagában – hipotetikusan akár – tizedére csökkenthető gyártási
mennyiség mellett a tartósabb termékek miatt szintén csökkenhet a legyártott
egységek száma. Ez végső soron már (i) a gyártás során is kisebb környezeti
terhelést jelent. De (ii) a leamortizált, hulladékká váló gépkocsik számának
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csökkenése és (iii) a csökkentett számú, leamortizált gépkocsi körforgásba való
áthelyezése rendkívüli mértékű pozitív externáliaként azonosítható. Ennek
a folyamatnak a legelső jelei már vitathatatlanul láthatóvá kezdenek válni az
zal, hogy a nagyobb autógyártók által (rész)tulajdonolt carsharing szolgáltatók
flottájában lévő autók technológiai felszereltsége (is) eltér az autószalonokban
megvásárolható járművekétől.

Ugyanakkor a megosztásos gazdaság csak egy átmenet a körforgásos
gazdaság felé. A keletkező szemetet, a véges energiaforrásokat és a túl
fogyasztást nem oldja meg, „csak” késlelteti a problémák felszínre ke
rülését. Ahogyan a manapság népszerű, a fogyasztás során önmagában
kedvezőbb károsanyag-kibocsátású termékek használata sem elégsé
ges megoldás, mert azok létrehozása és elhasználódása miatt a jelentős
környezeti terhelés fennmarad. Ezt a szakadékot csak a körforgásos
gazdasággal lehet áthidalni: a fogyasztási, az újrafelhasználási és az
újrahasznosítási szokások egyidejű és drasztikus megváltoztatásával.

15.3.1. A körforgásos modell elterjedésével kapcsolatos tényezők és
trendek

A körforgásos gazdaság aktualitását több közelmúltbeli tényező is
megerősítette. A klímaváltozás hatásai a globális felmelegedésen és
az időjárás szélsőséges változásain keresztül egyre inkább érezhetőek
a mindennapokban. Az a határnap, amely azt jelzi, hogy az év kezde
tétől mikorra használja fel az emberiség a Föld megújuló erőforrásait,
évről évre előrébb kerül. A véges nyersanyagkészletek egyre nagyobb
fokú kihasználása pedig nemcsak áremelkedést, hanem termelési
problémákat is okoz. Végül, az elmúlt évtizedekben keletkezett hul
ladék már nemcsak a Föld felületét, de az óceánokat is szennyezi, sőt
az űrben a Föld körül keringő hulladék a jövő űriparát is fenyegeti.
Nem kétséges, hogy az elhasznált (már nem használt) termékek újra
hasznosítása – sok esetben – nem lesz képes száz százalékban lefedni
a termeléshez szükséges mennyiségeket. Azonban két jelentős, direkt
módon érzékelhető pozitívummal bír: csökkenti a keletkező szemetet
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és – ezáltal – a jövőbeni termeléshez szükséges erőforrá
sok mennyiségét.
Kristensen és Mosgaard (2020) alapján a körforgásos
Toxi City: life
gazdaság megvalósításának eltérő szintjei definiálhatók
at Agbogbloshie,
the world’s largest
(7. ábra). Ezek három szinten azonosíthatók: (i) a makro
e-waste dump in
szint, ahol az országok feletti szervezetek, az országok
Ghana
és a városok találhatók (MÜTFF, 2019). Fő szerepük és
felelősségük az ösztönzők és a szimbiózis megteremtése,
megkönnyítése. A (ii) mezoszinten az ágazatok közötti és ágazatokon
belüli együttműködések elősegítése jelenti a fő momentumot, amelyet
jellemzően országon belül, különböző szervezetek vagy állami szer
vek teremthetnek meg. A (iii) mikroszinten már a termékeket és szol
gáltatásokat előállító vállalatok és az azokat igénybe vevő fogyasztók
találhatók, akik viselkedését alapvetően a közgazdasági alapelvek, az
egyén – rövid távú – haszonmaximalizálása és az anyagi érdekei mentén
lehetséges befolyásolni.
7. ábra: A körforgásos gazdaság szintjei

