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1. ábra: A nagyobb európai járványok* áldoza-
tainak becsült nagyságrendje, a XIV. századtól a 
Covid19 (2020. június 28.) esetszámáig, 1000 fő

*A 100 ezernél több halált okozó 19 korábbi 
járvány angol megnevezéssel és időtartammal. 
A hivatkozott források szerinti becslések ponttal 
jelölve, a halálesetek nagyságrendjének logaritmu-
saival. Az ábra alján levő nyíl a Covid19-járvány fel-
mért (2020. június végi) halálozási adatait jelöli.
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A nagy emberveszteséggel járó európai háborúk és járványok sokkhatásának elemzése irányadó a 
2020-ban indult Covid19-járványt követő újraindítási folyamat szakpolitikai stratégiáihoz. Az európai és 
az angliai pénzpiac, illetve gazdasági növekedés mutatóinak idősorai jelzik, hogy a járványt követő évti-
zedekben miként alakulnak a reálkamatok. A 2020-ban készíthető modellszámítások tényezői bizonyta-
lanok, mind a halálozás adatait, mind a helyreállítás folyamatát, mind a termelési tényezők új struktú-
ráját illetően. Várható a tőke és a munka tényezőinek változása a világgazdaságban az újraindítás során.

Tárgyszavak: reálkamat, reálbér, GDP-index, halálozás, történeti adat, hatásvizsgálat, modellszámítás, Európa, 
1351–2018

A korábbi évszázadok nagy járványai a történeti 
adataikkal megalapozzák a modellszámítást a 
Covid19 halálozási rátáiból eredő tartós hatások 
kutatásában. (1. ábra) 

A pestisjárványok (Black Death, Plague) térségei: 
Nápolyi Királyság, Spanyolország, Olaszország, 
az északi háború térsége, Sevilla, London, Marseille. 
A kolerajárvány (cholera) angol nyelvű sorszámokkal. 
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2. ábra: A reálkamat* alakulása Euró-
pában, 1315–2018, százalék

*A reálkamatok európai történeti 
mutatósorozata alapján meghatá-
rozható a változások tartós (szezo-
nálisan kiigazított, real natural rate) 
tendenciája a mintába választott 
pénzpiacokon, a XIV. századtól kez-
dődően. Az ábrán csökkenő tenden-
ciával, egyes években negatív reál-
kamattal.
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A tömeges halált okozó influenzajárvány (flu) góc-
pontjai: Spanyolország, Oroszország, Hong-Kong, 
sertéstelepek. Az agyhártyagyulladás (Encephalitis 
lethargica) angol jelöléssel (Cirillo-Taleb [2020]). – NZ

A korábbi évszázadok járványai, nagyobb euró-
pai háborúi, azok halálozási mutatói tanulságosak az 
újrakezdés gazdasági folyamatai tényezőinek, idő-
adatainak elemzései számára.

A mintába választott európai országok a rendkí-
vüli veszteségeket okozó háború, nagy járvány után 
újraindították a gazdaságot a megváltozott új fog-
lalkoztatási, valamint finanszírozási feltételekkel. 
Az elemzett gazdasági folyamatok alapváltozata a 
rendkívüli halálozást okozó háború és járvány idő-
szakát megelőző állapot történeti adataival hatá-
rozható meg:

• a háborús időszakok mintájában (legalább 20 
ezer halottal) az eszközállomány is kárt szenve-
dett, és munkaképes korú az európai hadszíntér 
halottainak nagyobb része;

• a több évig tartó nagy járványok során a terme-
lési kapacitások megmaradhattak Európában; 
az újraindítás így növelte az egy főre jutó eszköz-
értéket a járvány kitörése előtti alapváltozathoz 
mérten, a tömeges halálozás miatt;

• a Covid19 világjárvány mintája eltér a korábbi 
európai háborúk kártételeitől; az idős, nem 
munkaképes korú halottak számaránya viszony-
lag nagyobb, bár a 2020-tól tartó folyamat 
további alakulása még bizonytalan, nem ismert 
a vírusjárvány vége, valamint a halálozási ráta 
korosztályok és térségek szerint.

