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EDITORIAL PREFACE /
SZERKESZTÓI ELŐSZÓ
Tisztelt / Kedves Olvasó,

Lapszámunk ismeretterjesztő részében
tartalmaz egy bizonyára nem teljes
historikus összefoglalót a körforgásos
gazdaság koncepciójának előzményeiről,
kialakulásáról
és
fejlődéséről,
a
fejlemények
irodalmi
forrásainak
megjelölésével.

E
kiadványunkban
Szlávik
János
professzor úr tanulmánya olvasható a
negyedik
ipari
forradalom
néhány
fenntarthatósági aspektusáről. A negyedik
ipari
forradalom
előmozdíthatja
a
körforgásos gazdaság térnyerését, mert
szorgalmazza a megújuló energiaforrások
használatát és a hulladékok körforgását. A
szerző saját modelljét bemutatva arra a
következtetésre jut, hogy a most folyó
negyedik ipari forradalom a pozitív
kihatások mellett komoly konfliktusokat is
okozhat.

Végül rövid visszatekintést közlünk a
Zágrábban tartott 10th Eastern European
Young Water Professionals Conferenceről.
Reméljük, hogy kiadványunk érdekes és
hasznos lesz.

Budapest, 2018. szeptember 10.

Rácz, László (sr)
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A negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) néhány
fenntarthatósági aspektusa
Szlávik János, DSc.
Egyetemi tanár
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Intézet
szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu
Beküldve: 2018. július 10.

Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 30.

KIVONAT
Jelen tanulmány a negyedik ipari
forradalom
(Ipar
4.0)
fenntarthatósági
összefüggéseit
elemzi, a szerző által korábban
kidolgozott fenntarthatósági modell
segítségével
vizsgál
néhány
lehetséges erős fenntarthatósági
hatást. A közlemény ezután a
Technológiai
Előretekintési
Program
(TEP)
alapsémáját
felhasználva felvázol egy lehetséges
jövőkép mátrixot. Az elemzések
során levont következtetések arra
mutatnak,
hogy
komplex
fenntarthatósági
vizsgálat
hiányában a kevesebb, mint egy
évtizede beindult Ipar 4.0 folyamat
a pozitív hatások mellett komoly
konfliktusokhoz is vezethet.

analysed, then with the help of the
basic scheme of the Technology
Foresight Programme (TFP) a
possible future vision matrix is
drawn up. The conclusions show
that the fourth industrial revolution,
which has started less than a decade,
without complete sustainability
analysis, continues to have positive
effects but can also cause serious
conflicts.

A
NEGYEDIK
IPARI
FORRADALOM
(IPAR
4.0)
KEZDETEI
A történelmi folyamatokat általában
utólag szokták szakaszolni, és a
szakaszokat elemezni. A negyedik ipari
forradalom, vagy más elnevezéssel az Ipar
4.0 történelmi szakasznak ’születésekor’
adtak nevet. Ez a névadás kevesebb, mint
egy évtizede történt Németországban.

ABSTRACT
Some sustainability-related aspects
of the fourth industrial revolution
(Industry 4.0)
This
study
analyses
the
sustainability connections of the
fourth
industrial
revolution
(Industry 4.0). On the basis of the
sustainability model, elaborated by
the author, some possible strong
impacts on sustainability are

Közleményünkben a folyamatra az alábbi
definíciót használjuk:

Az Ipar 4.0 definíciója: „A
dolgok és szolgáltatások internetére építő
új gyártási filozófia és építési mód, amely
során okos gyárak (smart factories)
jönnek létre az által, hogy az
erőforrásokat, a gépeket és még a
5
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logisztikai rendszereket is online integrált
Ezen belül kiemelt jelentősége van a Big
Data
analitikának,
amely
szoros
rendszerré,
egyfajta
kiberfizikai
kapcsolatban
van
az
ún.
’felhő’
rendszerré köti össze” (Kovács, O.
technológiával. A ’felhőben’ összegyűlt
(2017)).
rengeteg adat internetes felhasználása
teszi lehetővé az Ipar 4.0 lényegét érintő
Az első ipari forradalom a víz és a gőz
felhasználást. Az autonóm gépek és
erejével gépesítette a termelést. A
robotok, a horizontális és vertikális
másodikban az elektromos áram képessé
rendszerek integrálása és a dolgok ipari
tett a tömegtermelésre. A harmadik az
internete minőségileg új lehetőségeket
elektronika és az információs technológia
jelent az ipar számára.
alkalmazásával automatizálta a termelést.
A negyedik a múlt század közepén indult
digitális
forradalomra,
vagyis
a
harmadikra épül. Ez utóbbira azonban az
jellemző,
hogy
a
technológiák
összeolvasztásával elmossa a határokat a
fizikai, a digitális és a biológiai szférák
között.

