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Összefoglaló: A természeti erőforrások hatékony felhasználása és a körforgásos 
gazdaságra való áttérés folyamata a 2007–2008. évi globális pénzügyi válság 
óta egyre fontosabb szerepet kap a nemzetközi politikai napirendben. A tanul-
mány az erőforrás-termelékenység és anyagfelhasználás közelmúltbéli trendjeit 
elemzi, és felvázolja a 2060-ig terjedő időszakra prognosztizált kilátásokat, rövi-
den bemutatja a világgazdaságban meghatározó szerepet játszó országcsoportok 
környezeti együttműködésének az alapelemeit. 2004 és 2017 között Argentína, 
Szaúd-Arábia és Brazília kivételével valamennyi G20-ország erőforrás-termelé-
kenysége kisebb-nagyobb mértékben nőtt. A G7-államokban abszolút szétválás 
volt tapasztalható, míg a BRIICS-országok csoportja a hazai anyagfelhasználást 
relatív értelemben szétválasztotta a bruttó hazai terméktől. Az erőforrások glo-
bális felhasználásában jelentős földrajzi átrendeződés figyelhető meg, ezért az 
erőforrás-hatékonyság javításának a szándéka a jövőben még inkább szükségessé 
teszi a multilaterális intézmények (ENSZ, OECD stb.) és politikai csoportosulá-
sok (G20, G7, BRIICS) szorosabb együttműködését.

Kulcsszavak: erőforrás-termelékenység, körforgásos gazdaság, szétválás, kör-
nyezetpolitika, G7, G20, OECD, BRIICS

Abstract: The efficient use of natural resources and the process of transition to a 
circular economy are becoming increasingly important on the international political 
agenda after the global financial crisis of 2007–2008. The study analyses recent 
trends in resource productivity and material use and outlines the outlook for 2060, 
briefly presenting the key elements of environmental co-operation between groups 
of countries that play a key role in the world economy. Between 2004 and 2017, 
resource productivity increased more or less in all G20 countries except Argentina, 
Saudi Arabia, and Brazil. The G7 countries have achieved absolute decoupling, while 
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the BRIICS group of countries has separated domestic material consumption from 
gross domestic product (relative decoupling). There is a significant geographical 
shift in the global use of resources, so the intention to improve resource efficiency 
will further necessitate closer co-operation between multilateral institutions (UN, 
OECD, etc.) and political groupings (G20, G7, BRIICS).

Keywords: resource productivity, circular economy, decoupling, environmental 
policy, G7, G20, OECD, BRIICS

Bevezetés

A természeti erőforrások takarékos használata és a velük való gondos 
bánásmód alapvetően befolyásolja az emberiség jövőjét. A 2007–2008. 
évi globális pénzügyi válságot követően az erőforrás-hatékonyság és a 
körforgásos gazdaságra való áttérés koncepciója egyre nagyobb hang-
súlyt kapott a politikai napirendben. A természeti erőforrások jelen-
leg fenntarthatatlan használatától történő elmozdulás nemcsak a ká-
ros környezeti hatásokat és a nemzetközi ellátási láncok kockázatait 
csökkentheti, hanem hozzájárulhat a versenyképesség javításához és 
új munkahelyek létrejöttéhez is. Az ellátási láncok sérülékenységére 
mutat rá a koronavírus-világjárvány, amelynek nyomán újra felértéke-
lődhetnek a biztonsággal és a piacok földrajzi közelségével összefüggő 
befektetési környezet egyes elemei (Goreczky, 2020).

A körforgásos gazdaság lényeges alkotóelemei, mint például a ja-
víthatóság, az újrahasználhatóság, az újrafeldolgozás és az újrahasz-
nosítás, elősegíthetik új értékek létrehozását és a gazdasági reziliencia 
(ellenálló képesség) erősítését. Ezek a fejlemények új lehetőségeket kí-
nálnak a SARS-Cov-2 (Covid19)-világjárvány utáni időszak gazdasági 
újjáépítési stratégiáinak „zöldítésére” (Agrawala, Dussaux és Monti, 
2020).

A körforgásos gazdaság előmozdítása nemcsak a lineáris gazdaság 
negatív hatásai, hanem egy rendszerszintű paradigmaváltásra is módot 
teremthet, és a jövőbeni válságok kockázataival szembeni hosszú távú 
ellenálló képességet erősítheti, miközben új gazdasági és üzleti lehető-
ségeket biztosít, valamint jelentős környezeti és társadalmi hasznokkal 
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is együtt jár. A kormányok kulcsszerepet játszanak a koronavírus-jár-
vány utáni gazdasági és társadalmi újjáépítésben. Közös irányokat kell 
kijelölniük egy rugalmasabb gazdasági rendszer kiépítésére, amely-
nek középpontjában a körforgásos gazdaság áll. Ehhez olyan ösztönző 
rendszereket kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik a körforgásos 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérést. Elő 
kell mozdítaniuk a rendszerszintű megoldásokat célzó együttműkö-
dést, és megfelelő erőforrásokat biztosítaniuk e folyamat megvalósu-
lásához (Morlet, Blériot, Wachholz, Gueye és Venho, 2020).

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (United 
Nations Environment Programme, UNEP) 2007-ben hozta létre a 
Nemzetközi Erőforrás Testületet (International Resource Panel, IRP), 
amelynek célja az erőforrások felhasználásának javításához szüksé-
ges ismeretek feltárása és megosztása világszerte. A testület az egyik 
tanulmányában (United Nations Environment Programme és Interna-
tional Resource Panel, 2018) tudományos alapossággal foglalkozott a 
G20-csoport erőforrás-hatékonyságával, különös tekintettel a termé-
szeti erőforrások helyzetére és tendenciáira. A dokumentum a termé-
szetierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos ambiciózus G20-menet-
rend végrehajtásához kívánt tudományosan megalapozott tényeket 
feltárni.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, OECD) az elmúlt négy 
évtizedben folyamatosan nyomon követte a hulladékgazdálkodással és 
erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos politikákat, és jogi eszközöket 
fogadott el azok javítása érdekében. Emellett értékes elemzésekkel 
járult hozzá a G7- és G20-országcsoport szakpolitikájának a formálá-
sához. A globális válságok (mint a Covid19-pandémia) és a környezeti 
kihívások (klímaváltozás, természetierőforrás-szűkösség, a biológi-
ai sokféleség csökkenése) a jövőben még inkább elengedhetetlenné 
teszik a nemzetközi együttműködés erősítését, ezért a létrehozása 
60. évfordulóját idén ünneplő OECD a multilateralizmus egyik fontos 
kormányközi intézménye marad.
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A V4-országok sajátos törekvéseit mutatta be Pomázi és Szabó 
(2018) tanulmánya, majd hasonló elemzés tárta fel az Európai Unió 
két meghatározó államának, Franciaországnak és Németországnak 
(Pomázi és Szabó, 2019a), valamint a körforgásos gazdaság kialakítá-
sában élen járó néhány EU-tagállam (az Egyesült Királyság, Finnor-
szág, Hollandia és Szlovénia) vonatkozó szakpolitikáit és intézmény-
rendszerét (Pomázi és Szabó, 2019b).

1. ábra1

A G7-, G20-, BRIICS- és V4-országok,
valamint az OECD és az EU tagállamai

Megjegyzés: A G20-csoportnak a 19 ország mellett része az EU is.

A jelen tanulmányban a világgazdaságban meghatározó szerepet 
betöltő országcsoportok (1. ábra) – G20, G7, BRIICS2 – erőforrás-ha-
tékonyságának változásait és a körforgásos gazdaság előmozdítását 
1 Forrás: saját szerkesztés.
2 A szakirodalomban mind a BRIICS, mind a BRICS elfogadott és használt rövidítés; 

az előbbi az Indonéziával kibővített BRICS-országcsoportot jelenti. E tanulmányban 
a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Indonéziát, Kínát és a Dél-afrikai Köztársaságot 
jelentő BRIICS van a figyelem fókuszpontjában; az ettől eltérő eseteket külön jelezzük.
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célzó együttműködésüket vesszük górcső alá. Először az anyagfel-
használás globális és országcsoportok szerinti múltbeli trendjeinek 
a fő jellemzőit foglaljuk össze, amit az OECD és az UNEP legújabb, 
2060-ig előre tekintő modellszámításainak egyes releváns megálla-
pításai követnek. Ezután az OECD által az elmúlt fél évszázad során 
a hulladékgazdálkodástól a körforgásos gazdaságig ívelő területeken 
végzett tevékenységeinek a meghatározó elemeit mutatjuk be. Végül 
a tanulmány a G20-, a G7- és a BRIICS-országok csoportjellegze-
tességeit és együttműködésük szakterületi vonatkozásait taglalja az 
egységesen használt erőforrás-termelékenységi3 mutató alapján ösz-
szehasonlítható módon.