3. ábra: A reálkamat* feltételezett változása Euró-
pában a járvány végétől számított évek száma és 
országok szerint, 1315–2018, százalék (járvány 
előtti szint = 100,0)

*A minta országai (pénzpiacaik) angol megneve-
zéssel. A reálkamat időfüggvénye vastag vonallal, 
a grafikon alatti és fölötti területek a modell becs-
léseinek szórási sávját ábrázolják. 
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A nemzeti reálkamat alakulása a történelmi adat-
sorok alapján vizsgálható a XIV. századtól kezdődően. 
(2. ábra)

A reálkamat eltérő tendenciával csökkent a brit, 
francia, holland, német, olasz és spanyol pénzpiacon 
a sokkhatást okozó nagy járványt követő évtizedek-
ben. (3. ábra) 

A nemzetgazdasági folyamatok korábbi európai 
egyensúlyi feltételei tartósan megváltoztak a vizsgált 
háborúk és nagy járványok utáni évtizedekben. A reál-
kamat becsült átlagos idősora a sokkhatást követően 
eltér a világjárványt megelőző alapváltozattól a min-
tába választott nagy európai pénzpiacokon. (4. ábra)

(A pénzpiacok mutatósorozata az 1. ábrán meg-
nevezett 19 nagy európai járványra vonatkozik, 
továbbá olyan európai háborúkra. amelyekben több 
mint 20 ezer a halottak száma, a XIV. századtól kezdő-
dően. – NZ)

Az átlagos európai reálkamat, valamint a brit 
reálbér alakulása a gazdasági folyamatok új fejlődési 
pályáját szemlélteti egyrészt a nagyobb háborúk, 
másrészt a nagy járványok utáni évtizedekben. A két 
újraindítási folyamat egymástól eltérő a sokkhatást 
megelőző alapváltozathoz mérten. (5. ábra)

A reálbér és a reálkamat angliai regressziós függ-
vénye az európai háborúk, járványok utáni helyre-
állítási periódus éveiben statisztikailag szignifikáns. 
A befektetett eszközök lassabban térültek meg a 
rendkívüli állapotot követő helyreállítás időszakában, 
mint az alapváltozatban. Az újabb termelési befekte-
tés rátája függött a megváltozott kereslettől is a 
rendkívüli helyzetet követő évtizedekben. 

A megtartott kapacitás növekvő kihasználása 
rendszerint előnyösebb a járvány tömeges halál-
esete miatt, így az új beruházás későbbi indítása ahol 
nagyobb haszonnal jár. Évekig korlátozottak a terme-
lési kapacitás megújításának munkaügyi, pénzügyi 
és piaci feltételei. A késleltetett beruházás idején 
magánvagyon halmozódott fel a kapott jövedelemből,  
ebből megnőtt az európai pénzpiacon kölcsönöz-
hető tőke mennyisége a vizsgált időszakokban. Ahol 
a sokkhatást megelőzőnél nagyobb volt az európai 
pénzkínálat, ott tendenciaként csökkent a reálkamat 
a rendkívüli helyzet utáni évtizedekben.

Az angliai adatok szerint gyorsabb volt az egy 
lakosra jutó GDP alapváltozathoz mért növekedése 
a nagy európai járványokra adott válaszként, mint a 
nagy háborúkat követő évtizedekben. 

A járvány nagyrészt meghagyta a korábbi terme-
lési kapacitásokat, ugyanakkor a viszonylag kisebb 

4. ábra: A reálkamat* 
becsült átlagos vál-
tozása Európában a 
járvány végétől szá-
mított évek száma 
szerint, 1315–2018, 
százalék (járvány előt-
ti szint = 100,0)

*A reálkamat időfüggvénye a mintába választott (brit, 
francia, holland, német, olasz és spanyol) pénzpiaco-
kon. A becsült középérték vastag vonallal, a grafikon 
alatti és fölötti területek a modell becsléseinek szórási 
sávját ábrázolják.

népességhez mérten megnőtt az egy lakosra jutó 
GDP. Az elpusztított eszközök pótlása több évet igé-
nyelt a nagy háborút követő európai beruházásokkal. 
A rendkívüli eseményt követő eszközfejlesztés össze-
függ a reálkamat (r) szintjével, valamint az egy lakosra 
jutó GDP növekedési ütemével (g: growth rate of real 
GDP per capita).