De nézzük, mire keres megoldást az ipar.
Ezt foglalja össze az alábbi felsorolás:
 A bizonytalan és gyorsan változó
környezetben
rugalmas
gyártórendszerek / értékteremtő
folyamatok működtetésére
 A
növekvő
komplexitás
koordinálására és egyedi igények
kielégítésére
 A külső és belső változásokra és
zavarokra
közel
valósidejű
megoldások biztosítására és
 Digitális hálózati technológiák
alkalmazására.

Három oka is van annak, hogy a ma
átalakulásai nem csupán a harmadik ipari
forradalom változatlan irányú folytatását
jelentik. Ezek a változások ugyanis
sebességükben,
méreteikben
és
a
rendszerekre
gyakorolt
hatásaikban
határozottan más minőségűek. A mostani
átalakulásokra nincs történelmi példa. A
korábbi
ipari
forradalmakkal
összehasonlítva,
a
negyedik
nem
lineárisan, hanem inkább exponenciálisan
alakul. Sőt, szinte minden ország összes
iparát szétzilálja, átalakítja. E változások
kiterjedése és mélysége előre jelzi egész
rendszerek átalakulását a termelés,
szervezés és a kormányzás területén
(Buckup, S. (2016)).

Az előbbi listát és a következő gyakorlati
példát Gödri Istvántól, a német
cégcsoporthoz tartozó Aventics Hungary
Kft. ügyvezető igazgatójától egy 2017. évi
szakmai konzultáción kaptam. Ez az
Egerben lévő gyár az Ipar 4.0 lehetőségeit
is felhasználva lett rendkívül sikeres az
elmúlt években (a gyár 2016-ban az év
gyára lett Magyarországon).


A szakirodalmi elemzések az Ipar
4.0 főbb jellemzőit a következőkben
sorolják fel:
 Big Data analitika
 Autonóm gépek, robotok
 Horizontális
és
vertikális
rendszerek integrálása
 A dolgok ipari internete
 Kiberbiztonság
 Felhő technológia
 Additív gyártás és
 Kiterjesztett valóság.

Egy gyakorlati példa az Ipar 4.0 elveinek
alkalmazására: AVENTICS Hungary Kft.
(2014-ig Bosch Rexroth Pneumatika Kft.):
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Nincs éves terv előre megadva – két
hétre előre láthatók a rendelések –
historikus adatok
30 000 féle alkatrész
600 beszállító – külföldi és hazai
20 000 katalógus késztermék kód
Termékeik 70%-a egyedi
Napi 1 200 gyártási rendelés és
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A fenntartható gazdálkodás megvalósítása
 Megrendelések 92%-a 50db alatti,
szempontjából
alapvető
kérdés
a
50%-a 5 db alatti.
fenntartható fejlődési formához való
Elvárás a piac részéről:
átmenet milyensége. Hogyan léphetünk és
- jó minőség
milyen módszereket használhatunk, ha a
- rövid szállítási határidő (rövid átfutási
jelenlegi piacgazdaság önmagában nem
idő) és
képes kezelni az átmenetet?
- versenyképes ár.
Feltehetjük a kérdést, hogy a Föld eltartó
képessége hány ember számára nyújt
kedvező életfeltételeket. A számítást
azonban megnehezíti, hogy:
- nem tudjuk, hogy a jövő generációk
milyen
nyersanyagokat
fognak
használni, és
- milyen fejlődési útra lépnek, pl. a
harmadik világ országai.