Anyag és módszer

A vizsgálatba bevont országcsoportokra vonatkozó általános és sajátos 
adatok, információk összegyűjtése a nemzetközi szakirodalom irányí-
tott áttekintésével és a témaválasztás szempontjait (erőforrás-terme-
lékenység és körforgásos gazdaság) előtérbe helyező feldolgozásával, 
továbbá a hivatalos kormányzati és kormányközi honlapokon elérhető 
dokumentumok felhasználásával történt. A dokumentumokban talál-
ható környezetpolitikai célkitűzések hatásainak a nemzetgazdasági 
szinten észlelhető jeleit, az országcsoportok egészének és az egyes 
országok teljesítményének az alakulását az erőforrás-termelékenységi 
mutató alkalmazásával jól lehet követni. Az országcsoportok korábbi 
és legújabb környezetvédelmi szakpolitikai törekvései mellett e mu-
tatónak a 2004 és 2017 közötti évekre vonatkozó értékeit használtuk 
fel a tényleges haladás bemutatására (mivel csak arra az időszakra állt 
rendelkezésre adat a vizsgált összes országra/országcsoportra vonat-
kozóan).

A tanulmányban az egyszerűség érdekében egytényezős erőfor-
rás-termelékenységi mutatót (nem tüzelőanyag célú hazai anyagfel-
használásra vetített gazdaságiérték-előállítást) alkalmazunk. Azonban 

3 Erőforrás-termelékenység: egységnyi anyag felhasználásával előállított gazdasági ér-
ték; mértékegysége nemzetgazdasági szinten a GDP/tonna anyagfelhasználás.
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léteznek olyan részletesebb megközelítések is, amelyek több ténye-
zőt (tőke, munka, energia, anyagok, szolgáltatások) együttesen vesz-
nek figyelembe – azokat többtényezős termelékenységnek és teljes 
tényezőtermelékenységnek nevezik (Hüttl, 2017; Nagy és Baráth, 
2015). A környezeti szempontok figyelembevételével pedig további ki-
igazításokat lehet tenni a termelékenységnek a valóságot pontosabban 
tükröző értéke becsléséhez (Cárdenas Rodríguez, Haščič és Souchier, 
2018). A tanulmányban felhasznált adatok forrása az OECD.Stat adat-
bázis „Material Resources”, Demography and Population” és „National 
Accounts” táblái (OECD.Stat, 2020a; OECD.Stat, 2020b; OECD.Stat, 
2020c).

Múltbéli trendek az anyagfelhasználásban

A népesség és a jövedelem bővülése – különösen a múlt század eleje 
óta – alapvetően meghatározza a globális anyagfelhasználás növeke-
dését. Az ENSZ népesedési statisztikái (United Nations, 2017) szerint 
1990 és 2017 között a világ népessége 5,3-ről 7,5 milliárd főre nőtt, 
míg a Világbank adatai4 alapján ugyanezen időszakban az egy főre 
jutó globális bruttó hazai termék (GDP) mintegy 50 százalékkal emel-
kedett. Az anyagfelhasználás mérésére kidolgozott mutatók viszont 
arról tanúskodnak, hogy az 1990-es 37 milliárd tonnányi globális 
éves anyagfelhasználás 2017-re már 89 milliárdra növekedett (OECD, 
2019). Egy főre vetítve ez azt jelenti, hogy a napi felhasznált anyagok 
átlagos mennyisége 27 év alatt 19-ről 33 kg-ra nőtt. A UNEP-jelentés 
szerzői úgy becsülték, hogy a világ erőforrás-kitermelése 1970-ben 27, 
2017-ben pedig 92 milliárd tonna volt (United Nations Environment 
Programme és International Resource Panel, 2019, 7. o.).

Az említett időszakban javult a világgazdaság erőforrás-termelé-
kenysége, miközben az anyagintenzitás jelentősen csökkent (OECD, 
2020a). E tendenciák az utóbbi három évtizedben jelentősen hozzá-
járultak az anyagfelhasználásnak a GDP-től való relatív szétválásához 

4 2010. évi USD állandó árakon számítva (The World Bank, 2020).
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(decoupling).5 A leglátványosabb változás az OECD-országokban tör-
tént, hiszen – részben az erőforrás-igényes tevékenységeknek a nem 
OECD-országokba történt kiszervezése miatt – az összes anyagcso-
port esetében kimutatható a hazai anyagfelhasználásnak (domestic 
material consumption, DMC) a gazdasági teljesítménytől való szét-
válása (OECD, 2020a). Az OECD-államokban az erőforrás-termelé-
kenység összességében 80 százalékkal nőtt 1995 és 2017 között (2. ábra), 
míg az egy főre jutó hazai anyagfelhasználás lassan csökkenő ten-
denciát mutatott. Továbbá 1 tonna anyag felhasználásával 2017-ben 
2600 dollárnyi gazdasági értéket állítottak elő, míg 2000-ben még 
csak 1700 dollárnyit (OECD, 2020a), ami a termelési folyamatok ha-
tékonyságának a növekedését, a gazdaság strukturális változásait tük-
rözi, valamint szerepet játszik benne a hazai termelés importárukkal 
történt részleges helyettesítése is.

Az OECD-országokhoz képest a BRIICS-államokban (azaz Bra-
zília, Oroszország, India, Indonézia, Kína és a Dél-afrikai Köztársa-
ság) végbement példátlan gazdasági és népességnövekedés jelentősen 
megváltoztatta a globális hazai anyagfelhasználás térbeli jellemzőit, 
ez pedig nagymértékben meghatározta a régiók közötti jelentős elté-
réseket. Miközben az OECD tagországaiban a hazai anyagfelhaszná-
lás 1995 és 2017 között 15 százalékkal csökkent, a BRIICS-et alkotó-
kéban csaknem megháromszorozódott, míg a világ többi részén pedig 
megduplázódott (OECD, 2020b).

5 A szétválás a környezeti terhelésnek (pl. anyagfelhasználás) és a gazdasági fejlődés-A szétválás a környezeti terhelésnek (pl. anyagfelhasználás) és a gazdasági fejlődés-
nek egy adott időponthoz és egymáshoz viszonyított változását mutatja. Abszolút 
szétválás esetén a környezetterhelés csökkenése mellett történik a gazdasági érték 
növekedése. Relatív szétváláskor a környezetterhelés növekedése a gazdasági fejlődés 
üteménél kisebb mértékű.
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2. ábra6

A bruttó hazai termék, a hazai anyagfelhasználás és az erőforrás-
termelékenység az OECD-országokban, 1995–2017 (1995=100%)

Megjegyzés: GDP: bruttó hazai termék (USD folyó áron és vásárlóerő-paritáson); DMC: 
hazai anyagfelhasználás (tonna); RP: erőforrás-termelékenység (USD/tonna).

Az anyagfelhasználás a BRIICS-országokban az 1995. évi globális 
anyagfelhasználás 39 százalékáról 2017-re az 57 százalékára nőtt 
(3. ábra), míg ugyanebben az időszakban az OECD-államoké 41-ről 
22 százalékra csökkent. Ebben a kínai gazdaság példátlan növekedése 
döntő szerepet játszott: Kína a Kereskedelmi Világszervezetbe (World 
Trade Organization, WTO) való belépése (2000) óta világszinten a 
nehéz- és feldolgozóipar és az exportra történő gyártás központjává 
vált. 2017-ben a világ népességének 20 százaléka élt Kínában, ugyan-
akkor az országhoz kötődött a globális anyagfelhasználás 40 száza-
léka.

6 Forrás: az OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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3. ábra7

Az OECD- és a BRIICS-országok részesedése
a világ hazai anyagfelhasználásában, 1995 és 2017

Megjegyzés: RoW (rest of the world): a világ többi része.

A BRIICS-országok és a feltörekvő gazdaságok anyagfelhasz-
nálásának jelentős növekedését a népességük és az egy főre eső 
anyagfogyasztás figyelembevételével kell értelmezni. Az utóbbi az 
OECD-országokban lényegesen magasabb volt, és az utóbbi évekig 
egy-egy lakosuk átlagosan háromszor több anyagot fogyasztott, mint 
a világ más részein élő emberek. Amint a 4. ábra mutatja, a BRIICS-
országok egy főre jutó hazai anyagfelhasználása csak a közelmúltban 
kezdett közelíteni az OECD szintjéhez, miközben a világ többi részén 
továbbra is jelentősen alacsonyabb. A vizsgált időszakban a G20-aké 
a BRIICS-országok növekedési üteménél jóval alacsonyabb mértékű 
volt, de 2011-et követően még annál is lassabbá vált, sőt részben stag-
nált. A visegrádi országok 2010 utáni fajlagos anyagfelhasználása a 
G20-ak 2010 előtti alakulását követi, de a bruttó hazai termék növe-
kedése nagyobb ütemű, így felzárkózás figyelhető meg. Ugyanakkor az 
OECD-, de még inkább a G7-országokkal történő összevetés esetén 
a gazdasági érték előállításában lemaradás tapasztalható, ráadásul 

7 Forrás: az OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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az anyagfelhasználás ellentétes tendenciájú, így a szétválás a V4-ek 
esetében csak relatív, míg az OECD- és G7-országokéban abszolút 
mértékű.

4. ábra8

A G7-, G20-, OECD-, V4- és BRIICS-országok
erőforrás-termelékenysége, 2004–2017

Megjegyzés: 2004: nagy üres kör.