A helyreállítás évtizedeiben ott nőtt az országok 
adósságrátája. ahol tartósan negatív e két magyarázó 
tényező (r - g) különbsége. A viszonylag alacsony 
reálkamatok elősegítik, hogy az állam pótlólagos 
forráshoz jusson a nemzetközi pénzpiacokon a köt-
vényei értékesítésével. A külföldi hitelek is finanszí-
rozhatják a háborús és más kiadási csúcsokat, azok 
adósságszolgálatáta növeli a kamatokat a futamidő 
éveiben. (6. ábra)

Az ábrákon bemutatott európai pénzügyi tör-
téneti adatsorok iránymutatók a Covid19-járvány 
utáni helyreállítás stratégiáiban is (Buesa–Pérez–
Santabárbara [2021], Hanushek–Woessmann [2020], 
Stefanski [2020]). A 2020-ban indult globális járványt 
követő évtizedek előrejelzése azt feltétezi, hogy az 
európai átlagos reálkamat 1,5–2%-kal kisebb lehet, 
mint az alapváltozatban.

A modellszámítások több tényezője azonban még 
bizonytalan 2020 nyarán:

• nem ismert még sem a Covid19 globális járvány 
végének időpontja, sem a tényleges halálozási 
ráta országok és demográfiai csoportok szerint, 
jelenleg csak feltételezhetők a várható gazdasági 
hatások;

• a Covid19 kezdeti hónapjaiban kiugróan nagy volt 
az idős korosztályok halálozásának számaránya, 
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5. ábra: Az európai reálkamat* (bal oldali ábra) 
és a brit reálbér (jobb oldali ábra) becsült válto-
zása a háború és a járvány végétől számított évek 
száma szerint, 1315–2018, százalék (alapváltozat 
= 100,0)

*A bal oldali két grafikon vastag vonala a háború 
(szaggatott vonal) és az európai nagy járványok 
(folytonos vonal) hatása az európai reálkamatokra. 
A jobb oldali ábra a brit reálbér összefüggése 
a háború és a járvány miatti veszteségekkel, az 
események előző jelöléseikkel. A grafikon körüli 
területek jelzik a modell becsléseinek átlagos 
szórási sávját az európai országokban, illetve a 
brit gazdaságban az idő függvényében.

6. ábra: A becsült egy lakosra jutó GDP indexe 
(bal oldali ábra) és az (r - g)*-tényezők különbsége 
(jobb oldali ábra) a nagy háború és a súlyos jár-
vány végétől számított évek száma szerint Angli-
ában, 1315–2018, százalék (alapváltozat = 100,0)

*A bal oldali ábra két grafikonjának vastag vonala 
a legalább 20 ezer halottal végződő háború (szag-
gatott vonal) és az európai nagy járványok (foly-
tonos vonal) tartós hatása az Anglia egy lakosára 
jutó GDP-volumen alakulására. A jobb oldali ábra 
a reálkamat trendje (r) és a gazdasági növeke-
dés (g) közötti különbség összefüggése a háború 
és a járvány miatti veszteségekkel, a rendkívüli 
események előző jelöléseivel. Területek jelzik a 
modell becsléseinek átlagos szórási sávját az idő 
függvényében, Angliában. 

és a várható foglalkoztatási hatás feltehetően 
eltérő lesz a történeti idősorokétól; a halálesetek 
demográfiai arányai kedvezőtlenül változhatnak 
az európai járvány következő hullámaiban, a 2020 
utáni időszakban;

• a reálkamat várható tendenciái összefüggnek a 
megtakarítási rátákkal, amelyek becsléséhez nem 
ismertek a államadósságok, azok terhei, ezen 
belül a már fennálló és az újabb hitelek törlesz-
tésének esedékes éves kötelezettségei a járványt 
követő futamidőkkel. 

