
A körforgásos gazdaság irányába 

Vezetői összefoglaló 

Előszó. Ez a tanulmány az Ellen MacArthur Alapítvány által, illetve a McKinsey & Company 
elemzéseivel kiegészített “A körforgásos gazdaság irányába” című, 2012-ben és 2013-ban 
készített két jelentés főbb megállapításainak összefoglalója.  

Az ipari forradalom elmúlt 150 évét a termelés és a fogyasztás ‘egyutas’ vagy ‘lineáris’ 
modellje jellemezte, melyben a termékeket a nyersanyagokból állítják elő, majd 
eladják, felhasználják és végül hulladékként eldobják vagy megsemmisítik.  
Szembesülve a globális gazdaságban végbemenő jelentős áringadozásokkal és az 
erőforrások kimerülésének mind nyilvánvalóbb jeleivel, egyre erősebbek a hangok egy 
új gazdasági modell megteremtésére.  A gazdaság minden spektrumában végbemenő 
alapvető erőforrás-teljesítmény javítás jegyében a cégek fokozottabban keresik azokat 
a megoldásokat, melyek révén újra lehet hasznosítani a termékeket vagy azok 
alkatrészeit, illetve visszanyerhetik az ezekben megtestesülő nemesfémeket, energiát 
és munkát. Sokan vélik úgy, eljött az idő, hogy a ‘körforgásos gazdaság’ koncepcióját 
magasabb szintre emelve megvizsgáljuk a vállalatok és a gazdaság számára az ebben 
rejlő lehetőségeket és előkészítsük a terepet a széleskörű alkalmazására.  

Hol áll abban a versenyben a körforgásos gazdaság, mely a ma jellemző, ún. ‘kitermel-
gyárt-eldob’ gazdaság keretein belül kívánja a hatékonyságot javítani?  Melyek a 
vállalatok és a gazdaság számára a termékeket regeneráló gazdasági modellből származó 
előnyök? Miként tudnak a vállalatok és a döntéshozók e koncepcióval nagyléptékű 
áttörést elérni? Lehet-e a néhány, ma végbemenő mélyreható technológiai és fogyasztói 
viselkedésbeli változást a körforgásos gazdaságra történő átállás gyorsítása érdekében 
felhasználni?  

Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg lehessen válaszolni, a szakértőink a körforgásos 
üzleti modellre alapuló sikertörténeteket kerestek, hogy ezeken keresztül mutassák be, 
minek köszönhetőek ezek a sikerek, és e példák segítségével igyekeztek felmérni, hogy 
mely iparágak és termékek rendelkeznek a legnagyobb potenciállal a körforgásosság 
(cirkularitás) szempontjából, mekkora is ez a potenciál, illetve miként alakulhat a 
szélesebb gazdasági kihatása? Amilyen eredményt végül kaptak, az inkább hasonlít egy 
pontatlan XVI. századi térképre, mint az átfogó gazdasági előnyök egyértelmű 
meghatározására.  De ez így is egy biztató kép, olyan termék esettanulmányokkal, melyek 
jelentős éves nettó anyagköltség-megtakarítási lehetőségekkel rendelkeznek. Az Európai 
Unió esetében a komplex, közép-élettartamú tartós használati termékek iparágaiban ez a 
megtakarítási lehetőség az átmeneti forgatókönyv esetében 380 milliárd USD-t, míg a 
fejlett forgatókönyv esetében 630 milliárd USD-t is elérhet. A napi fogyasztási cikkek 
(FMCG) vonatkozásában további mintegy 700 milliárd USD globális szintű megtakarítási 
potenciált azonosítottunk.  



 
1. A lineáris fogyasztás korlátjai  

Az ipari gazdaságunk fejlődése és sokrétűvé válása során alig lépett túl azon az alapvető 
jellegzetességen, mely az iparosodás hajnalán jellemezte: a ’kitermel-gyárt-eldob’ mintát 
követő erőforrás-fogyasztó lineáris modell. A vállalatok nyersanyagokat gyűjtenek be és 
termelnek ki, ezekből termékeket gyártanak, a fogyasztónak eladják, aki – miután már a 
termék nem szolgálja a kívánt célt – megszabadul tőle. Ez a modell ma jellemzőbb, mint 
valaha: mennyiségét tekintve mintegy 65 milliárd tonna nyersanyag került be a 
világgazdasági vérkeringésbe 2010-ben, és ez a szám várhatólag 82 milliárd tonnára fog 
nőni 2020-ra.  

