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A párizsi székhelyű Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szerve-
zet (Organisation for Economic 

Co-operation and Development, OECD) 
1961-ben jött létre. A fejlett országokat 
tömörítő szervezetnek jelenleg 36 tagál-
lama van, amelyhez Magyarország 1996 
májusában csatlakozott. Az OECD tevé-
kenységének egyik fontos területe a szak-
politikai modellezés, ezért rendszeresen 
készít és publikál gazdasági, társadalmi 
és környezeti előrejelzéseket.

Az OECD az 1980-as évek végétől al-
kalmaz gazdasági modelleket és kvanti-
tatív értékeléseket a környezetpolitikák 
és az éghajlatváltozást mérséklő forga-
tókönyvek költségeinek és hasznainak 
bemutatására. A környezeti-gazdasági 
modellezés az olyan, OECD által ki-
dolgozott modelleken alapul, mint az 
ENV-Linkages dinamikus általános 
egyensúlyi modell vagy az ENV-Growth 
makrogazdasági növekedési modell. Ez 
a modellezési munka segíti a szervezet 
tevékenységét a költséghatékony szakpo-
litikák megtervezésében és a megfelelő 
szabályozások kialakításában.

A következő évtizedekben a Föld gyara-
podó népessége és az emelkedő jövedel-
mek erőteljes növekedést eredményeznek 
az áruk és szolgáltatások iránti globális 
keresletben. Ehhez a növekedéshez egy-
re több nyersanyagforrásra lesz szükség. 
Az előrejelzések szerint bolygónk népes-
sége 2060-ra meghaladja a 10 milliárd 
főt. E közel négy évtizedben a különbö-
ző fejlettségű régiókban az életszínvonal 
fokozatosan közeledni fog egymáshoz, a 
feltörekvő és a fejlődő országok gazdasá-
ga pedig gyorsabban fog növekedni, mint 
az OECD-régióé.

Az OECD által kifejlesztett ENV-
Linkages modell előrejelzése alapján a 
globális GDP 2017 és 2060 között több 
mint megháromszorozódik. A globális 
egy főre jutó jövedelem 2060-ban eléri 
a 37 ezer amerikai dollárt, amely majd-
nem azonos az OECD jelenlegi szintjé-
vel. A termelés és a fogyasztás a feltö-
rekvő és fejlődő országok felé tolódik 
el, amelyek átlagosan magasabb anyag-
igénnyel rendelkeznek. A szolgáltatások 
növekvő részesedése várhatóan lassítja 
majd az anyagfelhasználás növekedését, 
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minthogy a szolgáltató szektor anyagigé-
nyessége alacsonyabb, mint az iparé és a 
mezőgazdaságé. A technológiai fejlődés 
és az innovatív megoldások segíthetik a 
termelési szintek növekedésének szétvá-
lasztását az anyagbevitelektől. 

Az OECD-elemzés főként arra keresi a 
választ, hogy miként alakulnak 2060-ig 
az anyagfelhasználás trendjei. Emellett 
azt is feltárja, hogy a gazdasági-társadal-
mi trendek miképpen változtatják meg a 
különböző anyagok felhasználását. A jelen-
tés 60 különböző anyagfajta (beleértve 
a fémeket, nem-fémes nyersanyagokat, 
fosszilis tüzelőanyagokat és biomasszát) 
globális, regionális és ágazati trendjeit 
veszi górcső alá, feltételezve, hogy a je-
lenlegi szakpolitikákban nem történik 
változás. Az előrejelzés kiterjed az elsőd-
leges és a másodlagos anyagfelhaszná-
lásra egyaránt.

Az elsődleges nyersanyag-felhasználás 
2060-ra csaknem megduplázódik (a 2017. 
évi 89 gigatonnáról 167 gigatonnára). 
A nem-fémes ásványi anyagok, mint 
például a homok, kavics és mészkő adja 
a teljes anyagfelhasználás legnagyobb 
hányadát (a 2017. évi 44 gigatonnáról 
86 gigatonnára nő). A fémfelhasználás 
gyorsabb növekedést mutat, és ennek kö-
vetkeztében az ércbányászat, valamint a 
feldolgozás jelentős környezeti hatások-
kal jár együtt. 

A legnagyobb növekedés az anyag-
felhasználásban a feltörekvő és fejlődő 
országokban jelentkezik. Kína megma-
rad a legnagyobb fogyasztónak, India 
és Indonézia, valamint a szubszaharai 
afrikai országok és más ázsiai országok 

többségében látványos gazdasági és 
anyagfelhasználási növekedés tapasztal-
ható. Még az OECD-országokban is, ahol 
az előre jelzett gazdasági növekedési rá-
ták szerények, évi 1-2 százalékos növeke-
dés várható az anyagfelhasználásban.