A korábbi évszázadok sokkhatásainak elemzése 
tanulságos, főként az európai nagy járványok után 
történt helyreállítás gazdasági tényezőire. (Berbenni–
Colombo [2021], Laséen [2021], Rodrigez-Caballero–
Vera-Valdés [2020]). Egykor a pénz- és tőkepiacok 
eltérő válaszokat adtak a háborúk és a járványok utáni 
fellendülésre, ez mérhető a reálkamat és az egy 
lakosra jutó GDP alakulásának történeti adataival. 
A rendkívül nagy halálozási rátákkal járó járványok, 
háborúk gazdasági hatásai hosszabb időszakban 
módosítják a termelési kapacitások kihasználását.

A helyreállítással járó állóeszköz-felhalmozás 
kisebb ütemű a vizsgált nagy járványok után, mint 
az európai háborúkat követő évtizedekben, így 
eltérő a megtakarítások alakulása is (Credit Suisse 
[2020], Mckibbin–Fernando [2020], Su–Dai–Ullah–
Andlib [2021]).

A globális Covid19-járvány gazdasági hatásai és 
az újraindítás összefüggései a pénzpiacok tenden-
ciáival bizonytalanok, mert nem ismert sem a halá-
lozások számaránya demográfiai csoportok és térsé-
gek szerint, sem a megújítási periódus alakulása 
2020 után (Ambrocio–Juselius [2020], Maqui–Morris 
[2020], Fuente [2021], Monti [2020], Shang–Li–Zhang 
[2021], Slater [2020]).

NáDUDVARI ZOLTáN 
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Kritikai elemzés a Covid19 globális gazdasági, 
környezeti hatásairól és a körforgásos gazdaság 
stratégiai lehetőségeiről
Taofeeq Ibn-Mohammed et al.: A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the 
global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies
Resources, Conservation and Recycling, 2021. január, 1–22. o.

DoI: 10.1016/j.resconrec.2020.105169

A Covid19-járvány globális egészségi, gazdasági és környezeti hatásainak elemzése igazolja, hogy 
nagyobb részben a gazdasági tevékenység okozza a légkört terhelő emissziókat és a keletkező hulla-
dékokat. A természeti erőforrások felhasználása és a környezet terhelése összefügg a globális terme-
lési láncok térhódításával, és a Covid19 miatti zárlat zavarokat okozott a nemzetközi beszállításokban. 
Esély van a körforgásos gazdaság stratégiai lépéseire a gazdaság újraindítása során, a fenntartható 
fejlődés érdekében.

Tárgyszavak: gazdasági növekedés, energiafelhasználás, légköri emisszió, körforgásos gazdaság, Covid19-járvány, 
1900–2020

A globális Covid19-járvány gazdasági, társadalmi 
következményei sokkal súlyosabbak, mint a korábbi 
nagy járványok esetén.

(A nagy járványok károkat okoztak a gazdaságban, 
az egészségügyi hatások összehasonlítása figyelembe 
veszi a járvány által érintett népesség nagyságát, a halá-
lozások és a megbetegedések rátáit, a gazdasági folya-
matok veszteségeit, a helyreállítás forrásigényét és idő-
tartamát. A 2020-ban indult globális Covid19-járvány 
kártételei súlyosabbak, mint például a SARS (súlyos akut 
légzőszervi szindróma, 2003), a H1N1 influenza (2009), 
a MERS (közel-keleti légúti koronavírus (2012), az Ebola 
(2014) és a Zika (2016) járványéi. A nemzetközi adatbá-
zisokban elérhető mutatók támpontot adnak a nemzet-
gazdaságok 2021 után várható újraindítása időigényé-
nek és gazdasági folyamatainak becslésére – Mulder 
[2021], Emmerling at al. [2021]. – NZ)

Csökkent a nemzetgazdaság teljesítménye, szüne-
telt a nemzetközi légi forgalom a globális járvány 2020 
tavaszán kezdődött szigorú zárlatai miatt, a nemzet-
közi turizmus visszaesése a legnagyobb. (1. ábra)

A globális zárlat korlátozta a mobilitást, ezen 
belül a légi közlekedést. A nemzetközi légi forgalom 
2020. évi bruttó működési bevétele (gross operating 

revenues) becslések szerint 200–270 milliárd USD-ral 
kisebb az előző évinél. A menetjegybevétel csökke-
nése súlyos helyzetbe hozta mind a légi társaságokat, 
mind a nemzetközi repülőtereket. A menetrend szerin-
ti járatok utasai számának várható globális csökkenése 
44–80%-os, bár az előrejelzés idején a zárlat és korlá-
tozás feloldása még bizonytalan volt.