A hazai anyagfelhasználás az egyes országok által felhasznált 
anyagok mennyiségének a számszerűsítésére alkalmas mutató, de 
nem foglalja magában a hazai termelés importárukkal történő – egy-
re növekvő mértékű – helyettesítését. Sok esetben az OECD-orszá-
gok az anyagigényes termelést a tagállamokon kívülre szervezték 
ki, de ez a váltás nem tükröződik a hazai anyagfelhasználásukban, 
mivel a DMC-mutató nem veszi figyelembe a nemzetközi kereske-
delemben forgalmazott köztes árukban és a végtermékekben meg-
testesült nyersanyagok közvetett áramlását. Ha az OECD-országok 

8 Forrás: az OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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teljes anyaglábnyomát9 figyelembe vesszük, az anyagtermelékenység 
növekedése jóval szerényebb. Összességében az OECD anyaglábnyo-
ma 1990 és 2017 között 60 százalékkal nőtt, és általában azokban az 
országokban, ahol magasabb az importarány és a jövedelemszint, ott 
az anyaglábnyom is nagyobb (OECD, 2020a); számszerűen: a magas 
jövedelmű országoké több mint 13-szor akkora, mint az alacsony jöve-
delműeké (United Nations Environment Programme és International 
Resource Panel, 2019, 8. o.).

Globális kitekintés 2060-ig

A következő évtizedekben a Föld gyarapodó népessége és az emelkedő 
jövedelmek erőteljes növekedést eredményeznek az áruk és a szolgál-
tatások iránti globális keresletben. Ehhez egyre több nyersanyagfor-
rásra lesz szükség. Az elemzésben szereplő megállapítások az OECD-
nek a 2060-ig előretekintő vizsgálatait összefoglaló dokumentumán 
(OECD, 2019), továbbá a Nemzetközi Erőforrás Testület szintén addig 
szóló, hasonló modellezésének a főbb eredményein alapulnak (United 
Nations Environment Programme és International Resource Panel, 
2019). Az OECD-elemzés főként arra keresi a választ, hogy miként 
alakul a világ anyagfelhasználása, de emellett azt is feltárja, hogy a 
gazdasági-társadalmi trendek miképpen változtatják meg a különböző 
anyagok felhasználási körét és formáit.

Az OECD az 1980-as évek végétől alkalmaz gazdasági modelleket 
és kvantitatív értékeléseket a környezetpolitikák és az éghajlatválto-
zást mérséklő forgatókönyvek költségeinek és hasznainak a bemuta-
tására. A környezeti-gazdasági modellezés az OECD által kidolgozott 
modelleken (ENV-Linkages dinamikus általános egyensúlyi modell, 
ENV-Growth makrogazdasági növekedési modell) alapul.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy bolygónk népessége 2060-ra 
meghaladja a 10 milliárd főt. E közel négy évtizedben a különböző 

9 A gazdaság anyaglábnyoma magában foglalja a gazdaság végső anyagigényének a 
kielégítéséhez szükséges összes kitermelt és felhasznált nyersanyagot, beleértve a 
külföldön kitermelt és az importtermékek gyártásába beágyazott anyagokat is.
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fejlettségű régiókban az életszínvonal fokozatosan közeledni fog 
egymáshoz, a feltörekvő és a fejlődő országok gazdasága pedig gyor-
sabban fog bővülni, mint az OECD-államoké.

Az OECD szerint a globális GDP 2017 és 2060 között több mint a 
háromszorosára növekszik. A globális egy főre jutó jövedelem 2060-
ban eléri a 37 ezer dollárt, ami közel azonos az OECD jelenlegi átla-
gával. A termelés és a fogyasztás a feltörekvő és a fejlődő országok felé 
tolódik el, amelyek átlagosan magasabb anyagigénnyel rendelkeznek. 
A szolgáltatások emelkedő részaránya várhatóan lassítja az anyagfel-
használás növekedését, minthogy a szolgáltató szektor anyagigényes-
sége alacsonyabb, mint az iparé és a mezőgazdaságé. A technológiai 
fejlődés és az innovatív megoldások segíthetik a termelési érték növe-
kedésének a szétválasztását az anyagfelhasználástól.

Az elsődleges nyersanyag-felhasználás 2060-ra csaknem meg-
duplázódik (a 2017. évi 89-ről 167 gigatonnára). A nemfémes ásvá-
nyi anyagok – mint a homok, a kavics és a mészkő – adják a teljes 
anyagfelhasználás legnagyobb hányadát (mennyiségük a 2017-es 
44-ről 86 gigatonnára nő). A fémfelhasználás gyorsabb növekedést 
mutat, ezért az ércbányászat, valamint a feldolgozás jelentős környe-
zeti hatásaival is számolni kell.

A hazai anyagfelhasználás legnagyobb mértékű növekedése a fel-
törekvő és a fejlődő országokban várható: Kína marad a legnagyobb 
fogyasztó, India és Indonézia, valamint más ázsiai országok és a 
szubszaharai afrikai államok esetében pedig emellett jelentős gaz-
dasági bővülés is valószínű. Még az OECD-országok anyagfelhasz-
nálásában is évi 1–2 százalékos növekedés várható az, ami azt vetíti 
előre, hogy ezek az államok a relatív és az abszolút szétválás határán 
ingadozó teljesítményt mutatnak.

Az újrahasznosítás mindinkább teret nyer, és az elsődleges nyers-
anyagok kitermelésénél egyre versenyképesebbé válik. A nyersanyagok 
iránti növekvő kereslet eredményeként az elsődleges és a másodlagos 
nyersanyag-felhasználás közel azonos mértékben nő. Azonban a má-
sodlagos termelési technológiák viszonylag magas munkaerő-költsége 
miatt a másodnyersanyagok további térhódítása korlátozott annak el-
lenére, hogy nő az újrahasznosítás versenyképessége.



Külügyi Szemle

133Erőforrás-termelékenység és körforgásos gazdaság

Az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok globális kibocsá-
tása már 2030 előtt eléri az 50 gigatonnát és 2060-ig tovább növek-
szik 75 gigatonnára. A teljes kibocsátás zöme a fosszilis tüzelőanya-
gok elégetéséből származik, és a kétharmadát az anyaggazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységek teszik ki. A fosszilis tüzelőanyagok felhasz-
nálása, a vas- és acéltermelés, valamint az építőanyagok előállítása 
nagymértékű üvegházhatású gáz és légszennyező anyag kibocsátásá-
val jár együtt.

A meghatározó fémércek kitermelésének és feldolgozásának a 
környezetre gyakorolt negatív hatásai várhatóan a duplájára nőnek 
2060-ra. A másodnyersanyagok környezeti hatásai a becslések sze-
rint alacsonyabbak lesznek az elsődlegesekénél. Ezért fontosak azok 
a szakpolitikák, amelyek az előbbiek felhasználását és a körforgásos 
gazdaságot támogatják, s ezáltal csökkentik a környezetet terhelő ki-
bocsátásokat.

Az erőforrás-hatékonyság javítása és a körforgásos gazdaságra 
történő áttérés ösztönzése kulcsszerepet játszik az anyagfelhasz-
nálással összefüggő környezeti hatások mérséklésében, továbbá az 
ellátásbiztonsági és a munkahelyteremtési célok elérésében. A kü-
lönböző gazdasági tevékenységekbe történő alacsonyabb anyagbevitel 
hozzájárulhat a versenyképesség növeléséhez is. A kormányok össze-
tett kihívással néznek szembe, amikor az e célokat szolgáló szakpo-
litikai csomagok tervezésekor biztosítják az összehangolásukat más  
szakpolitikákkal, például a kereskedelmi és az innovációs politikával. 
A koherens szakpolitikai tervezés szintén hozzájárulhat az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak eléréséhez.

A Nemzetközi Erőforrás Testület jelentésében bemutatott elem-
zési és modellezési eredmények először adnak lehetőséget olyan, az 
erőforrás-hatékonyság, valamint a fenntartható termelés és fogyasz-
tás egymással összefüggő forgatókönyveinek a kidolgozására, amelyek 
szétválasztják a gazdasági növekedést a környezeti állapotromlástól, 
amint az az ENSZ SDG 8.4 és SDG 12.2 fenntartható fejlődési céljai 
között is szerepel.10

10 Sustainable Development Goals (SDGs). 8.4 célkitűzés: 2030-ig fokozatosan javítani 
kell a fogyasztás és a termelés globális erőforrás-hatékonyságát, és a fenntartható 
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A jól megválasztott és összehangolt fenntarthatósági intézkedé-
sek – különösen az erőforrás-hatékonyság, valamint a fenntartható 
fogyasztási és termelési politikák – jelentős szétválást eredményez-
hetnek, s mindeközben a gazdasági növekedést, a jövedelem igazsá-
gosabb elosztását és az erőforrásokhoz való hozzáférést is biztosítják. 
A „fenntarthatósági” forgatókönyvben modellezett ambiciózus cselek-
vések következtében a jövedelmek és az erőforrás-alapú szolgáltatá-
sok jelentősen növekednek valamennyi országcsoportban, miközben a 
környezetterhelés és a környezeti hatások szembetűnően csökkennek. 
Ez szöges ellentétben áll a „történeti trendekre” építő forgatókönyv 
alapvetéseivel, amelyek hasonló jövedelemnövekedéssel számolnak, 
ám ahhoz nagyobb erőforrás-kitermelés, fokozódó és egyértelműen 
fenntarthatatlan környezeti terhelés társul. Ez utóbbi szerint a glo-
bális erőforrás-kitermelés 2060-ra 190 milliárd tonnára nő, míg az 
előbbi forgatókönyv 25 százalékkal alacsonyabb értékkel, 143 milliárd 
tonnával számol.