A globális gazdaság anyagigényessé-
ge gyorsabban fog csökkenni, mint az 
elmúlt évtizedekben. Ez azzal magya-
rázható, hogy a globális gazdaság a szol-
gáltatások felé mozdul el, a technológiák 
hatékonyabbak lesznek, és Kínában az 
építkezési robbanás fokozatosan csilla-
podik. Ez az anyagigényesség-csökke-
nés a relatív szétválást tükrözi: a globális 
nyersanyag-felhasználás növekszik, de 
nem olyan mértékben, mint a GDP. Az 
újrahasznosítás fokozatosan versenyké-
pesebbé válik a primer nyersanyagok 
kitermeléséhez képest. Ez ahhoz vezet, 
hogy az újrahasznosítási szektor megelő-
zi a bányászatot. A nyersanyagok iránti 
növekvő kereslet azt eredményezi, hogy 
mind az elsődleges, mind a másodlagos 
nyersanyag-felhasználás nagyjából azo-
nos sebességgel nő. A viszonylag magas 
munkaerő költségek a másodlagos terme-
lési technológiák esetében akadályozzák 
a másodnyersanyagok további térhódítá-
sát annak ellenére, hogy nő az újrahasz-
nosítás versenyképessége.

Az OECD kitekintésének fontos részét 
képezi az a fejezet, amely a jövőben vár-
ható anyagfelhasználás környezeti követ-
kezményeit taglalja. Az éghajlatváltozást 
okozó üvegházhatású gázok globális 
kibocsátása 2030 előtt eléri az 50 giga-
tonnát, amely 2060-ra 75 gigatonnára 
tovább növekszik. A teljes kibocsátás 
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zöme a fosszilis tüzelőanyagok elégeté-
séből származik. A 2015-ben elfogadott 
Párizsi Klímaegyezmény célkitűzései, 
köztük a hőmérsékletemelkedés jóval 
2 Celsius fok alatt tartása, nem fognak 
teljesülni. Az anyaggazdálkodással kap-
csolatos tevékenységek kétharmadát 
teszik ki az üvegházhatású gázok ösz-
szes kibocsátásának. A fosszilis tüze-
lőanyagok felhasználása, a vas- és az 
acéltermelés, valamint az építőanyagok 
előállítása nagymértékű üvegházhatású 
gáz- és légszennyezőanyag kibocsátással 
jár együtt. A betonfelhasználás volume-
ne például olyan jelentős, hogy az egy 
kilógrammra jutó viszonylag alacsony 
környezeti hatások is óriási következmé-
nyeket vonnak maguk után: a betonter-
melés egyedül az üvegházhatású gázok 
összkibocsátásának 12 százalékát adja 
majd 2060-ban, a fémtermelés hozzájá-
rulása pedig szintén ennyi lesz.

A fémek előállítása és felhasználása 
széles körű környezeti hatásokkal jár 
együtt, beleértve az emberi egészsé-
get és ökoszisztémákat károsító toxikus 
anyagokat. A meghatározó fémércek 
kitermelésének és feldolgozásának kör-
nyezetre gyakorolt hatásai várhatóan 

duplájára nőnek 2060-ra. A másodnyers-
anyagok környezeti hatásai a becslések 
alapján alacsonyabbak lesznek a primer 
nyersanyagokénál. Ezért fontosak azok a 
szakpolitikák, amelyek támogatják a má-
sodnyersanyagok felhasználását és a kör-
forgásos gazdaságot, ezáltal csökkentve 
a környezetet terhelő kibocsátásokat.

Az erőforrás-hatékonyság javítása és 
a körforgásos gazdaságra történő átté-
rés ösztönzése kulcsszerepet játszik az 
anyagfelhasználással összefüggő környe-
zeti hatások mérséklésében, továbbá az 
ellátásbiztonsági és munkahelyteremtési 
célok elérésében. Ezenkívül a különböző 
gazdasági tevékenységekbe történő ala-
csonyabb anyagbevitel hozzájárulhat a 
versenyképesség növeléséhez. A kormá-
nyok összetett kihívással néznek szembe, 
amikor e célokat szolgáló szakpolitikai 
csomagokat terveznek, biztosítva az ösz-
szehangolást más olyan szakpolitikákkal, 
mint például a kereskedelmi és innová-
ciós politika. A koherens szakpolitikai 
tervezés szintén hozzájárulhat az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérésé-
hez.
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