 

Miközben jelentős lépéseket tettünk az erőforrás-hatékonyság javítása és új 
energiaforrások feltárása terén, kevesebbet gondot fordítottunk az ún. ’anyagszivárgás’ 
és –veszteség szisztematikus megszüntetésére. Azonban bármilyen rendszerben, mely 
a nem-megújuló erőforrások regeneráló használata helyett inkább a fogyasztásra 
alapul, jelentős értékveszteséggel és az anyagláncon keresztül fellépő negatív 
hatásokkal kell számolni.  

Az utóbbi időben számos vállalat tapasztalja, hogy ez a lineáris rendszer növeli a kockázati 
kitettségüket, elsősorban a magas erőforrás árak és az ellátásban fellépő zavarok révén. 
Egyre több cég érzi magát beszorítva: egyrészről az erőforrás piacokon emelkedő és az 



egyre kiszámíthatatlanabb árak, másfelől pedig egyes iparágakban meglevő erős verseny 
és a lanyha kereslet által.  Az évezredforduló jelentette azt a fordulópontot, amikor a 
természeti erőforrások árai reálértékben felfelé kezdtek változni, melynek következtében 
gyakorlatilag megsemmisült a megelőző évszázad reálár csökkenése.

 

 A XXI. század első évtizedében a fémek, az élelmiszerek és nem-élelmiszer mezőgazdasági 
termékek árváltozása magasabb volt, mint a XX. század bármelyik évtizedében. 
Amennyiben nem következik be változás, akkor a magas nyersanyagárak és az 
áringadozások továbbra is meghatározóak lesznek a jövőben, mivel növekszik a gazdaság 
és a városi népesség, és az erőforrások kitermelési költségei pedig tovább emelkednek. 
Ha várhatóan további három milliárd új középosztálybeli fogyasztó lép a piacra 2030-ra a 
világban, akkor az árjelzések önmagukban nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a 
helyzeten kellős gyorsasággal lehessen változtatni és ezeknek a megnövekedett 
szükségleteknek időben meg lehessen felelni. 

Más tendenciák is azt mutatják, hogy a lineáris modell ereje kimerülőben van:   

 A modern gyártási folyamatokban a hatékonyság növekedési esélye még ugyan 
létezik, de a növekmények már többnyire járulékosak és nem elegendőek ahhoz, 



hogy valódi versenyelőnyt vagy piaci megkülönböztető erőt biztosítsanak; 

 A mezőgazdasági termelékenység lassabban növekszik, mint bármikor korábban, 
és a talaj termőképessége, sőt az élelmiszerek tápértéke is folyamatosan csökken; 

 A ’hiper-optimalizált’ globális ellátási láncok élelmiszerellátási és          -minőségi 
biztonsági kockázata érezhetően növekszik.  

E trendek ismeretében a vállalatvezetők hatékonyabb megoldást keresnek az erőforrások 
felhasználása terén, egy olyan ipari modellt, mely az anyagfelhasználástól függetlenné 
teszi az árbevételt. Ez a modell a ’körforgásos gazdaság’.  

 

2. A lineáristól a körforgásosig — egy bizonyított koncepció alkalmazása  

A körforgásos gazdaság egy olyan ipari rendszer, mely a szándék és tervezés révén a 
termékre nézve regeneráló vagy megújító. A körforgásos gazdaság az ’end-of-life’ 
(hasznos élettartam vége) koncepciót a helyreállítással váltja fel, a megújuló energiák 
felhasználását ösztönzi, a mérgező vegyszerek használatát megszünteti, mert azokat nem 
lehet újrahasznosítani vagy a bioszférába biztonságosan visszaengedni, és a hulladékot az 
anyagok, termékek, rendszerek - és ezen belül - az üzleti modellek elsőrendű tervezésével 
kívánja megszüntetni.  