A „fenntarthatósági” forgatókönyv alapján végrehajtandó szakpo-
litikai csomagok 2030-tól kezdődően globális nettó gazdasági elő-
nyökhöz vezetnek. A globális GDP 2060-ra 8 százalékkal haladja meg 
a „történeti” forgatókönyvi értéket, ráadásul az alacsony és a közepes 
jövedelmű országokban a gazdasági növekedés átlagosan 11 százalék-
kal lesz gyorsabb, mint a magas jövedelmű államokban (4 százalék). 
Ezzel az egy főre jutó GDP méltányosabb megoszlásúvá válik, miköz-
ben valamennyi országcsoport továbbra is élvezi a gazdasági nyere-
ségből származó előnyöket.

A hulladékgazdálkodástól a körforgásos gazdaságig: 
az OECD tevékenysége (1971–2020)
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, OECD) 1960-ban alapí-
tották, amikor 18 európai ország, valamint az Amerikai Egyesült Államok 

fogyasztás és termelés programjainak tízéves keretrendszerével összhangban a fej-
lett országok vezetésével törekedni kell a gazdasági növekedés és a környezetterhelés 
szétválasztására. 12.2 célkitűzés: 2030-ig el kell érni a természeti erőforrások fenn-
tartható kezelését és hatékony felhasználását (United Nations, 2015a).
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és Kanada egy, a globális fejlődés iránt elkötelezett szervezet létreho-
zására egyesítette az erőit. Az OECD-ről szóló egyezmény 1961-ben 
lépett hatályba. A szervezetnek jelenleg 37 tagországa van, és Afrika 
kivételével valamennyi kontinens képviselteti magát benne. 

1. táblázat11

Az OECD szakmai és környezetpolitikai tevékenysége
a hulladékgazdálkodástól a körforgásos gazdaságig

Jogi aktusok, nyilatkozatok
és szakmai publikációk Év Szervezeti események

és új kezdeményezések
A szervezet alapítása 1961

1971 Környezeti Bizottság 
létrehozása

1974 Hulladékgazdálkodási Politika 
Csoport megalakulása

Ajánlás az átfogó hulladékpolitika elveiről
(OECD, 1976) 1976

1994
hulladékmegelőzés és -mini-
malizálás; 
a kiterjesztett gyártói felelősség 
fogalmának bevezetése

Magyarország csatlakozása

1996
Miniszteri közlemény: felhívás az 

ökohatékonyság elemzésére (OECD, 1996)
környezetvédelmi miniszteri 
találkozó
a környezetileg megfontolt 
közbeszerzések vizsgálatának 
elindítása

Ökohatékonyság c. kiadvány (OECD, 1998) 1998
Stratégiai hulladékmegelőzési kézikönyv 

(OECD, 2000) 2000

Környezeti stratégia a 21. század első 
évtizedére (OECD, 2001) 2001 környezetvédelmi miniszteri 

találkozó
Ajánlás a közbeszerzés környezeti 

teljesítményének javításáról (OECD, 2002) 2002

11 Forrás: saját szerkesztés.
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Jogi aktusok, nyilatkozatok
és szakmai publikációk Év Szervezeti események

és új kezdeményezések

Ajánlás a hulladékok környezeti szempontú 
kezeléséről (OECD, 2004a)

2004

fenntartható anyaggazdálkodás 
integrált megközelítés beve-
zetése

Ajánlás az anyagáramlásokról és az 
erőforrás-termelékenységről (OECD, 2004b)
Újrahasznosítási piacok javítása c. kiadvány 

(OECD, 2006) 2006

Ajánlás a hulladékok környezeti szempontú 
kezeléséről (módosítás)

2007
Kézikönyv a hulladékok környezetileg 
megfontolt kezeléséről (OECD, 2007)

Ajánlás az erőforrás-termelékenységről 
(OECD, 2008) 2008

Nyilatkozat a zöld növekedésről (OECD, 
2009) 2009

A szervezet alapításának 50. évfordulója
2011

Zöld növekedés stratégia (OECD, 2011)

2015
G7-csúcstalálkozó (Elmau): 
erőforrás-hatékonyságról 
szóló politikai iránymutatás

Tojama-jelentés: anyagciklusokkal 
foglalkozó keretrendszer (Mofa, 2016)

2016

G7 környezetvédelemi 
miniszteri találkozó

Útmutató a kiterjesztett gyártói felelősség 
szerepéről és alkalmazásáról (OECD, 

2016a)

környezetvédelmi miniszteri 
találkozó: a körforgásos 
gazdaság felé való átmenet és 
az erőforrás-hatékonyság

Zöld növekedési mutatók c. kiadvány (OECD, 
2017) 2017

Globális nyersanyagforrásokra vonatkozó 
kitekintés 2060-ig c. kiadvány (OECD, 2019) 2019

a körforgásos gazdaság 
makrogazdasági hatásai és a 
kapcsolódó üzleti modellek 
elemzése

Miniszteri nyilatkozat: a körforgásos, 
erőforrás-hatékony, biztonságos és 

karbonsemleges gazdaságok felé történő 
elmozdulás (OECD, 2020c)

2020 OECD Tanács miniszteri 
találkozó

Megjegyzés: szürke kiemelés jelzi a körforgásos gazdasághoz kötődő elemeket.
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Az OECD küldetése olyan politikák előmozdítása, amelyek javít-
ják az emberek gazdasági és társadalmi jóllétét az egész világon, s 
egyúttal olyan egyeztető fórumot biztosít, amelyben a kormányok 
együttműködhetnek a tapasztalatok megosztása és a közös problé-
mák megoldásainak keresése érdekében. Magyarország az euroatlanti 
integrációs folyamat keretében 1996-ban csatlakozott a szervezethez 
(1. táblázat).

Az OECD Környezeti Bizottságát 1971-ben hozták létre, később 
Környezetpolitikai Bizottság (Environment Policy Committee, EPOC) 
néven folytatta a tevékenységét. A bizottság a megalakulása óta foglal-
kozik a hulladékok környezetileg és gazdaságilag megfontolt kezelésé-
nek elveivel és politikáival is. Az OECD Tanács 1976-ban fogadta el az 
átfogó hulladékpolitika elveiről szóló ajánlást (OECD, 1976). A szerve-
zet ebben fogalmazta meg az azóta is érvényes hulladékgazdálkodási 
hierarchiát, és a fogalom explicit használata nélkül is megalapozta a 
körforgásos gazdaság egyik lényeges elemét: „a hulladék mint erőfor-
rás” koncepciót.

Az OECD az 1994–2004 közötti időszakban a hulladékok keletke-
zésének a megelőzésén és minimalizálásán munkálkodott. Elemezte 
a tagországok ezzel kapcsolatos politikáit és eszközeit. Áttekintette 
a hulladékmegelőzési politika tervezését, a célok meghatározását, a 
megvalósítást és az értékelést. Az OECD az 1990-es évek vége óta 
foglalkozott a hulladékok környezetkímélő kezelésének témakörével, 
és 2004-ben egy tanácsi ajánlást (OECD, 2004b) fogadott el a hul-
ladékok környezeti szempontú kezeléséről, amelyet 2007-ben módo-
sítottak. 2004-ben az OECD új integrált megközelítést vezetett be, 
amelyet fenntartható anyaggazdálkodásnak (Sustainable Materials 
Management, SMM) neveztek el, s a teljes életcikluson keresztül fi-
gyelembe veszi a költséghatékony anyaggazdálkodást.

Az OECD-tagállamok környezetvédelmi minisztereinek 1996-os 
találkozóján áttekintették a környezet állapotában bekövetkezett vál-
tozásokat. Megállapították, hogy az ENSZ emberi környezetről szóló 
1972. évi stockholmi konferenciája óta eltelt 25 évben csökkent ugyan 
a környezetszennyezés, ennek ellenére további erőfeszítések szüksé-
gesek, különösen az olyan globális kihívások megválaszolására, mint 
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az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése. Az elfogadott 
miniszteri közlemény (OECD, 1996) az ökohatékonyság fontosságát 
hangsúlyozza, amelynek révén a környezetszennyezés és az erőforrás-
használat szétválhat a gazdasági növekedéstől. A „Faktor 10” koncep-
ciót egy nagyon ígéretes és szükséges megközelítésnek vélték, és úgy 
gondolták, hogy az a következő 30–50 éven belül elérhetővé válhat.

Az OECD környezetvédelmi minisztereinek 2001. évi találkozóján 
fogadták el az „OECD környezeti stratégiája a 21. század első évtize-
dére” című dokumentumot (OECD, 2001). A stratégia egyik fő célja 
a környezetterhelések és a gazdasági növekedés szétválasztása volt. 
Megállapították, hogy ehhez olyan integrált politikákra és intézkedé-
sekre van szükség, amelyek a termelési és fogyasztási módozatokat, 
valamint a hatékonyabb erőforrás-használatot célozzák. A stratégia 
magyarul is megjelent a „Fejezetek az OECD környezetpolitikájából” 
című sorozat részeként (Pomázi és Szabó, 2001, 111. o.).

Az OECD Tanács 2004-ben fogadta el az anyagáramlásokról 
és az erőforrás-termelékenységről szóló tanácsi ajánlást12 (OECD, 
2004a), amelyben azt javasolták a tagállamoknak, hogy támogassák 
az anyagáram-elemzés és az abból származtatott mutatók – bele-
értve az ökohatékonyság, a hulladékmegelőzés, az újrahasznosítás és 
az erőforrás-termelékenység mutatói – kidolgozását és a makro- és 
mikroszinten történő alkalmazását.