Amint azt az előbbi gyakorlati példából is
láthatjuk, az Ipar 4.0 elveinek és
gyakorlatának az alkalmazása teljesen új
vállalati stratégiát és menedzsment
gyakorlatot igényel és tesz lehetővé. A
reakcióidő jelentősen lerövidül,
a
rugalmasság megnő és olyat, mint
’méretgazdaságosság’ teljesen újra kell
gondolni. Mint látjuk a megrendelések
92%-a 50 db alatti és ennek 50%-a 5 db
alatti.
Mint
egyetemi
oktató
elgondolkodtam
azon,
hogyan
is
illeszthető
ehhez
az
egyetemi
’tömegképzés’, amely finanszírozást
tekintve még így is gazdaságtalan, hiszen
az egyetemek többsége veszteséges. Kellő
önállóságra épülő rugalmassággal az
egyetemeken még meglévő szellemi tőke
jól kamatoztatható lenne és a rendszer is
gazdaságosan működne.

Az optimista és a pesszimista szcenáriók
igen különbözőek lehetnek. Történelmi
tapasztalatok bizonyítják az optimista
felfogás létjogosultságát. Eszerint a
felfedezések az embertől származnak, és
ha vannak elegen, akik adott cél
érdekében gondolkodnak, megoldják a
problémát. Továbbá a természetnek
semlegesítő kapacitása
van, mely
technikai
leleményeink
hulladékait
elnyeli.

A fenti példák jellemzőek ugyan, de
mégis csupán kiragadottak a negyedik
ipari forradalom átfogó elemzését
tekintve.

Az optimista felfogás ellen szól azonban
az, hogy időközben megváltoztak a
dimenziók. Eddig a gazdaság eltörpült a
bioszférához képest, most viszont kezd
meghatározóvá válni és eluralkodni a
bioszférán.

A komplex elemzésre ajánlom és
összefoglalóan ismertetem azt a modelt,
amelyet a fenntarthatóság felé való
átmenet vizsgálatára fejlesztettem ki. Az
ismertetés után behelyettesítek a modellbe
néhány jellemzőt és végül összeállítok
egy olyan jövőképmátrixot, amelyet a
hazai Technology Foresight Programme
(Technológiai Előretekintési Program)
alapján készítettem el.

Az optimista felfogás hívei számára
erkölcsi felmentést adhat az a vélekedés,
hogy a mai generációk lehet, hogy
kevesebb természeti erőforrást hagynak az
elkövetkező generációkra, de a következő
generációk
magasabb
színvonalú
technológiát és nagyobb tőkét kapnak. A
pesszimisták ugyanakkor mind az
erőforrások, mind a semlegesítő kapacitás
(nyelők)
tekintetében
kételyeiket
hangoztatják.

A
FENNTARTHATÓSÁG
HAT
LÉPÉSE
A
FENNTARTHATÓ
GAZDÁLKODÁS FELÉ (Szlávik, J.
(2013))
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Mi szól a pesszimista felfogás mellett?
biológia’ című könyvében tett lenti
Leginkább a termodinamika első két
megállapítások (Várkonyi, T. (1998)).
törvénye. Ezek ugyanis a gazdaság
A rend, rendezettség és az idő
fejlődését illetően véges lehetőségekről
összefüggésével
kapcsolatosan
az
beszélnek.
alábbiakat idézzük:
„... adott mértékű Rendhez adott mértékű
A termodinamika I. törvénye, az ún.
Idő rendelhető hozzá. Az időrend
energiamegmaradási törvény szerint
összefüggés, elméletünk szerint nem csak
minden termelésnövekedésnek két hatása
minőségi, de mennyiségi is. Ha valahol
van:
növekszik a rendezettség, akkor ott az
- energiát és anyagot igényel a
időfolyam törvényszerűen lassabban kell,
környezettől és
hogy folyjék, méghozzá olyan mértékben
- növeli
a
környezet
folyik lassabban, amilyen mértékben
hulladékasszimiláló-kapacitásának
növekszik az anyag rendezettsége."
terhelését.
(Várkonyi, T. (1998) p. 106.). „Az anyag
Ebből az következik, hogy a reciklálás
belső rendje és az idő folyása egymástól
(újrahasznosítás) csak enyhíti, de nem
elválaszthatatlan ok-okozati kapcsolatban
oldja meg sem a nyersanyagok
áll. Minél nagyobb a minőségi romlás,
szűkösségének, sem a hulladékok okozta
annál gyorsabban múlik az idő. Ahol
környezetszennyezésnek a problémáját.
pedig minőségjavulás van, ott ellenkező
irányba kell folynia." (Várkonyi, T. (1998)
A termodinamika II. törvénye, az energia
p. 107.). „Azon a helyen (bioszférában,
áramlásának a törvénye az entrópia
városban,
gyárban,
kutatólaborban,
törvény. Míg az első törvény a
emberi agyban), ahol intenzív és hatékony
mennyiségi korlátot jelenti, a második
munka
(élő
anyag
keletkezik,
törvény minőségi korlátot állít. Az
gondolkodás,
termelés
vagyis
entrópia
az
energia
minőségét
rendezettségnövelés,
entrópia
csökkenés)
(felhasználható-e vagy sem) méri. Az
folyik, az idő lassabban múlik” (Várkonyi,
entrópia a hasznosságnak a negatív
T. (1998) p. 108.).
mértéke. A környezet degradálódását az
entrópia növekedésével jellemezhetjük.
(Az entrópia alakulásának ilyetén
felfogása fontos tétele az ökológiai
közgazdaságtannak, l. pl. GeorgescuRoegen, N. és Daly, H. munkásságát. Más
szerzők viszont vitatják e tételt, l. pl.
Barrow, J.D.)