Makroszint
Európai Unió,
nemzetek,
városok, régiók

Mezoszint
helyi ökoszisztémák,
ipari hálózatok

Mikroszint
vállalatok
és fogyasztók

Forrás: Vanhamäki et al., 2019, 33. o.
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Az eddigiekben megismertek alapján látható, hogy a korábbi lineáris gazdasági modellből a körforgásos gazdasághoz szükséges kör
a 21. századra bezárhatóvá vált. A platformmodelleknek köszönhetően
a technológia és az átállás lehetősége alapvetően adottnak tekinthe
tő. A megosztásos modelleknek köszönhetően a tulajdonlás központi
szerepe elkezdett csökkenni. Ez direkt és indirekt módon is elősegíti
a körforgásos gazdaságban való részvételi hajlandóságot. Az eddigiek
alapján megállapítható, hogy a körforgásos gazdaságra történő átállás
számos pillér összekapcsolásán is múlik: ilyenek a (i) technológia, a (ii)
kormányzati ösztönzők, a (iii) magánszektor, a vállalatok ösztönzése
és a (iv) társadalom szerepe, vagyis a végfogyasztók rövid távon is
érdekeltté tétele. Ezeken túl az adat is kulcsszerepet játszik a termékek
egész életciklusa során, így a körforgásos gazdaság működtetésében.
Ez jelentős különbség a lineáris gazdasági modellel szemben, ahol jel
lemzően csak a gyártási paraméterek és mennyiségek meghatározá
sához kerültek felhasználásra az adatok. A körforgásos gazdaságban
a lineáris modell esetén ellentétes, optimális esetben körkörös irányban
is működő értékláncokban már a keletkező hulladék paraméterei is
elengedhetetlen adatokkal bírnak.
A körforgásos gazdaságra immáron különböző magántőke és kockázatitőke-alapok is specializálódnak. 2020 első felében már harmincra
becsülték azoknak az alapoknak a számát, amelyek körforgásos gaz
daságra összpontosítanak – ami jelentős emelkedésnek számít a 2016ban jelenlévő három darabhoz képest (Ellen MacArthur Foundation,
2020). Emellett egyre több multinacionális vállalat is beszállt az ilyen
kezdeményezésekbe. Ennek a célja kettős: egyfelől csökkenteni sze
retnék a keletkezett hulladék (waste) mennyiségét, másfelől az új, elő
ször használatos (virgin) alapanyagok, nyersanyagok felhasználásának
a redukálása is prioritás. Azonban a tényleges sikerhez, a fenntartható
körforgásos gazdasághoz sokkal mélyebb átalakításokra van szükség.
A körforgásos gazdaság kialakulása és annak széles körű elterjedése
rövid távon egyelőre kétséges. Az egyik fő probléma, hogy jellemzően
nagyon távoli (5–15, de akár 25–30 éves) időszakokban határoznak meg
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célkitűzéseket, amelyek ugyan magasztosak, de az addig keletkezett
hulladék és elpazarolt nyersanyagok mennyisége egyaránt rendkívüli.
Továbbá, az átállást nehezíti az is, hogy (egyelőre) a jelenlegi érték
láncok megfordítása több szereplő – anyagi – érdekével is ellentétes.
Annak elérése, hogy a fogyasztás végét követően az alapanyagokból
ne hulladék keletkezzen, hanem a körforgásba visszakerüljenek, meg
lehetősen munka- és energiaigényes, ezáltal pedig költséges folyamat.
Ezen többletek viselésére alapvetően sem a fogyasztók, sem a vállalatok
többsége nem vállalkozik önszántából. Ennél a pontnál jön a képbe az
állam szerepe, amely az átállás minél hatékonyabbá és gyorsabbá tétele
érdekében proaktív, ösztönző módszereket (például az ún. carrot and
stick) alkalmazhat. Ezáltal a vállalatokat vagy a fogyasztókat, de akár
egyidejűleg mindkét gazdasági szereplőt ösztönözheti a körforgásos
gazdasági modell irányába történő elmozdulásra. Az ösztönzésre szá
mos módszer létezik, világszerte is eltérő példák fedezhetők fel. Több
skandináv és nyugat-európai országban a használt termékek újbóli
értékesítésére és a javítási szolgáltatásokra alacsonyabb áfakulcs van
érvényben (WEF, 2016; RREUSE, 2017).