Az erőforrás-termelékenységről szóló tanácsi ajánlást az OECD-
tagállamok környezetvédelmi minisztereinek 2008-as találkozóján 
fogadták el (OECD, 2008). Ebben azt javasolták a kormányoknak, 
hogy az anyagok és a termékek használatából eredő negatív környe-
zeti hatások csökkentése érdekében hozzanak megfelelő, az erőfor-
rás-termelékenység javítását szolgáló intézkedéseket. Ösztönözzék a 
természeti erőforrások környezetileg hatásos és gazdaságilag haté-
kony felhasználását. Támogassák az integrált életciklus-alapú megkö-
zelítéseket (például a „3R”13 politikák, a fenntartható anyaghasználat 
és a fenntartható feldolgozás), s építsék be azokat a döntéshozatalba, 
továbbá erősítsék a különböző szakpolitikák közötti koherenciát.
12 Magyarul megjelent: Pomázi és Szabó (2006), 185–186. o.
13 3R = Reduce [csökkentés], Reuse [újrafelhasználás], Recycle [újrahasznosítás].
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Az OECD-tagállamok vezetői 2009-ben nyilatkozatot adtak ki a 
zöld növekedésről (OECD, 2009), és 2011-ben fogadták el a zöld nö-
vekedés stratégiát (OECD, 2011). A zöld növekedés az OECD értel-
mezésében azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést oly módon kell 
ösztönözni, hogy a jóllét alapjául szolgáló természeti tőke forrásainak 
és a környezeti szolgáltatásoknak a mennyisége és a minősége foly-
tonos legyen.

Az OECD-t a német EU-elnökség alatt Elmauban megtartott 
G7-csúcstalálkozón (2015) kérték fel az erőforrás-hatékonyságról 
szóló politikai iránymutatás elkészítésére. A jelentést 2016-ban mu-
tatták be a G7 környezetvédelemért felelős minisztereinek a japán 
Tojamában rendezett találkozóján. A fő megállapítása, hogy a fejlett 
országok csökkentették a nyersanyagok felhasználását, és javították a 
hulladékkezelést, de ennél többet kell tenni annak érdekében, hogy a 
termékek tervezése és előállítása kevesebb természeti erőforrás fel-
használásával és kevesebb hulladék keletkezésével történjék (OECD, 
2016c).

2016-ban, Párizsban tartották meg az OECD környezetvédelmi 
minisztereinek következő találkozóját, ahol az egyik fő téma a kör-
forgásos gazdaság felé való átmenet és az erőforrás-hatékonyság volt. 
A miniszterek az integrált politikai megközelítés fontosságát hang-
súlyozták, rámutatva arra, hogy a körforgásos gazdaság felé vezető út 
kihívásokkal teli. Az OECD pedig elemzésekkel és tanácsokkal segít-
heti a különböző szakpolitikák közötti összehangolást, iránymutatást 
adva a körforgásos gazdaság egyes vonatkozásairól, mint a termékter-
vezés és a zöld finanszírozás, valamint az új üzleti modellek terjedése 
(OECD, 2016b).

Az OECD jelenleg a körforgásos gazdaság makrogazdasági hatá-
sairól és a kapcsolódó üzleti modellekről végez elemzéseket (OECD, 
2019). Ezek középpontjában az áll, hogy a körforgásos gazdaság felé 
történő átmenet hogyan hat a gazdasági növekedésre és a foglal-
koztatásra, milyen szerkezeti változások és átrendeződések zajla-
nak az egyes szektorokban és azok között. Továbbá azt is vizsgálják, 
hogy a körforgásos gazdaság új üzleti modelljei milyen lehetőségeket 
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jelentenek, és milyen kihívásokkal néznek szembe, illetve milyen kör-
nyezeti hatásaik lehetnek. Ezenkívül igyekeznek feltárni az erőfor-
rás-hatékonyságnak és a körforgásos gazdaságnak a nemzetközi ke-
reskedelemmel való kapcsolatát, a műanyagok újrahasznosításának a 
piacát, valamint a tengeri hulladékok csökkentésének a lehetőségeit. 
Az OECD nemcsak globális és nemzeti szinten elemzi a körforgá-
sos gazdaságra való áttérés vonatkozásait, hanem regionális és városi 
szintű esettanulmányok révén is megosztja a tapasztalatait.

Az OECD-országok 2020. október végén online megtartott éves 
miniszteri szintű találkozóján a koronavírus-járvány súlyos gazdasági 
és társadalmi hatásait vitatták meg. Az elfogadott nyilatkozatban a 
tagállamok hitet tettek amellett, hogy az újjáépítési terveknek erő-
teljeseknek, ellenállóképeseknek, befogadóknak és fenntarthatóknak 
kell lenniük. Ennek eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, 
amelyek elősegítik a körforgásos, erőforrás-hatékony, biztonságos és 
karbonsemleges gazdaságok felé történő elmozdulást (OECD, 2020c).

A G20-országok

A G20 (Group of Twenty), a világ vezető gazdaságainak fóruma olyan 
globális politikák kidolgozását keresi, amelyek választ adhatnak nap-
jaink legégetőbb kihívásaira. A G20 19 országot14 és az Európai Uniót 
foglalja magában. A tagországok változatos elképzelésekkel rendel-
keznek, és különböző megközelítéseket alkalmaznak a fenntartható 
fejlődés elérése érdekében. Az öt kontinenst átfogó, dinamikus cso-
port államaiban él a világ népességének a kétharmada, itt állítják elő 
a globális gazdasági kibocsátás 85 százalékát, továbbá a világkeres-
kedelmi forgalom 75 százalékát is ők bonyolítják le. A G20-csoport a 
globális gazdasági és pénzügyi menetrend legfontosabb kérdéseiben 
történő nemzetközi együttműködés elsődleges fóruma.

14 Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Németország, Franciaország, India, In-Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Németország, Franciaország, India, In-
donézia, Olaszország, Japán, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, a Dél-afrikai Köz-
társaság, Dél-Korea, Törökország, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Ál-
lamok.
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A története 1999-ig nyúlik vissza, amikor a G7 pénzügyminiszte-
rei és a központi bankok kormányzói arra a következtetésre jutottak, 
hogy a világ pénzügyi problémáinak a megoldásába több országot is 
be kell vonni. A G20 kezdetben csak miniszteri fórumként működött, 
2008 óta azonban a legmagasabb politikai szinten szervezik a talál-
kozókat. Az elsőt Washingtonban tartották, George W. Bush meghí-
vására. Eleinte főképp a gazdasági válság kezelésére és a világgazda-
ság stabilizálására összpontosítottak. Később a napirenden szereplő 
témák köre is jelentősen bővült. A csoport tagjai jelenleg a világfejlő-
dés szinte minden kérdésével foglalkozva határozzák meg a számukra 
legfontosabb témákat, és igyekeznek harmonizálni a politikájukat (Si-
mai, 2020). A jelentős nemzetközi szervezeteket, köztük az OECD-t, 
rendszeresen meghívják a G20-találkozókra (G20 Italia, 2021).

2017. júliusban, a német elnökség idején Hamburgban tartott 
csúcstalálkozójukon a G20-országok arról döntöttek, hogy létrehoz-
zák az Erőforrás-hatékonyság Párbeszédet, amelynek célja, hogy a 
G20-találkozók napirendjének egyik kulcseleme a természeti erőfor-
rások hatékony és fenntartható használata legyen. A német kormány 
volt az első, amely napirendre tűzte a kérdést. A párbeszéd létrehozá-
sával a G20-országok elkötelezték magukat az erőforrás-hatékony és 
fenntartható globális gazdaság mellett, valamint támogatni kívánják 
a fenntartható termelési és fogyasztási módokat. Ennek érdekében a 
nyersanyagokat, a vizet és az energiát hatékonyabban és megfontol-
tabban kívánják felhasználni azok teljes életciklusa alatt, hozzájárul-
va ezzel a fenntartható fejlődési célok eléréséhez, a szegénység és a 
klímaváltozás elleni küzdelemhez, valamint a környezet védelméhez. 
A G20-as párbeszéd három fő témára összpontosít (G20 Germany, 
2017):

•	 szorosabb együttműködés az „Agenda 2030” (United Nations, 
2015b) természeti erőforrásokhoz kapcsolódó céljainak a vég-
rehajtásában;

•	 az erőforrás-hatékonysági politika tudományos megalapozásá-
nak a javítása (ennek érdekében különböző forgatókönyvekkel 
modellezik, hogy megállapítsák, az egyes feltételek mellett mi-
képpen változhat az erőforrás-használat);
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•	 a különböző szakpolitikai változatok és a jó gyakorlatok tudás-
cseréjének előmozdítása, hogy kiderüljön, mennyire sikeresek 
az erőforrás-hatékonyság javítására irányuló intézkedések pél-
dául a nyersanyagok, a víz, a hulladékgazdálkodás, a termelési 
folyamatok és az infrastrukturális fejlesztés területén.

2018 végén Argentína rendezte meg Buenos Airesben a G20-csúcs-
találkozót, ahol a megalakulása tizedik évfordulóját is megünnepelték. 
Az argentin elnökség kiemelt figyelmet fordított az élelmiszer-biz-
tonságnak és az élelmiszer-pazarlás (élelmiszer-hulladék) csökkenté-
sének (G20 Argentina, 2018).