Úgy gondoljuk, hogy némi merészséggel
a fenntartható fejlődést értelmezhetjük oly
módon is, hogy azzal, hogy a fejlődés úgy
tudja kielégíteni a jelen szükségleteit,
hogy az nem veszélyezteti a jövő
generációk szükségletei kielégítését, nekik
is megadja legalább a mai lehetőségeket,
és összességében nem növeli az entrópiát,
az anyag rendezetlenségi állapotát.

Mindebből az következik, hogy a Föld
egy nagy entrópiájú, az emberi élet
számára kedvezőtlen végállapot felé
halad. Befolyásolni csak a haladás
sebességét tudjuk, és ez a sebesség az, ami
ma túlságosan nagy aggodalomra ad okot.
Megítélésünk szerint a fenntartható
fejlődéssel
összefüggésben
is
értelmezhetőek Várkonyi Tibornak az
entrópiával kapcsolatos, a ’Kozmikus

A gyakorlatban minden cselekedetünk,
amely az entrópia kozmikus áramába
ellenáramokat szervez, vagyis a nyílt
láncokat visszacsatolja, a fenntartható
fejlődést szolgálja. Ha sikerülne a
társadalmi anyagáramokat úgy szervezni,
mint azt a természet teszi, jelentősen
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enyhíthető lenne a természet és
képességének fenntartásával, részben
társadalom konfliktusa. A nyílt társadalmi
semlegesítő technológiák alkalmazásával.)
anyagáramokat tehát zárni kellene.
A fenntartható fejlődés stratégiájának
kidolgozását és az átmeneti programok
A természeti erőforrásokra gyakorolt
megvalósítását segíthetik, ha a bioszféra’szívó-terhelő’ kettős hatás mérsékelhető,
gazdaság viszonyának logikáját követjük.
ha az egyszer a bioszférából ’kivett’
anyagrészt
immár
a
természeti
Mindenekelőtt általános elvként el kell
anyagáramoktól szigorúan elszigetelve,
fogadnunk, hogy a gazdaság a bioszféra
zárt
körben
minél
többször
alrendszere, és fontos szempont a
körbeáramoltatjuk a termelés-fogyasztás
gazdaságnak, mint alrendszernek a
láncon. Ez a természetben lezajló bioviszonya a bioszférához képest. Fel kell
geokémiai folyamatok körjellegének
tennünk a kérdést: mi a gazdaság
utánzását teszi lehetővé, csökkentve a
optimális nagysága az őt ellátó
természet-társadalom
anyagáramot,
környezethez
képest?
Döntéseinket
tompítva a két rendszer (technoszféra és
motiválnia kell annak a felismerésnek,
bioszféra) közti feszültséget.
hogy míg a 70-es évek elején (Meadows
et al.: A növekedés határai) az erőforrások
A természetihez közelítő gazdálkodási
korlátossága tűnt a fő veszélynek, a XXI.
rendszer következő fő lépéseit kell
századra a Föld semlegesítő (nyelő)
vizsgálni
a
fenntarthatósággal
kapacitása válik egyre inkább korlátossá.
összefüggésben.
1. A
gazdaság
szívóhatásának
csökkentése, az input mérséklése az
anyagés
energiahatékonyság
növelésével, a megújuló erőforrások és az
élőmunka felhasználásának fokozásával.
2. A feldolgozottsági fok növelése, az
anyagból és energiából mind több termék
és mind kevesebb hulladék kihozatala.
(Tiszta
technológiák,
környezetmenedzsment rendszerek, társadalmi
felelősségvállalás.)
3. A hasznos termékeknek ̶ az ökológiai
hatékonyság szempontjából ̶ minél tovább
tartása a fogyasztási folyamatban. (A mai
piacgazdaság
ennek
ellenkezőjében
igyekszik érdekeltté tenni a fogyasztót.)
4. A fogyasztás egy szakaszából kikerült
termékek lehető legmagasabb hányadának
újra- használata (reuse)
5. Az elsődleges hulladékok, illetve a
hulladékká vált termékek újrahasznosítása
(recycling).
6. A hulladékok környezetre káros
hatásának semlegesítése. (Részben az
ökoszisztémák
semlegesítő-nyelő