A járvány zárlatai csökkentették az ipari termelés 
és a szállítás globális energiafelhasználását, zavarok 
keletkeztek a folyamatos termelés külföldi beszállí-
tásaiban. (2. ábra) 

A zárlat idején csökkent a közúti szállítás globá-
lis olajfelhasználása, a 2020. I. negyedévi mennyiség 
mintegy 50%-kal kisebb a 2019. évi átlagnál, a légi köz-
lekedés esetén a csökkenés 60%-os. Az elektromos 
áram 2020. évi globális felhasználása 20%-kal kisebb 
az előző évinél. A megújuló energiaforrások részese-
dése nőtt, itt nem érvényesült a zárlat korlátozása.

Az energiatermelés szén-dioxid-emissziója növekvő 
tendenciájú a XX. század elejétől, bár a káros kibo-
csátás átmenetileg csökkent a globális válságok idő-
szakában. (3. ábra)

A Covid19 felmért és várható negatív hatásai 
sokrétűek. Milliók kényszerültek karanténba, hogy 
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megelőzzék, illetve lassítsák a globális járvány ter-
jedését, lezárták az államhatárokat. Felfüggesztet-
ték a jelenléti oktatást, a munkahelyek nagy része 
nem működhetett, nőtt a munkanélküliek száma. 
A zárlat csökkentette a személyközlekedést, a nem-
zetközi légi forgalmat, elmaradtak közösségi rendez-
vények, kulturális és sportesemények, egy részüket 
későbbre halasztották.

Van a globális járványnak kedvező hatása is, 
a természeti erőforrások, az energia felhasználá-
sának növekedési üteme átmenetileg csökkent a 
lezárások hatására. Szoros összefüggés van a kör-
nyezet terhelésének növekvő tendenciája, valamint 
a gazdasági tevékenység, illetve a lakossági fogyasz-
tás alakulása között, meghatározták a kapcsolataik 
rugalmasságát.

Környezetkímélő lehet a gazdaság Covid19 utáni 
újraindítása, ha lassabb a természeti erőforrások fel-
használásának növekedése, mint a globális gazdasági 
növekedésé. Ilyen gazdasági stratégia lassítaná a hul-
ladékok képződésének, a víz, a talaj és a légkör káros 

terheléseinek korábbi ütemét. Az ajánlott környezet-
kímélő stratégiához tartozik a körforgásos gazdaság 
lehetőségeinek (opportunities for circular economy 
– CE) jobb kihasználása a globális értékláncokban is.

A példátlanul súlyos egészségi hatások indokol-
ták a mindent megelőző, a vészhelyzetnek megfelelő 
válaszlépéseket a Covid19-járvány kitörésétől kezdve. 
A járvány miatti 2020. évi gazdasági kár, veszteség 
közel 60 ezer milliárd USD a korábbi zavartalan fejlő-
dési tendenciákhoz mérten.

Az ajánlott új globális fejlesztési stratégia eltérő 
lehet a „szokásos üzletmenettől” (business as usual). 
Időszerű a globális értéklánc erősen központosított 
komplex hálózatának mélyebb vizsgálata. Ez a gaz-
dasági modell ugyanis alkalmatlannak bizonyult a 
súlyos egészségügyi és gazdasági válság enyhítésére, 
leküzdésére 2020-ban. A globális termelési folya-
matok kevéssé rugalmasak a járvány rendkívüli 
helyzetében, korábban nem feltételezett működé-
si zavarok mutatkoztak a gazdasági folyamatokban, 
amelyek profitérdeknek megfelelők.