 



Ez a gazdasági modell néhány egyszerű alapelven nyugszik. Legelőször is - mely a 
koncepció lényege - a körforgásos gazdaság célja a hulladék tervezett és tudatos 
megszüntetése. A hulladék gyakorlatilag nem létezik – a termékeket szétszerelési és 
újrahasznosítási körfolyamatokra tervezik meg és optimalizálják. Ezek a szoros alkatrész- 
és termék körfolyamatok határozzák meg a körforgásos gazdaság lényegét és 
különböztetik meg az ártalmatlanítástól, vagy akár az újrahasznosítástól, melyek 
esetében nagy mennyiségű, termékben megtestesült energia és munka megy 
veszendőbe. Másodsorban, a cirkularitás bevezeti a termék lebomló és tartós 
alkotóelemei közötti szigorú megkülönböztetést. A mai gyakorlattól eltérően, a 
körforgásos gazdaságban a lebomló termékek túlnyomórészt biológiai alkotóelemekből 
vagy ’tápanyagokból’ állnak, melyek legalábbis nem mérgezőek és lehetőség szerint akár 
hasznosak is a környezetre nézve, és biztonságosan visszahelyezhetőek a bioszférába – 
közvetlenül vagy egymást követő lépcsőzetes újrahasználat során.  Ezzel ellentétben, a 
tartós fogyasztási cikkek, mint pl. a motorok vagy a számítógépek olyan technológiai 
’tápanyagokból’ készülnek – mint pl. a fémek vagy a műanyagok – melyek nem alkalmasak 
arra, hogy a bioszférába visszahelyezzük őket. Ezeket a termékeket a kezdettől fogva 
újrahasznosításra tervezik és a gyors technológiai fejlesztéseknek kitett termékeket pedig 
alkalmassá teszik a feljavításra.  Harmadrészt, az ezekhez a körfolyamatokhoz szükséges 
energiát természetileg megújuló forrásokból kell nyerni, hogy ennek révén csökkenteni 
lehessen az erőforrás-függőséget és erősödjön a rendszer ellenállóképessége (pl. az olajár 
sokkhatásaival szemben).   

A technológiai anyagok esetében a körforgásos gazdaság túlnyomórészt a felhasználói 
koncepciót használja a fogyasztói helyett. Ez újfajta megállapodást tételez fel a vállalatok 
és az ügyfeleik között, mely a termék teljesítményén alapul. Ellentétben a ma jellemző 
’vedd meg és fogyaszd!’ gazdasággal, a tartós fogyasztási cikkeket lízingeljük, béreljük, 
vagy ha lehetséges, megosztjuk. Amennyiben pedig megvesszük, a gyártók ösztönzőket 
vagy szerződéseket alkalmaznak az elsődleges felhasználás végeztével a termék vagy 
annak alkatrészeinek és anyagainak visszavételére vagy újrahasználatára. 

Ezek az alapelvek együtt alkotják meg azt a négy világos értékteremtési forrást, melyek 
pénzre váltható előnyöket nyújtanak a lineáris terméktervezéssel és anyaghasználattal 
szemben: 

A ’belső kör ereje’ a fajlagos anyaghasználat minimalizálására utal a lineáris gyártási 
rendszerrel szemben. Minél szűkebb a kör, azaz minél kevésbé kell a terméket 
újrahasználathoz, felújításhoz vagy újragyártáshoz megváltoztatni, és minél gyorsabban 
újbóli felhasználásra kerül, annál nagyobbak azok a potenciális megtakarítások, melyeket 
a termékben megtestesülő anyag, munka és energia részesedések, illetve az ezekhez 
kapcsolható externáliák (mint pl. üvegházhatású gáz kibocsátás, vízhasználat, károsanyag 
termelés) révén érhetünk el.  

A ’hosszabb körforgás ereje’ az egymást követő körfolyamatok maximalizálására (legyen 
az újrahasználat, újragyártás vagy újrahasznosítás), és/vagy az egyes körfolyamatokban 



eltöltött időt jelenti.  

A ’lépcsőzetes felhasználás ereje’ az értékláncon belüli diverzifikált felhasználásra utal. 
Ilyen, amikor pl. egy pamut ruhát először használt öltözékként eladnak, ezt követően 
átkerül a bútorgyártásba, ahol a kárpitba fércként felhasználják, majd a fércet épületek 
szigeteléséhez használt kőzetgyapotban újrahasznosítják – ezáltal minden egyes fázisban 
helyettesítve egy szűz nyersanyagot -, míg végül a gyapotszálakat biztonságosan vissza 
lehet helyezni a bioszférába.  

Végezetül a ’tiszta inputok ereje’ azt jelenti, hogy a szennyeződés-mentes 
anyagáramlatok növelik a begyűjtési és elosztási hatékonyságot, miközben megtartják az 
anyagok, különösképpen a technológiai anyagok minőségét, melynek köszönhetően 
növekszik a termék élettartama és ezáltal javul az anyagtermelékenység is.  