2019-ben a stafétabotot az a Japán vette át, amely a nemzetközi 
porondon az egyik legfontosabb élharcosa az erőforrás-hatékonyság 
javításának és a körforgásos gazdaság felé történő átmenet előmozdí-
tásának. Az oszakai csúcson elfogadott vezetői nyilatkozat kiemelte, 
hogy az erőforrás-hatékonyságnak az olyan szakpolitikák és megkö-
zelítések révén történő fejlesztése, mint a körforgásos gazdaság, a 
fenntartható anyaggazdálkodás, a „3R” politika és a hulladék értékként 
történő kezelése, hozzájárulnak a fenntartható fejlesztési célokhoz, 
valamint a környezeti kihívások széles skálájának a kezeléséhez, a ver-
senyképesség és a gazdasági növekedés fokozásához, az erőforrások 
fenntartható kezeléséhez és munkahelyek teremtéséhez. Az újrahasz-
nosított termékek iránti kereslet növelése érdekében a nyilatkozat az 
érdekelt felekkel való együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A ta-
lálkozó résztvevői jóváhagyták a tengeri műanyag hulladékokkal kap-
csolatos tevékenységek G20-as végrehajtási keretét is (Mofa, 2019).

2020-ban Szaúd-Arábia volt a soros G20-elnök. A napirendjén 
(G20 Saudi Arabia 2020 Riyadh Summit, 2020) jelentős hangsúllyal 
szerepelt a körforgásos széngazdaság koncepciójának a megvitatása, 
valamint a tisztább, fenntarthatóbb és megfizethetőbb energiarend-
szerek biztosítása. A G20-as környezetvédelmi miniszterek 2020. 
szeptemberben – a koronavírus-világjárvány miatt virtuális formában – 
megrendezett találkozóján (G20 Information Centre, 2020) a termé-
szeti erőforrások fenntartható kezelésének a Föld megvédésében és 
a gazdasági növekedés helyreállításában betöltött központi szerepét 
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emelték ki. Az állam- és kormányfők Rijádban esedékes csúcstalál-
kozóját ugyancsak virtuális formában tartották meg 2020. novem-
berben, s az azon elfogadott közös nyilatkozatban (G20 Saudi Arabia 
2020 Riyadh Summit, 2020) a résztvevők annak a meggyőződésük-
nek adtak hangot, hogy a koordinált globális cselekvés, szolidaritás és 
multilaterális együttműködés napjainkban nélkülözhetetlenebb, mint 
korábban bármikor volt. A csúcstalálkozón döntöttek a Körforgásos 
Széngazdaság Platform (Circular Carbon Economy Platform) és az azt 
támogató „4R” (az „eltávolítással” [Remove] kiegészített 3R) keretrend-
szer létrehozásáról, amely kulcsfontosságú lesz a kibocsátások csök-
kentésében (G20 Saudi Arabia 2020 Riyadh Summit, 2020).

Az Európai Unió (EU) számos tagállama 2000 óta az erőforrás-
termelékenység szempontjából leghatékonyabb G20-országok tel-
jesítményét éri el. 2017-ben például Hollandia a folyóáron (2010-es 
bázisév) és vásárlóerő-paritáson számolt 5,8 dollár/kg-os, nem tüze-
lőanyagra vonatkoztatott erőforrás-termelékenységével meg is előzte 
az összes G20-államot. Ezt az értéket a G20-ak közül csak az akkor 
még EU-tag Egyesült Királyság közelítette meg az 5,2 dollár/kg-os ér-
tékével, a harmadik, nem sokkal lemaradva, Japán volt (4,6 dollár/kg). Az 
erőforrás-termelékenységük folyamatos növekedése ellenére abban 
az évben Dél-Korea (3,6 dollár/kg), az Egyesült Államok (3,1 dollár/
kg) és Oroszország (1,5 dollár/kg) jelentősen elmaradt tőlük, a nagy 
feltörekvő gazdaságok pedig – például Kína (0,6 dollár/kg), Brazília és 
India (1,1 dollár/kg) – a leggyengébben teljesítő EU-tagállamok (Finn-
ország [1,4 dollár/kg] és Észtország [1,0 dollár/kg]) szintjén vagy jóval 
az alatt maradtak.

A G20-at alkotó G7- és BRIICS-országok határozottan eltérő 
teljesítményt mutatnak az erőforrás-termelékenység vonatkozásá-
ban. A tanulmány terjedelmi okok miatt nem foglalkozik az említett 
két alcsoport között teljesítő MIKTA-országokkal,15 de az 5. ábra 
15 MIKTA-országok (középhatalmak): Mexikó, Indonézia, Dél-Korea, Törökország, 

Ausztrália. A 2013-ban létrehozott konzultatív együttműködési fórum még nem any-
nyira kiforrott, mint a G7- és a BRICS-országok esetében. Az OECD Indonéziát a 
BRICS-országokkal együtt kezeli, de Indonézia a stratégiai autonómiája megőrzése 
érdekében magát a MIKTA-országokhoz, de még inkább a két csoportosulás közé 
sorolja (Santikajaya, 2016).
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jól mutatja, hogy Dél-Korea a G7-ek színvonalán áll, ugyanakkor a 
G7-hez tartozó Kanada a MIKTA- és a BRICS-országok határán 
található, Oroszország „társaságában”. Három kivételével valameny-
nyi G20-ország erőforrás-termelékenysége – kisebb-nagyobb mér-
tékben – nőtt, a két alcsoport egyikéhez sem tartozó G20-államoké 
(Argentína és Szaúd-Arábia), valamint Brazíliáé azonban 2017-re a 
2000-es szint alá süllyedt (5. ábra).

5. ábra16

A G20-országok erőforrás-termelékenysége, 2000–2017

Miközben a G20-országok 2004 és 2017 között közel 50 száza-
lékkal növelték a GDP-jüket, a hazai anyagfelhasználásuk 20 száza-
lékkal emelkedett, ami relatív szétválást jelez. Az erőforrás-terme-
lékenységük valamivel 38 százalék alatti mértékben javult (6. ábra). 
Az OECD-országok teljesítményével összehasonlítva (2. ábra) jelentős 
különbségek mutatkoznak – az utóbbiak előnyére: nekik nagyobb gaz-
dasági növekedés mellett abszolút szétválást sikerült elérniük a hazai 
anyagfelhasználás terén.

16 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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6. ábra17

Az anyagfelhasználás és az erőforrás-termelékenység szétválása
a bruttó hazai terméktől a G20-országokban, 2004–2017 

(2004=100%)

Megjegyzés: GDP: bruttó hazai termék (USD folyó áron és vásárlóerő-paritáson); DMC: 
hazai anyagfelhasználás (tonna); RP: erőforrás-termelékenység (USD/tonna).

Nemzetközi összehasonlításban az Európai Unió az Egyesült 
Államoknál és Japánnál is jobban teljesít a hulladékgazdálkodási 
gyakorlatok – azaz a hulladéklerakástól és -égetéstől a jóval inkább 
környezetbarát újrahasznosítás felé való eltérítése – tekintetében. 
Az Európában keletkező hulladék több mint 40 százalékát újrahasz-
nosítják vagy komposztálják. Az egyetlen G20-ország, amely ebben 
felülmúlja Európát, az Dél-Korea, ahol a települési hulladék csaknem 
60 százalékát e módokon kezelik (Eurostat, 2017).

A G7-országok

A G7 (Group of Seven) a hét legfejlettebb iparosodott ország infor-
mális csoportja, amely évente tart találkozót a legfontosabb globális 
kérdések megvitatása érdekében. A csoport 1975-ben alakult meg, hat 
17 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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állam – Franciaország, Nyugat-Németország, Japán, Olaszország és 
az Amerikai Egyesült Államok – részvételével; Kanada 1976-ban csat-
lakozott. Oroszországot 1998–2014 között rendszeresen meghívták a 
csoport találkozóira, a Krím félsziget annektálása óta azonban már 
nem. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökét 1981 óta 
szintén meghívják a találkozókra, amelyeken részt vesz a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára is. A G7 
még mindig jelentős szerepet tölt be a világgazdaságban: 2018-ban a 
globális GDP mintegy 30 százalékát adták a tagjai – jóllehet, ez há-
rom évtizeddel korábban még mintegy 70 százalékot tett ki.

A „3R” kezdeményezés a G8-országoknak az USA-beli Sea Islan-
den megtartott 2004-es csúcstalálkozóján merült fel javaslatként, és 
2005-ben, Tokióban indították el. Ezt követően a G8- és G7-csúcsta-
lálkozókon ismét hangsúlyt kapott az erőforrás-hatékonyság javításá-
nak a szükségessége.

2008-ban a japán Kobéban tartották a G8-országok – az akkor 
még Oroszországgal mint rendszeres résztvevővel kiegészült G7-ta-
lálkozók – környezetvédelmi minisztereinek találkozóját. Azon fogad-
ták el a mottainai18 szellemében a „3R” cselekvési tervet, amely az 
anyagkörforgásos társadalom felépítéséhez szükséges legfontosabb 
intézkedéseket fogalmazza meg (G8 Environment Ministers Meeting 
2008, 2008).