1. ábra: A nemzetközi turizmus érke-
zéseinek változása* térségek szerint, 
2020. I. negyedév, százalék (előző év 
azonos időszaka = 100,0)

*A turisták érkezéseinek százalékos 
változása (balról jobbra) a világ átlago-
san, Európa, Ázsia és a Csendes-óceán 
térsége, Amerika, Afrika, Közép-Kelet. 
A 3 időszak: 2020. január, február, 
március. 

2. ábra: A primer energiafel-
használás változásai* a világ 
országaiban, 1900–2020, száza-
lék (előző év = 100,0)

*A primer energiafelhasználás 
kiugró mértékű globális változá-
sának eseményei (balról jobbra) 
influenzajárvány; gazdasági világ-
válság; II. világháború; első olaj-
sokk; második olajsokk; globális 
pénzügyi válság. A grafikon vég-
pontja a Covid19 globális járvány 
zárlatainak hatása.
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3. ábra: Az energiatermelés 
szén-dioxid-emisszióinak glo-
bális mennyisége (felső ábra, 
Gt) és tárgyévi változása (alsó 
ábra, Gt)* a világ országaiban, 
1900–2020

*A légkört terhelő globális 
emisszió kiugró mértékű vál-
tozásának eseményei (balról 
jobbra) gazdasági világválság; 
II. világháború; második olaj-
sokk; globális pénzügyi válság. 
A grafikon és a változások osz-
lopainak végpontja a Covid19 
globális járvány zárlatainak 
hatása az emisszióra.
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A nemzeti kormányzat cselekvési programja elke-
rülhetetlenné vált, ahol a globális hálózatok alkalmat-
lanok voltak a veszélyhelyzet kezelésére. Az állami és 
nemzetközi intézmények közpénzekkel igyekeztek 
megőrizni az egészségügy működőképességét, lassí-
tani a példátlan arányú és gyors ütemben növekvő 
halálozást, áthidalni a lakossági ellátás zavarait. A bel-
földi termelési, szolgáltatási folyamat, a jövedelem 
keletkezése erősen függ a nemzetközi beszállítástól, 
így nehezítették a válság kezelését a szokatlan és súlyos 
korlátozások a járvány globális zárlatai idején.

A légkört terhelő felmért emissziók növekedése 
több hajtóerővel magyarázható. (4. ábra)

A gazdasági tevékenységek okozzák elsősorban 
a szén-dioxid növekvő kibocsátását az 1995. évi glo-
bális szinthez mérten, valamint az üvegházhatású 
nitrogénoxidok, továbbá a kénvegyületek és szén-
monoxid emisszióinak változását is, bár itt mérsé-
keltebb a hatásuk.

(A 2009. évi globális szén-dioxid-emisszió összes-
ségében 32%-kal nagyobb az 1995. évinél, itt csök-
kenő tendenciájú hajtóerő a kibocsátás intenzitása 
[-9%] és az energiahordozók összetételének változása 
[-1%]. A gazdasági tevékenység alakulása az emissziók 
legnagyobb hajtóereje [+48%], és szinten maradt az 
emissziós tényezők összetételének hatása [+2%].

A légkör terheléseinek hajtóerők szerinti felbon-
tása a vizsgált emissziók részindexeinek idősoraira 

[Logarithmic Mean Divisia Index LMDI] alapozott. 
A dekomponálás széles körben alkalmazott LMDI-
modelljének előnye, hogy tényezőinek mutatóso-
rozatait könnyebb elérni, mint a hajtóerők struk-
turálás tényezők szerinti felbontását [structural 
decomposition analysis – SDA]. Az LMDI-modell számí-
tási eredményei konzisztensek, és nincsen maradéktag 
a nem magyarázott tényezők összegeként. Az ága-
zatok szerinti felbontás a környezeti terhelés hajtó-
erőinek elemzésében vonatkozhat a szállítási és ipari 
gazdasági tevékenységekre, valamint a háztartások 
emisszióira. – NZ)

A gazdasági tevékenységgel összefüggő 2009. 
évi emisszió kisebb, mint a válság előtti évben, amit 
a recesszió miatti kisebb termelés magyarázhat. 
Ennél is nagyobb a kibocsátás 2020. évi csökkenése 
a Covid19 miatti zárlat hónapjaiban. Ekkor az előző 
évinél kevesebb személyautó és szállító jármű, ipari 
és erőműi berendezés használt üzemanyagot, tüze-
lőanyagot. A zárlat idején kisebb a szállópor koncent-
rációja és a nagyvárosi szmog is. Kedvező továbbá a 
zajterhelés átmeneti csökkenése is 2020-ban, a zaj-
források tartós alvászavart okoznak, például a közút 
melletti lakókörzetben.