Ez a négy módszer az anyagtermelékenység növeléséhez nem csupán egyszeri hatást 
jelent, mely a körforgásos folyamatok beindításának kezdeti szakaszában rövid ideig tartó 
erőforrás-kereslet csökkenést eredményez. Tartós erejük a szükséges anyagfelhasználás 
kivetített értékének megváltoztatásán alapul.  Ezért jelentős kumulatív előnyökkel járnak 
a klasszikus lineáris modellel összehasonlítva.  



 

’A körforgásos gazdaság irányába’ című két tanulmány elegendő bizonyítékot szolgál arra, 
hogy a cirkularitás egyre inkább teret nyer a lineáris gazdaságban és már túl van azon, 
hogy a koncepciót bizonygatni kellene – számos vállalat már hasznot is húz belőle. A 
körforgásos gazdaságra épített innovatív termékek és konstrukciók már számos formában 
megtalálhatóak – a mindennapi használati anyagok és termékek innovatív dizájnjától 
kezdve (pl. biológiailag lebomló élelmiszer csomagolás vagy könnyen szétszerelhető 
irodai nyomtatók) a használat alapján fizetendő szerződésekig (pl. gumiabroncsok 
esetében). Ezekben a példákban az a közös, hogy az egyes összetevők helyett a teljes 
rendszer teljesítményének optimalizálására törekszenek.  

 

3. Nézzük meg közelebbről, hogyan működik – a körforgásos termékek esettanulmányai  

Az egyértelmű, hogy az újrahasználat és a jobb dizájn jelentősen csökkentheti az 
anyagköltséget és a hulladék ártalmatlanításának számláját. De ezek az előnyök miként 
érvényesülnek egy olyan termelési rendszerben, mely a mennyiségre lett optimalizálva? 
Hogyan lehet a ’minél több eladás, annál nagyobb bevétel’ uralkodó tézisét felváltani? És 



miként lehet a körforgásos termékek választását, illetve a fogyasztás helyett a használatot 
az embereknek vonzóvá tenni?  

Ahhoz, hogy a cégek a körforgásos rendszerből fakadó megtakarításokat - melyeket az 
erőforrás inputok újrahasznosítása révén értek el – maximálisan realizálni tudják, a 
termékeik és/vagy azok alkatrészeinek/alapanyagainak begyűjtésének és mielőbbi 
újrahasznosításának mértékét és sebességét kell növelniük.  Az autóipart leszámítva, 
kevés iparág éri el a 25%-os begyűjtési és újrahasznosítási arányt. A lineárisról a 
körforgásos koncepcióra történő átálláskor az optimalizáció hüvelykujj-szabálya a 
következő: ’minél szűkebb a visszairányuló körforgás, annál kisebb, termékben 
megtestesült energia és munka vész el és annál több anyagot sikerül megőrizni’. A ma 
használatos újrahasznosítási folyamatok jellemzően ’lazák’ vagy hosszú körfolyamatok, 
melyek a legalacsonyabb ’tápanyag-szintre’ csökkentik le az anyagok használhatóságát. 
Ez még inkább jellemző a hulladékégetés esetében. Ezzel ellentétben, a körforgásos 
gazdaságban a visszairányuló tevékenységek egy sor olyan körfolyamatra terjednek ki, 
mint a termékek javítása vagy felújítása, illetve a műszaki alkatrészeik újragyártása.  

Hasonlóképpen, a biológiai anyagokat a visszairányuló lánc a komposztálás és az anaerób 
lebomlás révén juttatja vissza a bioszférába. Továbbá a visszairányuló körfolyamatok nem 
csak egy iparágra korlátozódnak, hanem különböző iparágakon keresztül, lépcsőzetesen 
is érvényesülnek – például a ruházatból a bútorbélésen át, a hőszigetelő anyagig.  

Mindkét jelentésben kellő mélységben elemeztük a lehetőségeket különböző kategóriájú, 
erőforrás-igényes termékek esetében. Az első jelentésben többnyire a komplex, közepes 
élettartamú termékek – többek közt mobil telefonok, háztartási eszközök, járművek - 
legnagyobb hatásfokkal ’körforgásítható' szegmensére összpontosítottunk, míg a 
másodikban a napi fogyasztási termékeket – mint pl. élelmiszerek és italok, ruhák, 
testápolási cikkek - tanulmányoztuk.  