15.3.2. Mely területeken látszódnak már a megújulás jelei?

A körforgásos gazdaságra való átállás egyik legaktuálisabb motivációja az elektromos autózás. Habár ez esetben a felhasználás, az ak
tív fogyasztás (vezetés alatt) gyakorlatilag ún. „zéró kibocsátás”-nak
nevezhető, azonban az ezt megelőző és ezt követő lépések rendkívüli
mértékben környezetszennyezők: a nyersanyagok bányászása, majd
a gyártás, végül pedig a szennyező anyagokat tartalmazó elhasznált
alkatrészek leselejtezése (disposal process) összességében még a belsőé
gésű motorokkal működő autókkal szemben is rendkívüli környezeti
terhelést jelentenek. A jelenlegi ütemben terjedő elektromos autózás
esetén e folyamatok környezeti katasztrófát okozhatnak, legfőképpen
az akkumulátorok gyártása és hulladékként való tárolása miatt.
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Az elektromos autózáshoz elengedhetetlen akkumulátorok létrehozásában a kobalt kinyerése a teljes gyártási lánc első lépése, azonban
a kobalt akár több, mint harmincezer mérföldet utazik a Földön az
egész folyamat során (McGee–Sanderson, 2021). A jelenlegi legnagyobb
(i) kitermelőhelytől, a Kongói Demokratikus Köztársaságból jellemzően
(ii) Finnországba, Európa legnagyobb kobaltfinomító-üzemébe szállít
ják. Ezt követően a legtöbb esetben (iii) Kínába kerül, ahol a legtöbb
akkumulátor gyártósor található. Ezután visszakerül (iv) Európába vagy
az Egyesült Államokba, ahol az akkumulátorcellákból akkumulátor
pakkok készülnek. Végül (v) az autógyárak gyártósoraira szállítják az
elkészült akkumulátorokat, ahol beszerelésre kerülnek. Ez az a pont,
ahonnan – például napelemes töltés esetén – „zéró kibocsátás”-nak
tekinthető az elektromos autózás. Nem körforgásos gazdaság esetén
ezen felhasználási fázist követően ismét rendkívül környezetkárosító
folyamatok kezdődnek.
A közlekedés központi eleme a körforgásos gazdaság létrehozásának. Ennek nemcsak az az oka, hogy a globális szén-dioxid-kibocsá
tás egyhatoda innen származik, hanem azért is, mert a bányászat és
az energiahálózatok metszetében található (McGee–Sanderson, 2021).
Az elektromos autók által okozott kumulált környezeti károk akár a fe
lére is csökkenthetők lennének, amennyiben az 5. ábrán látható lineáris
folyamatokból bezáruló kört alakítanának és az akkumulátorok folya
matosan újrahasznosításra kerülnének J. B. Straubel szerint (McGee–
Sanderson, 2021). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a fenti folyamat
ban ismertetett „zéró kibocsátású” felhasználás esetén még szükséges
lehet eltekinti az áram előállításától, napelemről történő töltés esetén
annak legyártásától – igaz, összességében még így is pozitív a mérleg,
ahogy a robbanómotorokkal összehasonlítva is. Ugyanis másik meg
közelítésben már csak a vezetés alatt megvalósuló „zéró kibocsátás”
önmagában is pozitív externáliaként azonosítható. Lassan évtizedek
óta ismert tény, hogy kizárólag a nagyvárosi légszennyezettség miatt
évente emberek millióinak idejekorán bekövetkezett haláláért jelentős
részben a robbanómotoros személygépjárművek által kibocsátott káros
anyagok a felelősek (WHO, 2019; Statista, 2021).
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2. keretes írás
Urban mining
Az urban mining – magyarul „városi bányászat” – az üzleti felfogáson túl
irányt mutat a lineáris gazdaságtól a körforgásos gazdaság felé. Ennek segítsé
gével a társadalom nemcsak a fogyasztását, hanem a fogyasztásának a bolygó
ra gyakorolt negatív hatását is képes lehet megváltoztatni. A tevékenység célja
a(z el)használt elektronikai eszközökből származó nemesfémek és ásványok
újrahasznosítása, aminek egyaránt kritikus szerepe lehet a mai fogyasztási
szokások környezetbarátabbá alakításában és a körforgásos gazdaságra való
átállásban.
Az ezredforduló után a mindennapok részévé váló mobiltelefonok és számí
tógépek, majd a következő két évtized során a még szélesebb körben elterjedő
laptopok, táblagépek, okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök egyaránt
korlátozott, jellemzően pár éves élettartammal rendelkező eszközök. Emiatt
létrehozásuk rendkívüli mértékű nyersanyag-felhasználást, „nyugdíjazásuk”
pedig rendkívüli mértékű elektronikus hulladékot generál. Ráadásul az előbbi
tárgycsoport már elektromos járművekkel is kiegészül, melyek akkumulátorai
miatt az előbbi állítás hatványozottan érvényesül. Az újrahasznosítható ele
mek kinyerése ezekből a leselejtezett termékekből, majd annak felhasználása
a következő példányok gyártása során, nagymértékben csökkenti a termelés
ökológiai lábnyomát.