A globális járvány rendkívüli helyzete igazolta, 
hogy előnyökkel jár az anyagtakarékos gazdálkodás 
és fogyasztás. Az energiahordozók, üzemanyagok 
felhasználásának nagyobb hatékonysága érhető el 
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4 ábra: A légkört terhelő szén-
dioxid (felső bal oldali ábra), a 
nitrogénoxidok (felső jobb oldali 
ábra), a kénvegyületek (alsó bal 
oldali ábra) és a szénmonoxid 
(alsó jobb oldali ábra) emisszi-
óinak alakulása hajtóerők* sze-
rint, 1995–2009, százalék (1995 
= 100,0)

*Az összes hajtóerő eredőjének 
grafikonja vastag vonallal, az öt 
tényező: gazdasági tevékenység, 
gazdasági szerkezet, az emisszió 
intenzitása, egységnyi kibocsátás 
üzemanyag/fűtőanyag-felhasz-
nálásának összetétele, a kibocsá-
tást csökkentő tényezők.
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innovációkkal, csökkenthető a keletkező hulladék. 
A kutatás-fejlesztés eredményei javíthatják a hasz-
nált alkatrész, részegység újrahasznosítási arányát, 
fékezhetik a globális értéklánc teljes környezeti ter-
helésének növekedését. Ezek a törekvések jellemzők 
a körforgásos gazdaságra (circular economy).

A körforgásos gazdaság révén csökkenthetők a 
termelési folyamat hulladékai, kisebb a keletkező ház-
tartási hulladék kezelésének ráfordítása, meghosszab-
bítható az értékesített ipari termékek gazdasági élet-
tartama. A hulladékok globális mennyisége évente 
mintegy 1300 millió tonna, a települési hulladék keze-
lésének globális éves költsége több mint 205 milliárd 
USD, ez az összeg 2025-ben 375 milliárd USD is lehet.

A körforgásos gazdaság intézkedései a termék ter-
vezésétől kezdődnek, és átfogják a termék teljes élet-
tartamát (cradle-to-cradle life cycle). Az innovációk 
érintik a termelési lánc egyes elemeit, segítik a kibo-
csátott ipari termékek anyagainak újrahasznosítását 
és a termékek javíthatóságát. Más szemlélettel végez-
hető a körforgásos gazdaságban az ipari és háztar-
tási hulladék ártalmatlanítása, valamint az elhasználó-

dott termékek részeinek, anyagainak újrahasznosítása 
(end-of-life product re-use). Az új technológiák mérsé-
kelhetik a káros környezeti hatásokat a termékek fel-
használása, a hulladékaik ártalmatlanítása során.

A kormányzati stratégiák a korábbiaktól eltérő 
jogi és gazdasági ösztönzést alkalmazhatnak a fenn-
tartható fejlődés és a körforgásos gazdaság előse-
gítésére. olyan „zöld” programok állíthatók össze, 
amelyek a hulladékgazdálkodást jobban megfelel-
tetik a körforgásos gazdaság követelményeinek. Olyan 
innováció támogatható, amely a lehető legkevesebb 
hulladékkal a lehető legnagyobb értéket hozza létre, 
növeli a termelés és a fogyasztás hatékonyságát.

A Covid19 zárlata rendkívüli veszteségeket oko-
zott, azt is tanúsította, hogy a munkahelyek megőr-
zése és létesítése rugalmasabb a helyi feldolgozó-
iparral, mint a globális termelési lánc beszállítójaként. 
A helyi üzemek termékei lényegesen gyorsabban, 
kisebb ellátási kockázattal képesek alkalmazkodni a 
fogyasztók aktuális keresletéhez, mint a távoli orszá-
gokból hosszú szállítási időkkel érkező és a környeze-
tet jobban terhelő importcikkek.