A komplex, közepes élettartamú termékek esetében végzett elemzésünk azt mutatta ki, 
hogy a körforgásos gazdasági koncepció alkalmazása ezeknél a termékeknél az alábbi 
előnyökkel járna:  

A mobil telefonok újragyártási költsége készülékekként 50%-kal csökkenthető—
amennyiben az iparág könnyebbé tenné a telefonok szétszerelését, javítaná a 
visszairányuló körforgást és jobban ösztönözné a használt telefonok leadását.   

A legmodernebb mosógépeket használhatnák minden háztartásban, ha azokat a vétel 
helyett lízingelni lehetne—ezáltal az ügyfelek mosásonként hozzávetőleg egyharmadnyi 
energiát és vizet takarítanának meg, a gyártók pedig harmadával növelhetnék a 
profitjukat. Egy húsz éves periódusban, öt darab, 2.000 mosási ciklusú mosógép 
megvásárlásának kiváltása egy darab, 10.000 mosási ciklusú lízingelésével közel 180 kg 
acél, és több mint 2,5 tonna szén-dioxid kibocsátás megtakarításával járna.  

Egyedül az Egyesült Királyságban 1,1 milliárd USD-t lehetne megtakarítani évente a 



hulladéklerakási költségeken, amennyiben a szerves ételhulladékokat nem a 
hulladéklerakókba helyeznék—ez évente 7,4 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátás 
csökkentéssel járna, és akár 2 gigawattóra villanyáramot is termelhetne, valamint a 
kívánatos talajhelyreállítást és különleges vegyszerek előállítását is szolgálná.  

A napi fogyasztási termékek (FMCG) szektorban az összes fogyasztási cikk piaci értékének 
80%-át adó termékkategóriákban tanulmányoztunk speciális példákat: élelmiszereknél, 
italoknál, textíliáknál és a csomagolásnál. Körforgásos lehetőségek a teljes értékláncban 
megtalálhatók: a gyártáskor (élelmiszer és ital), a disztribúciónál és a fogyasztási szinteken 
(textíliák, csomagolás), valamint a használat utáni feldolgozáskor (élelmiszerhulladék). 
Általánosságban véve a fejlődő országokban több a ki nem használt körforgásos lehetőség 
a gyártási fázisban.  A fejlett országokban a veszteségesek leginkább a fogyasztási szinten 
keletkeznek. Az elemzésünk során számos lehetőséget azonosítottunk, melyek közül az 
alábbiak a legfontosabbak: 

Az Egyesült Királyság évente 1,5 milliárd USD többletjövedelemre tehetne szert azzal, 
hogy a háztartások és a vendéglátóipar által kidobott élelmiszer hulladékot feldolgozza.  

A sörgyártás esetében hektoliterenként 1,90 USD profitot lehetne realizálni a sörfőzdék 
által felhasznált gabonák eladásával.  

Az Egyesült Királyságban minden tonna begyűjtött és kiválogatott ruha 1.795 USD, vagy 
az újrahasználati lehetőségek 2.295 USD bruttó profitot generálna, amennyiben a 
ruhákat nem csak újra hordanák, hanem más iparágak számára (pl. szigetelés, tömítés 
formájában) lépcsőzetesen újrahasznosítanák, vagy egyszerűen csak fonalat készítenének 
belőlük, ezáltal nyers rostokat megtakarítva.  

A sör csomagolási, feldolgozási és disztribúciós költségeit 20%-kal lehetne csökkenteni 
az újrahasználható üvegpalackokra való átállással.   

Ezen, illetve más termékek példáinak részletes tanulmányozása az említett két 
jelentésben megerősítik azt a feltételezést, hogy a terméktervezésben, az üzleti 
modellben, a visszairányuló körfolyamatokban és egyéb fontos tényezőkben végrehajtott 
változtatásokkal a körforgásos rendszer jelentős anyagtermelékenység javulást 
eredményezhet és nyereséges lehet a gyártóknak az alábbi területeken:  

A körforgásos dizájn, vagyis az anyagkiválasztásban és a termékdizájnban (azaz 
alkatrészek szabványosítása/modularizálása, tisztább anyagáramlások és a könnyebb 
szétszerelhetőség megtervezése) végbemenő tökéletesítések a körforgásos gazdaság 
tartópillérei.   

Az innovatív üzleti modellek, különösképpen a tulajdonlásról a teljesítmény-alapú 
fizetési modellekre történő átállás segíthet az újrahasználatra tervezett termékek vonzó 
értékteremtési lehetőségként történő alkalmazásában.  