A World Economic Forum (WEF) 2019-ben publikált számításai szerint a 2030-ra kitűzött párizsi klímacélok harminc százaléka teljesülhetne, ha a gazdaságok körforgásos modellje megvalósulna. Ennek
legfőbb kritériuma az ún. „circular battery value chain” létrejötte az
akkumulátorok esetében. Ezzel párhuzamosan a WEF becslése szerint
tízmillió biztos és fenntartható munkahelyet teremtene az új gazdasági
szerkezet (WEF, 2019).
Általánosan megállapítható, hogy az egyre több iparágban népszerűvé
váló platformmodellek alapvetően technológiai „enablereknek” is tekinthetők, mert összekapcsolták a terméket és szolgáltatást értékesítő,
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és az azt megvásárló vagy igénybe vevő feleket. A világszerte gyors és
egyre szélesebb körben történő elterjedésükhöz a kereslet és a kínálat
dinamikus kielégítése kulcsszerepet játszott. A platformmodellek alap
jain létrejött megosztásos gazdaság már egy fokkal specializáltabbnak
tekinthető: az évszázados, tulajdonon alapuló berendezkedést elkezdte
felváltani a hozzáférésen alapuló használat, amely már rövid távon is
hatékonyabb és fenntarthatóbb. Ezek megléte, valamint több összekötő
kapocs és peremfeltétel teljesülése esetén létrejöhet egy olyan fenntart
ható közgazdaság, amelyben már nem a növekedés évtizedes eszméje
az elsődleges, hanem azt felváltják a valós, hosszú távú célok: ez lenne
a körforgásos gazdaság (circular economy).