Németország 2015-ben vette át a G7-elnökséget, és az az évi 
csúcstalálkozót Elmauban rendezte meg, amelyen szintén a napi-
renden szerepelt az erőforrás-hatékonyság témája. Az állam- és kor-
mányfők által elfogadott nyilatkozat megállapítja, hogy a természe-
ti erőforrások hatékony felhasználása és védelme elengedhetetlen a 
fenntartható fejlődés céljainak elérése érdekében. Az erőforrás-haté-
konyság javítása lényegbevágó az ipari versenyképesség, a gazdasági 
növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából is. A G7-országok 
vezetői a tudásmegosztás fórumaként pedig létrehozták az Erőforrás-
hatékonyság Szövetséget (G7 Germany, 2015).

18 Mottainai: japán fogalom, amelynek értelmében szégyennek számít, ha valamiből 
hulladék lesz anélkül, hogy teljes mértékben hasznosítanák a benne rejlő potenciált.
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2016-ban a japán Isze-Simában tartották a G7-csúcstalálkozót. 
Az egyik kiemelt téma az erőforrás-hatékonyság és a „3R” politika 
volt. Az esemény résztvevői alkották meg az anyagciklusokkal foglal-
kozó tojamai keretrendszert (Toyama Framework on Material Cycles), 
amelynek célja egy olyan társadalom kialakítása, amely az erőforráso-
kat hatékonyan és fenntartható módon használja fel, a teljes életciklus 
során a Föld ökológiai határain belül maradva. Továbbá támogatja a 
helyi erőforrások használatát, a közösségi és az ipari szimbiózist, va-
lamint az erőforrások körforgását a helyi gazdaságban és társadalom-
ban (Mofa, 2016).

A G7-ek környezetvédelemért felelős miniszterei az olasz elnök-
ség alatt, 2017 júniusában egy nyilatkozatot fogadtak el Bolognában, 
amelynek a megfogalmazása szerint jelentős bizonyítékok állnak ren-
delkezésre, amelyek azt mutatják, hogy az erőforrás-hatékonyság, a 
„3R” politika, a körforgásos gazdaság és a fenntartható anyaggaz-
dálkodás az egyik fő hajtóereje lehet a gazdasági növekedésnek és a 
foglalkoztatás bővülésének. Emellett a hosszú távú versenyképesség 
javulásával együtt környezeti és társadalmi hasznokat is eredményez-
het. A nyilatkozat azt is leszögezi, hogy a fenntartható fejlődési célok 
(Sustainable Development Goals, SDGs) és célkitűzések jó része csak 
akkor érhető el, ha globálisan is javul az erőforrás-hatékonyság. A 17 
fenntartható fejlődési cél közül 12 kapcsolódik az erőforrás-hatékony-
sághoz.

A dokumentum tartalmaz egy öt évre szóló útitervet is, amely 
meghatározza azokat a cselekvési prioritásokat, amelyek az erőfor-
rás-hatékonyság és a körforgásos gazdaság megvalósításához szük-
ségesek. A nyilatkozat aláírói fontosnak tartották az erőforrás-haté-
konyság mérési rendszerének a továbbfejlesztését, az üvegházhatású 
gázok kibocsátáscsökkentésének és az erőforrás-hatékonyság javítá-
sának a kölcsönös hasznait vizsgáló elemzését, az üzleti élet szereplő-
ivel és a civil szervezetekkel való együttműködést, valamint a polgárok 
erőforrás-tudatosságának a növelését.

A kiadott anyagban nagy hangsúlyt kapott az élelmiszerhulladék 
csökkentése, a műanyagok (különösen a tengeri műanyaghulladékok) 
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negatív környezeti és gazdasági hatásainak mérséklése, az erőforrás-
hatékonysági kritériumoknak a zöld közbeszerzési folyamatokba való 
beépítése, a termékek élettartamának a meghosszabbítása, továbbá a 
következő termelési forradalom és az erőforrás-hatékonyság kapcso-
latának a vizsgálata (G7 Italy, 2017).

2018. júniusban a kanadai Charlevoix-ban rendezték meg a 
G7-csúcsot, amelynek a fő témái közé tartozott az éghajlatváltozás, az 
óceánok védelme és erőforrásainak fenntartható használata, a tiszta 
energiaforrások és a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erő-
források megfelelő hasznosítása. Ezen a csúcstalálkozón fogadták el 
a tengeri műanyaghulladékok csökkentéséről szóló alapokmányt (G7 
Charlevoix, 2018). 2019-ben Franciaország elnökölte a G7-et, az akko-
ri kiemelt témák között az éghajlatváltozás elleni küzdelem szerepelt. 
Az elnökség külön ülést is szervezett erre Biarritzban, „Éghajlatvál-
tozás, biológiai sokféleség és óceánok” címmel. Az elnöki összefog-
laló szerint a vezetők elismerték, hogy sürgősen gondoskodni kell a 
tengeri és a szárazföldi ökoszisztémák megőrzéséről, többek között 
a természetalapú megoldások és a körforgásos gazdaság révén, to-
vábbá folytatni kell a tengeri hulladék keletkezése elleni küzdelmet, 
illetve valamennyien hitet tettek az innováció előmozdításának és a 
hulladékgazdálkodás fejlesztésének a szükségessége mellett, hiszen 
azok a tengeri hulladék csökkentésének a kulcsfontosságú eszközei 
(G7 France, 2019).

A 2020-as G7-csúcstalálkozót a marylandi Camp Davidben tar-
tották volna júniusban, azonban a személyes részvételt a globális 
koronavírus-járvány terjedése megakadályozta. Az amerikai elnök 
márciusban videokonferenciát szervezett, amelynek egyetlen kiemelt 
témája a Covid19 elleni összehangolt küzdelem és a járvány gazdasá-
gi hatásainak az értékelése volt (G7 USA, 2020). A 2021 júniusában, 
sorrendben a 47. G7-találkozó résztvevőit az Egyesült Királyság látja 
vendégül Carbis Bay-ben (Cornwall). A fő prioritások között szerepel 
a pandémiából való globális gazdasági kilábalás, a klímaváltozás elleni 
küzdelem és a biológiai sokféleség megőrzése.
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7. ábra19

A G7-országok erőforrás-termelékenysége, 2000–2017

2000 és 2017 között valamennyi G7-ország erőforrás-termelé-
kenysége növekedett. E téren abszolút értelemben az Egyesült Király-
ság (+2,2 dollár/kg), relatívban az Egyesült Államok (+91 százalék) volt 
az élenjáró. A legkisebb mértékű fejlődést mindkét értelemben Kana-
da mutatta (+0,4 dollár/kg és +31 százalék) (7. ábra).

A G7-országok abszolút szétválást értek el 2004 és 2017 között: 
miközben a bruttó hazai termék közel 50 százalékkal emelkedett, ad-
dig a környezetterhelést jelentő hazai anyagfelhasználás csökkenése 
megközelítette a 28 százalékot. Az erőforrás-termelékenység 13 év 
alatt mintegy 50 százalékkal növekedett (8. ábra).

19 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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8. ábra20

Az anyagfelhasználás és az erőforrás-termelékenység szétválása
a bruttó hazai terméktől a G7-országokban, 2004–2017 

(2004=100%)

Megjegyzés: GDP: bruttó hazai termék (USD folyó áron és vásárlóerő-paritáson); DMC: 
hazai anyagfelhasználás (tonna); RP: erőforrás-termelékenység (USD/tonna).

A BRIICS-országok

A BRICS az öt nagy feltörekvő ország – Brazília, Oroszország, In-
dia, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság – által alkotott csoport, amely 
együttesen a világ lakosságának a 42,6, a GDP-jének a 21 és árukeres-
kedelmének a 18 százalékát képviseli, a világ devizatartalékának pedig 
közel a felét birtokolja (Világgazdaság, 2019).

A BRIC rövidítést a Goldman Sachs használta először, 2001-ben, 
azoknak a feltörekvő országoknak a megjelölésére, amelyek – az 
Egyesült Államok mellett – várhatóan a világ öt legnagyobb gazda-
ságát jelentik majd a 21. században. 2006-ban kezdődött el az akkor 
még négy ország alkotta BRIC intézményesített párbeszéde, amely-
nek keretét 2009 óta az állam- és kormányfők éves találkozói jelentik. 

20 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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A Dél-afrikai Köztársaság 2011-ben csatlakozott, így vele az afrikai 
kontinens is bekapcsolódott az együttműködésbe.

Indonézia nagyon sokat fejlődött a közelmúltban, és komoly ér-
deklődését fejezte ki a BRICS-országokhoz való csatlakozás iránt. 
Habár erre még nem került sor, az OECD különféle adatbázisaiban 
– például a környezeti adatbázisban – már az Indonéziával kiegészí-
tett csoportot (BRIICS) is figyelemmel kíséri (Cheng, Ren, Wang és 
Yan, 2019). Az OECD szoros együttműködést folytat az ún. kulcspart-
nerekkel: Brazíliával, Indiával, Indonéziával, Kínával és a Dél-afrikai 
Köztársasággal. Ezek az országok részt vesznek az OECD szakpoliti-
kai testületeiben, a rendszeres országelemzésekben és a statisztikai 
adatgyűjtésekben. 2014. márciusban az OECD Tanácsnak (a szerve-
zethez akkreditált nagykövetek testületének) a döntése alapján fel-
függesztették az Oroszországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokat, 
azóta Moszkvával csak szakértői szinten zajlik együttműködés.