A visszairányuló körfolyamatok és a lépcsőzetes újrahasznosítások költséghatékonyabb 
és jobb minőségű (a gyártók vagy harmadik fél által történő) begyűjtési és kezelési 
rendszerek megteremtését teszik lehetővé.   

Az egyéb tényezők, melyek lehetővé teszik a körforgásokon és a szektorokon átnyúló 
teljesítmény-javítást, támogatják a rendszerszintű változásokat, tartalmazzák a nagyobb 
átláthatóságot, az ösztönzők megfelelő összehangolását, és a gyártási láncokon, illetve 
szektorokon átnyúló együttműködést, továbbá a finanszírozási és kockázatkezelési 
eszközökhöz való hozzáférést, és végezetül – de nem utolsó sorban – az oktatást, mind az 
általános tudatosság, mind pedig a körforgásos innovációt ösztönző képességek 
alapjainak megteremtéséhez.  

 

4. Milliárdokat érő gazdasági lehetőség – új területek feltérképezése  

Az anyagoknak a lehetséges maximális szinten történő újrahasználata révén a hulladék 
kiiktatása az ipari folyamatokból termelési költségmegtakarításokat és kisebb erőforrás-
függőséget jelent. Azonban ez a tanulmány azt is állítja, hogy a körforgásos gazdaságból 
eredő előnyök nem csak működésbeliek, hanem stratégiaiak is, nem csupán a vállalatok, 
hanem a vásárlók számára is, és egyaránt ösztönzőként szolgálhatnak a hatékonyság és 
az innováció szempontjából.  

A nemzetgazdaságok hasznot húzhatnak a jelentős nettó anyagmegtakarításokból, az 
áringadozások és ellátási kockázatok csökkenéséből, az innováció és munkahelyteremtés 
ösztönzéséből, a megnövekedet területfelhasználási hatékonyságból és a javuló 
termőtalaj egészségből, valamint a gazdaság hosszútávú ellenállóképességéből: 

Jelentős nettó anyagmegtakarítások. A részletes termékszintű modellezés alapján az első 
jelentés azt becsüli, hogy a közepes élettartamú komplex termékek iparágaiban a 
körforgásos gazdaság EU-szinten évente 340 és 380 milliárd USD közötti nettó 
anyagmegtakarítást jelent az átmeneti forgatókönyv esetében, míg 520 és 630 milliárd 
USD közöttit a fejlett forgatókönyv esetében, mindkét esetben a visszairányuló 
körfolyamat tevékenységek anyagfelhasználása nélkül. Az utóbbi egyenértékű lenne a 
jelenlegi teljes anyaginput költségek 19-23%-ával, vagy az EU 2010-es teljes GDP-jének 3-
3,9%-ával.  A fejlett forgatókönyv esetében a legnagyobb hasznok az autóiparban 
keletkeznének (évente 170 és 200 milliárd USD között), melyet a gép- és műszeripar 
követ. 



  

A napi fogyasztási cikkek esetében a körforgásos gazdaságból eredő lehetőségek teljes 
értéke globálisan mintegy 700 milliárd USD lehet az anyagmegtakarítás következtében, 
azaz a 2010-es globális GDP 1,1%-a évente, a visszairányuló körfolyamatok 
anyagfelhasználása nélkül. Ez az anyagmegtakarítás a fogyasztási cikk ipar anyaginput 
költségeinek kb. 20%-át jelentené. 



 

Az áringadozások és az ellátási kockázatok csökkentése. A bekövetkező nettó 
anyagmegtakarítások eredményeképpen lefelé történő elmozdulás menne végbe a 
különböző nyersanyagok költséggörbéjén. Az acél esetében a globális anyagmegtakarítás 
2025-re több mint 100 millió tonna vasérc lenne, amennyiben az anyagáramlatok 
meghatározó részében alkalmaznák a körforgásos gazdaság módszereit (azaz az acél-
intenzív autóiparban, gépgyártásban és más járműiparágakban, melyek a kereslet 
mintegy 40%-át jelentik).  Ráadásul ez elmozdulást jelentene a nyersanyagok 
költséggörbéjének meredek jobb oldalától, és ezáltal valószínűleg csökkenne a kereslet 
által vezérelt áringadozás is.  