A vírus fertőzési veszélye 
2020-tól módosította az 
egészségügyi intézmények 
hulladékainak összetételét, 
megnőtt a különleges ártal-
matlanítást igénylő kórházi 
eszközök, anyagok, berende-
zések aránya a hulladékban.
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(Az Egészségügyi Világszervezet – WHO-vizsgála-
tai szerint a kórházi hulladék tömegének négyötöde 
megfelel a települési hulladékok veszélyességének és 
csak mintegy 20%-a fertőző. Olyan innovációk segítik 
a körforgásos gazdaságot, amelyek csökkentik az elter-
jedten alkalmazott égetéses hulladékártalmatlanítás 
arányát, korszerű sterilezési eljárásokkal. Ismertek 
azok a termikus, mikrohullámú, biokémiai sterilezési 
eljárások, amelyekkel nagyobb arányban újrahaszno-
sítható lehet a kórházi fertőző hulladék. – NZ)

A globális zárlat során megváltoztak az élelmi-
szerek beszerzésének, tárolásának, hulladékaik keze-
lésének korábbi feltételei. A jövőben a körforgásos 
gazdaság csökkentheti a szállítás globális energiaigé-
nyét, ökológiai lábnyomát, növelheti a helyi terme-
lők és élelmiszer-feldolgozók részesedését az élelmi-
szerek kínálatában. Az ilyen szemléletváltás a fizikai 
infrastruktúra fejlesztésével érhető el, főként a hűtő-
lánc, a tárolás és a helyi műveletek korszerűsítésével. 
Ezzel csökkenthető a kisebb jövedelmű (fejlődő, feltö-
rekvő) országok élelmiszerimportjából eredő globális 
környezetterhelés.

A „szokásos üzletmenet” az anyagok kiterme-
lése, feldolgozása, felhasználása, majd hulladékaik 
lerakása lineáris folyamatára épül, amit felválthat 
a környezetkímélő körforgásos gazdaság a globális 
Covid19-járványt követően (Furceri–Loungani–Ostry–
Pizzuto [2021b]).

Korlátozott volt a nemzetközi közúti áruszállítás, 
hónapokig szünetelt az idegenforgalom és széles kör-
ben alkalmazták a távmunkát, mindez hozzájárult 

a légkört terhelő emissziók csökkenéséhez a 2020-ban 
elrendelt szigorú zárlat idején, főként az energiafel-
használás csökkenésével (de VET et al. [2021]).

A Covid19-járvány sokszorosára növelte az egész-
ségügyi rendszerek terhelését, átmenetileg voltak 
ellátási zavarok is. Az egészségügyi eszközök globális 
termelése elmaradt a hirtelen megugrott kereslettől, 
késedelmes lett az oltóanyag, kórházi felszerelés, 
eszköz, berendezés beszerzése, ahol hiányzott a helyi 
kapacitás (Furceri–Loungani–Ostry–Pizzuto [2021a]).

A korábbinál kisebb globális ökológiai lábnyom 
a cél, ez csak a nemzetgazdaságok rugalmasabb 
alkalmazkodásával érhető el. A Covid19-járványt 
követő időszak innovációi, zöld beruházásai segíthetik, 
hogy a légkör terhelésének, a hulladékok keletkezé-
sének változása kevésbé függjön a gazdaság növeke-
désétől.(Paunov–Planes-Satorra [2021]).

A globális zárlat idején változott a munka szerve-
zése, csökkent a jelenléti és nőtt a távmunka, távokta-
tás részesedése. Az élelmiszerek, ételek, valamint más 
áruk házhoz szállítása ösztönözte a digitális szolgálta-
tás korábbinál szélesebb körű felhasználását. Az irodai, 
vendéglátó és kereskedelmi terek kihasználtsága, ener-
giafelhasználása számottevően csökkent, ez irányadó 
a körforgásos gazdaság stratégiáiban is. A bevált digi-
tális technológiák elterjedése növelheti az épített kör-
nyezet energiahatékonyságát (ITU [2020]).

NáDUDVARI ZOLTáN 
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