A BRICS-országok az együttműködésük kezdete óta olyan tisztes-
séges nemzetközi kormányzás kialakítására törekednek, amely jobban 
megfelel a nemzeti érdekeiknek. Ezt a célt próbálták elérni például 
a Nemzetközi Valutaalap kvótarendszerének a reformjával, amelynek 
eredményeként első ízben került Brazília, Oroszország, India és Kína 
az első tíz legnagyobb részvényes közé.

A BRICS-országok jelenleg több mint 30 különböző területen 
folytatnak ágazati együttműködéseket; ilyen például a tudomány és a 
technológia, a kereskedelemösztönzés, az energiaügy, az egészségügy, 
az oktatás, az innováció, valamint a környezet- és természetvédelem. 
Mindez fontos konkrét előnyökkel jár az öt ország lakossága számára.

Az elnöki értekezletek (a csúcstalálkozók és a G20-on kívüli infor-
mális találkozók) mellett a BRICS a rotációs elnöksége révén évente 
közel száz találkozót, köztük mintegy 15 miniszteri értekezletet és 
több tucat szakértői összejövetelt szervez.

2014-ben, a brazíliai Fortalezában tartott csúcstalálkozón fontos 
intézményeket hoztak létre: az Új Fejlesztési Bankot (New Development 
Bank, NDB) és a Stabilizációs Alapot (Contingent Reserve Arrangement, 
CRA). Az NDB eddig több mint 8 milliárd dollár összértékben hagyott 
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jóvá infrastrukturális és a megújuló energiával kapcsolatos finanszí-
rozási projekteket a BRICS-országokban (BRICS Brasil, 2019a).

2019-ben Brazília töltötte be a BRICS elnökségét, és nagy hang-
súlyt fektetett a tudomány, a technológia és az innováció támogatásá-
ra. A környezetvédelmi miniszterek közös nyilatkozata (BRICS Brasil, 
2019b) a résztvevők azon szándékát juttatta kifejezésre, hogy a városi 
környezet javítása, a szennyezett területek kármentesítése és a vízmi-
nőség megóvása mellett a körforgásos gazdasággal kapcsolatos tevé-
kenységüket is összehangolják a fenntartható fogyasztás és termelés 
érdekében. Az országok konkrét lépéseket tesznek a hulladékgazdál-
kodás és az erőforrás-hatékonyság javítása terén, az intézkedések 
pénzügyi forrását pedig az NDB biztosítja.

2020-ban Oroszország rendezte meg a BRICS-csúcstalálkozót 
és a szakminiszterek eszmecseréit. A környezetvédelmi miniszterek 
2020. júliusban videokonferencia keretében vitatták meg a legfonto-
sabb globális környezeti problémákat. Az elfogadott miniszteri nyilat-
kozat a körforgásos gazdaság támogatását és annak a Covid19 utáni 
nemzeti gazdasági újjáépítési tervekbe történő beépítését emeli ki 
(BRICS Environment Ministers, 2020). A 2020. novemberi – ugyan-
csak videokonferencia formájában megrendezett – csúcstalálkozón a 
tagországok vezetői elfogadták a közös nyilatkozatot és a 2025-ig szó-
ló gazdasági partnerségi stratégiát. Ez utóbbi dokumentum az orszá-
gok között a hulladékgazdálkodás terén megvalósítandó együttműkö-
dést, valamint a termelés és a fogyasztás fenntarthatóbb módozatai-
nak a támogatását tartalmazza, és nem csak a körforgásos gazdaságra 
szorítkozik. Idén India tölti be a BRICS-elnökséget, és rendezi meg a 
következő csúcstalálkozót.

A Standard & Poor’s Global Ratings elemzői úgy vélik, nincs lét-
jogosultsága a BRICS-csoport fennmaradásának, mert az egyes or-
szágok fejlődési üteme lényegesen eltér, így már nem tekinthetők ter-
mészetes gazdasági csoportnak. Az utóbbi közel két évtizedben Kína 
és India gazdasági növekedése jóval nagyobb volt a vártnál, miköz-
ben Brazília, Oroszország és a Dél-afrikai Köztársaság sokkal kisebb 
ütemben gyarapodott (Világgazdaság, 2019).
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Az erőforrás-termelékenység vizsgálata alapján a Standard & 
Poor’s elemzésénél jóval árnyaltabb kép bontakozik ki. A 9. ábra 2000 
és 2017 között Kína, India és a Dél-afrikai Köztársaság erőforrás-ter-
melékenységének a töretlen emelkedését mutatja. Brazíliáé viszont 
2005 után fokozatosan visszaesett, Indonézia esetében pedig éppen a 
brazil gazdaságénak a tükörképét látjuk. Figyelemre méltó, hogy 2010 
és 2015 között a BRIICS-országok közül Indonéziában volt a legdi-
namikusabb az erőforrás-termelékenység növekedése. Oroszország 
2010-ig dinamikusan javuló pályán mozgott, azt követően azonban 
jelentős visszaesés, majd stagnálás következett be (9. ábra).

9. ábra21

A BRIICS-országok erőforrás-termelékenysége, 2000–2017

A BRIICS-országok csoportja a hazai anyagfelhasználást relatív 
értelemben szétválasztotta a bruttó hazai terméktől. A G20 orszá-
gaival összevetve (6. ábra) azt tapasztaljuk, hogy ez a relatív szétválás 
meggyőzőbb: mintegy 43 százalékponttal jobb az előbbiek össztel-
jesítménye (10. ábra) az utóbbiakénál. Az országcsoport erőforrás-
termelékenysége a vizsgált időszakban 22 százalékkal nőtt, ami a 
G20-csoporténak alig kétharmada, a G7-ének pedig alig 40 százaléka.
21 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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10. ábra22

Az anyagfelhasználás és az erőforrás-termelékenység szétválása
a bruttó hazai terméktől a BRIICS-országokban, 2004–2017 

(2004=100%)

Megjegyzés: GDP: bruttó hazai termék (USD folyó áron és vásárlóerő-paritáson); DMC: 
hazai anyagfelhasználás (tonna); RP: erőforrás-termelékenység (USD/tonna).

Összegzés

A feltárt dokumentumok elemzése alapján megállapítható, hogy a 
geopolitikai átrendeződés, a természeti erőforrásokért folytatott küz-
delem, a globális ellátási láncok jövője, az ipari termelésnek a küldő 
országokba történő visszatelepítése (reshoring) mind-mind komoly 
kihívást jelent. Bár jelenleg népszerű gondolat és szakmai áramlat, 
a körforgásos gazdaság mégsem lehet a kizárólagos megközelítés az 
erőforrás-felhasználás/gazdálkodás megvalósítása során.

Az erőforrás-hatékonyság javítása jelentős mértékben hozzájárul-
hat más globális környezeti problémák (pl. a klímaváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése) mérsékléséhez, ezért elengedhetetlen a rend-
szerszintű gondolkodás és a szükséges intézkedések integrált tervezése.

22 Forrás: OECD.Stat adatai alapján saját szerkesztés.
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A természeti erőforrások fenntartható használata és az erőforrás-
hatékonyság egyre hangsúlyosabb szerepet kap a nemzetközi együtt-
működésben és a különböző multilaterális csoportosulások (G20, G7, 
BRIICS) napirendjében.

A G20-országok 2004–2017 közötti egy főre jutó anyagfelhaszná-
lása a BRIICS-országok növekedési üteménél jóval alacsonyabb mér-
tékű volt, és 2011-et követően a stagnálás jelei mutatkoztak. Ugyan-
ezen időszakban a G20-országok erőforrás-termelékenysége kisebb-
nagyobb mértékben nőtt, kivételt ez alól Argentína, Szaúd-Arábia és 
Brazília jelentette, amely országoké 2017-re a 2000-es szint alá esett. 
A G7-országok erőforrás-termelékenysége 2004 és 2017 között mint-
egy 50 százalékkal növekedett.

A BRIICS-országokban az egy főre jutó hazai anyagfelhasználás 
a közelmúltban megközelítette az OECD szintjét, miközben a világ 
többi részén továbbra is jelentősen alacsonyabb.

A Covid19-pandémia egyértelműen rávilágított a globális ellátási 
láncok törékenységére, ezért a jövőben várhatóan nagyobb politikai 
figyelmet kap a helyi erőforrásokra való támaszkodás (vagy egyes gaz-
dasági tevékenységek visszatelepítése, ami viszont azzal a potenciális 
veszéllyel járhat, hogy gyengülhetnek a környezetvédelmi előírások).

Az erőforrás-hatékonyság javításának a szándéka a jövőben is 
szükségessé teszi a multilaterális intézmények (ENSZ, OECD, WTO 
stb.) és politikai csoportosulások (G7 és G20) szorosabb együttműkö-
dését, valamint közös stratégiák kidolgozását és megvalósítását.

Az erőforrások globális felhasználásában jelentős földrajzi átrende-
ződés érhető tetten, amely a jövőben meghatározó biztonságpolitikai 
és (elsősorban a globális ellátási láncokat érintő) világkereskedelmi 
hatásokkal járhat. Ennek feltárása további kutatásokat igényel, és 
rávilágíthat arra, hogy a természeti erőforrások közös és takarékos 
használata milyen észszerű kompromisszumok kialakításával válhat 
körforgásossá és/vagy fenntarthatóvá a különböző térszinteken.
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