 

Innováció. Az egyutas termékeknek a körforgásos dizájnnak megfelelőkre történő 
leváltása, a visszutas logisztika, illetve a körforgásos gazdaságot támogató egyéb 
rendszerek megteremtése hathatós ösztönzőerő lehet új ötletek megszületésére. Az 
innovatívabb gazdaság magával hozza a műszaki fejlődés magasabb szintjét, jobb anyag-, 
munka- és energiahatékonyságot, és a vállalatok számára kedvezőbb profitlehetőségeket.  

Munkahelyteremtési potenciál.  A körforgásos gazdaság helyi szinten növelheti a 
foglalkoztatottságot, különösképpen a bevezetési szakaszban, illetve a félig képzett 
munkahelyek esetében, mely komoly kihívást jelenthet a fejlett országok gazdaságaira 
nézve. Mindez a lehetőség csak a kezdete lenne annak a sokkal nagyobb transzformációs 
értékteremtési folyamatnak, melyben a világ a körforgásos technológiai és üzleti 
modellekre tér át. Az átmeneti periódusban valószínűleg az új körforgásos üzleti modellek 
és technológiák szelektív alkalmazásának leszünk tanúi. A kezdetekben ezek az 
alkalmazások talán szerényeknek fognak tűnni a hatásukat illetően, és csak szűkebb piaci 
szegmensekben játszanak szerepet (pl. üvegházi paradicsomtermesztés, felsőkategóriás 
divatcikkek bérlése). De a következő 15 évben ezek az üzleti modellek valószínűleg 
növekvő versenyelőnyre tesznek szert, mert természetüknél fogva sokkal több értéket 
állítanak elő egy egységnyi erőforrásból. Ezen túlmenően nagyobb eséllyel elégítenek ki 
más piaci igényeket is, mint pl. a biztonságosabb ellátás, a fogyasztók igényeinek jobb 
kielégítése és alacsonyabb környezetvédelmi költségekkel is járnak.  

A 9 vagy 10 milliárd fogyasztó világában, ahol az erőforrásokért kiélezett küzdelem fog 
folyni, a piaci erők valószínűleg azokat a modelleket fogják előnyben részesíteni, melyek 
a legjobban egyesítik a specializált tudást és a szektorokon átívelő együttműködést az 
egységnyi erőforrásból a legtöbb érték létrehozása érdekében - ellentétben azokkal a 



modellekkel, melyek egyszerűen csak több erőforrás felhasználása révén kívánják növelni 
a kibocsátást. A természetes kiválasztódás azokat az agilis hibrid megoldásokat — azaz 
melyek képesek gyorsan összekapcsolni a körforgásosságot a mérettel — fogja favorizálni, 
melyek leginkább alkalmazkodni tudnak az ember által átalakított bolygóhoz.  

Termőföldfehasználási hatékonyság és talaj egészség. A termőföld romlásának 
költségeit világszinten évente 40 milliárd USD-re becsülik, anélkül, hogy a növekvő 
műtrágyafelhasználásnak, a biodiverzitás csökkenésének és a különleges természeti tájak 
megszűnésének rejtett vagy felbecsülhetetlen költségeit figyelembe vennék.  A magasabb 
termőföldfelhasználási hatékonyság, a kevesebb hulladék az élelmiszer-lánc során, 
valamint a tápanyagok visszajuttatása a talajba növelni fogja a termőföld és a talaj, mint 
erőforrások értékét. A körforgásos gazdaság, azáltal hogy sokkal több biológiai anyagot 
juttat vissza a talajba az anaerób lebomlási vagy komposztálási folyamatokon keresztül, 
csökkenteni fogja a mesterséges tápanyagok révén történő helyreállítás szükségességét.  

Egy ellenállóbb gazdaság tartós előnyei. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
anyagtermelékenységben bekövetkező bármilyen növekedés - az adott iparágakra 
gyakorolt cirkularitásos hatásokon túlmenően - feltételezhetően pozitív hatással lesz a 
gazdasági fejlődésre is. A cirkularitás, mint egyfajta ’újragondolási eszköz’ hatásos új 
keretnek bizonyult, mely képes kreatív megoldásokat indukálni és az innovációt 
ösztönözni.  