15.4. Konklúzió
Az értékteremtés új formáira egyre szükségesebbnek bizonyul az
átállás. Ahogy közel három évtizede a Walt Disney által megfilmesített
mesében már Aladdin is mondta: „Új lámpát adok a régiért, a szemetet
arannyá változtatom” („New lamps for old, I’ll turn rubbish into gold”) – jó
esetben a 21. század közepére ez már a valóságban is gyakori mondattá
válhat. Mint az előző alfejezetekből kiderült, az értékteremtés új for
máira, de leginkább a körforgásos gazdaságra történő átállás hosszú
távon elengedhetetlen. Az átállás megkezdését azonban már a lehető
legrövidebb időtávon szükséges elindítani.
Ezt számos, globálisan egyre több helyen és egyre gyakrabban jelentkező tényező is bizonyítja: a (i) klímaváltozás, a (ii) fogyasztói társa
dalom indukálta végtelen növekedés hajszolása helyett előtérbe kerülő
zöld és fenntartható növekedés vagy a (iii) szociális aspektusok egyre
jelentősebb megjelenése. De nem elhanyagolhatók az értékteremtési
szempontok sem: a Földön évente nyilvántartott túlfogyasztási világ
nap minden évben egyre korábban bekövetkezik. Felmerül a kérdés,
hogy hány Föld kellene a mostani fogyasztási szinthez, és hány Föld
kellene tíz, ötven vagy még több év múlva, ha az emberiség nem válik
zöldebbé és fenntarthatóbbá?
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A fenntarthatóságot érdemes nagyon tágan értelmezni, amelyhez
egy általános szemléletváltás szükséges a gazdasági működésben
és értékteremtésben. Jól szemlélteti a túlfogyasztás súlyosságát, hogy
a problémakör még egy másik aspektusból is megközelíthető: a jobb,
innovatívabb – és bizonyos szintig – zöldebb termékek esetén is létezhet
túlfogyasztás, különösen, ha az egyéni szintű fogyasztások eltérnek
a makroszinten optimálisnak tekintendőtől. Vagyis valóban rendkívüli
változások szükségesek annak érdekében, hogy a nap végén a fenntart
hatóság ne váljon kontraproduktívvá. Ezért elengedhetetlen az átfogó
érték- és ellátási láncok egészét lefedő szemlélet, amelynek alapja az
értékteremtés mikéntjének megújítása. Szükséges, hogy a fenntartható
ságot ne csak a fogyasztásban értelmezzük, hanem az érték keletkezte
tésénél és hosszabb távú biztosításánál. Ez a szemléletmódbeli váltás,
ami az előállított érték avulását, hulladékká válását mérsékli, alapvető
hatással lehet a közgazdaságtan és modelljeinek fenntarthatóbbá téte
lére. Számos iparágban már vannak kezdeményezések és az iparági
verseny is előmozdítja a fenntarthatóbb berendezkedést, ugyanakkor
sok terület van még, ahol egyre fontosabb lenne az értékteremtési fel
fogás és folyamatrendszer megújítása.
Az összekapcsolt és ökoszisztéma alapú megközelítések, üzleti
modellek általában is érdekes jövőt vetíthetnek előre. Egyrészt az
összefonódó iparágak egyes platformokon számos, korábban iparág
specifikus tényezőt „összemostak”, és eddig nem is remélt szinergiá
kat okoztak (pl. termék keresése, kiválasztása, kiszállítása, fizetése és
hasznosítása is már megvalósítható egy helyen, holott ezen lépések
korábban mind más iparág feladatai voltak és más színtéren kellett
ezeket termelőként vagy fogyasztóként végrehajtani). Ha a „szupe
rapp”-okra gondolunk – melyekben több iparág terméke keverten, az
iparágak határainak felismerése nélkül elérhető –, a platformosodás és
körforgásosodás az értékteremtés felfogását és az érték elméleti pozi
cionálását is akár felülírhatja, hiszen egy olyan új szemléletet hozhat,
ami nem iparágakban közelíti meg azt, sokkal inkább célok, motivációk,
szükségletek vagy akár fenntarthatósági gondolkodás mentén.
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Legfontosabb fogalmak
Lineáris gazdasági modell: az értékteremtés folyamata és egy termék
életútja a klasszikus felfogásban az ún. lineáris gazdasági modell alap
ján történik. A lineáris gazdasági modellben egy termék életútját alapve
tően a következő három főbb fázis határozza meg: gyártás, felhasználás,
majd kidobás.
Megosztás (sharing, sharabilty): megoszthatóság, a digitális gazdaság
ra jellemző olyan sajátosság, hogy a termékei (digitális adatok, képek,
videók, szoftverek és más tartalmak) használata egy fogyasztó által nem
csökkenti annak használhatóságát mások által is. Érdekessége a digitális
gazdaságoknak (platformgazdaság stb.), hogy a hagyományos fizikai
termékeket is megoszthatóvá teszik: léteznek olyan digitális platfor
mok, amelyek járművek, barkács- és háztartási gépek, ingatlanok ki
használását segítik elő, megoszthatóvá teszik azokat a felhasználók és
a tulajdonosok között.
Platformmodell: a platformmodell rendszerint egy újfajta közvetítői
szintként értelmezhető az ellátási láncon belül, ami a fogyasztók számá
ra egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a folyamatokat. A közvetítők mini
málisra csökkentésével létrejövő hatékonyabb értékláncolatú iparágak
eredményeként a fogyasztói érték növekszik, a költségek csökkennek.
Emellett a digitális online platformok földrajzilag is újjászervezik az ér
tékláncokat az alapján, hogy az érték hol, hogyan és ki számára jön létre.
Platformgazdaság: A szolgáltatók önálló ökoszisztémákban kapcsolód
nak egymáshoz, aminek eredményeként több felhasználót (ügyfelet,
fogyasztót) képesek elérni, a fogyasztók pedig jobb minőséget, nagyobb
értéket kapnak.
Peer-to-Peer (P2P): a platformmodellek – azon belül is a megosztásos
modell – egyik jellemző formája. Olyan tranzakciós kapcsolat, amelyben
közvetítő szereplő nélkül kerülnek kapcsolatba a szereplők, az eladó és
a vevő, a szolgáltató és a megrendelő. A P2P platformok egyik előnye,
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hogy a hirtelen megnövekvő kereslet is kielégíthető a rugalmasan mó
dosítható kínálattal és flexibilis árazással, vagyis a keresleti görbe bár
milyen irányú elmozdulását gyorsan lekövetheti a kínálati oldal.
Zéró kibocsátás: általánosságban a szennyezőanyagok kibocsátásától
mentes folyamatokat, tevékenységeket jelenti. Jelenleg sok esetben
(még) csak az üzemelés közbeni károsanyag-kibocsátástól való men
tességre használatos, mivel az üzemelés vagy a hasznos élettartam alatt
zéró kibocsátással jellemezhető termékek, szolgáltatások előállítása az
esetek jelentős részében már nem számít zéró kibocsátásúnak. A kife
jezést gyakran zéró emissziónak is nevezik.
Carrot and stick: a jutalmazás és a büntetés kombinációjának az elter
jedt kifejezése. Jellemzően (újonnan bevezetendő) szabályozások eseté
ben használatos, a szabályozó által kívánt viselkedésforma kikénysze
rítésének eszköztáraként. Szó szerinti fordításban a „sárgarépa és bot”
a fogalom megfelelője, de a magyarban a „mézesmadzag és korbács”
is használatos ugyanezen kifejezésre.
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