A körforgásos koncepció a fejlett gazdaságok számára utat jelenthet a tartós és ellenálló 
növekedéshez, rendszerszintű választ adhat az erőforrás-piacoktól való függésre, és 
eszközt kínálhat az erőforrások áraiban, valamint a társadalmi és környezeti külső 
költségekben bekövetkező sokkok csökkentésére.  A körforgásos gazdaság áthelyezi a 
gazdasági egyensúlyt az energia-intenzív anyagokról és az elsődleges kitermelésről. 
Létrehoz egy új, a visszairányuló körforgásos tevékenységeknek szentelt iparágat, ahol a 
technológiai oldalról az újrahasználat, a felújítás, az újragyártás vagy az újrahasznosítás, 
míg a biológiai oldalról az anaerób lebomlás, a komposztálás és lépcsőzetes felhasználás 
megy végbe. A folyamat részeként a fejlődő országok gazdaságai előnyt élveznek 
atekintetben, hogy a fejlett országokhoz képest kevésbé vannak ’beszorítva’ a lineáris 
gazdasági modellbe és könnyebben tudják kialakítani a körforgásos feltételeket a 
gyártásra alapuló szektorok kialakításánál. Sok fejlődő ország gazdasága ráadásul 
anyagintenzívebb, mint a tipikus fejlett gazdaságok, ezért relatíve nagyobb megtakarítást 
érhetnek el a körforgásos üzleti modellek alkalmazásából. Mindent összevetve, a 
körforgásos gazdaságnak egyértelműen lennének nyertesei és ezért érdemes felbecsülni 
a körforgásos gazdaság bevezetéséből adódó pozitív folyamatokat és gazdasági 
előnyöket.  

 

5. A változás elkezdődött – a körforgásos gazdaságra való átállás  

Miért most? A jelenlegi gazdasági modellünk egy olyan rendszerbe van beágyazódva, 



melyben a termelés gazdasági környezetétől és a vállalatok közötti szerződésektől kezdve 
a szabályozásig, a fogyasztók viselkedéséig minden a termelés és a fogyasztás lineáris 
modelljét részesíti előnyben. Azonban ez a merev rendszer számos erős, mindent 
alapvetően átalakító folyamat nyomása alatt gyengülni látszik.  

Először: az erőforrások szűkössége és a szigorodó környezetvédelmi szabályok nem 
fognak megszűnni. A fentiek során részletesen bemutattuk az erőforrás árakban 
megjelenő aktuális nyomásokat, és a vállalatok is már felismerték, hogy szükséges a 
fenntarthatósági és környezetvédelmi elvárásoknak megfelelniük. A kiemelkedő 
erőforrás-teljesítményüknek köszönhetően valószínűsíthető, hogy a körforgásos 
vállalatokba történő befektetések jobban meg fognak térülni, mint azon cégek esetében, 
melyek az ún. ’kitermel-gyárt-eldob’ elvet követik. A lineáris koncepcióhoz ragaszkodó 
vállalatok egyre jobban ki vannak téve a növekvő költségeknek, mint pl. a hulladéklerakási 
díjak.  

Másodszor: az informatika új lehetőségeket teremt az átálláshoz. Az informatika 
manapság már olyan fejlett, hogy képes az ellátási lánc bármelyik pontján az anyagokat 
megtalálni, a termékeket és alkatrészeket azonosítani, és a termékek állapotát a használat 
során nyomon követni. Például az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) technológia 
használata a ruhák és textíliák hasznos életének végeztével történő kiválogatáskor 
lehetővé teszi mindegy egyes textiltípus esetében a lépcsőzetes újrahasznosítást, mely a 
mai gyakorlatnál hasznosabb és magasabb szintű megoldást biztosít.  

Harmadszor: a fogyasztói preferenciák a tulajdonlástól fokozatosan a hozzáférés 
irányába mozdulnak el.  Egy új fogyasztási modell kezd formát ölteni, melyben a 
fogyasztók új generációja azokat a szolgáltatásokat veszi egyre inkább igénybe, melyek a 
termékekhez a szükségleteik szerint történő hozzáférést biztosítják azok tulajdonlása 
helyett, és ezáltal felhasználóvá téve őket.  Az együttműködésre alapozott használati 
modellek, melyek a felhasználók, a kereskedők és a gyártók között több interakciót 
biztosítanak, fokozatosan terjednek.  Ennek az átállásnak a következményei a különböző 
üzleti modellekre (teljesítményalapú fizetési modellek, bérleti vagy lízing konstrukciók, 
visszaváltás és újrahasználat, stb.) nézve több szempontból is mélyrehatóak: az eszközök 
használatát növelni lehet, mivel a megosztásos modellek a nagyobb kihasználáson 
alapulnak, meg lehet hosszabbítani az élettartamot, és csökkenteni lehet a fenntartási 
költségeket is, ami a használatonkénti fajlagos költségeket fogja lenyomni.  

 