A
következőkben
felvázoljuk
a
fenntartható környezet- és erőforrás
gazdálkodás irányába mutató lépéseket.
Az inputok. Az anyag, energia és
élőmunka (1. lépés)
A gazdasági inputnak az anyag- és
energia bemenet szakaszában, ’teljes
költség’ kalkulációval az anyag- és
energiaáraknak a szívóhatás mérséklését,
a megújuló erőforrások felhasználását kell
segíteni.
Csökkenteni kell az élőmunkának, mint
megújuló erőforrásnak a terheit és
érdekeltté tenni felhasználási aránya
növelését. Amint azt elsőként a
környezetszabályozás
skandináv
elméletében
és
gyakorlati
megvalósításában igazolták, ezzel kettős
pozitív hatás érhető el. A hatás egyrészt a
környezeti
terhelés
mérséklésében,
másrészt
a
munkanélküliség
csökkentésében nyilvánul meg. Az ember
munkavégző-képességének
a
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felhasználása első és talán a legfontosabb
növelése. Fontos szempont azonban
lépése
a
fenntartható
társadalom,
minden egyes forrás esetében az adott
fenntartható gazdálkodás felé való
energiafajta életciklusának és ökológiai
átmenetben. Az anyag- és energia
lábnyomának kiszámítása. Előfordulhat
megtakarítás a fenntarthatóság felé tett
ugyanis, hogy egy megújuló energiafajta
lépésnek tekinthető, hiszen a jelen
elsődleges hatásai pozitívak, de az
generáció által fel nem használt készletek
összhatás növeli az entrópiát vagy az
lehetőséget jelentenek a jövő generációk
ökológiai
lábnyomot,
tehát
nem
számára.
fenntartható. Komoly tudományos viták
voltak az elmúlt években pl. a
A jelen generáció által ’megtakarított’
bioüzemanyagokról (részben az EU
élőmunka
viszont
örökre
elvész.
ökológiai
hatásukat,
részben
az
Amennyiben egy munkaképes ember az
alkalmazásukra
kifejtett
hatásukat
adott napot munkanélküliként tölti el, az
tekintve).
általa előállítható jószág vagy szolgáltatás
Magyarországon a háttéripar kiépítésével
örökre elvész. Nem beszélve a negatív
a nap- és a geotermikus energia rejt
társadalmi
hatásról,
amit
a
komoly lehetőségeket.
munkanélküliség okoz.
Minden
lépés,
amely
racionális
foglalkoztatás növelésre irányul, a
fenntarthatóság felé tett lépés.

A
gazdálkodás
fenntartható
menedzselése (2. lépés)
A fenntartható fejlődés megvalósulásának
következő
lépése
a
vállalatok
viselkedésének
módosulása,
a
technológiák hatékonyságának növelése.

Az erőforrások módosult, (komplex)
értékelése
pozitív
változást
eredményezhetne a jövedelemelosztásban,
és pozitív hatást fejthetne ki a regionális
fejlődésben is.

A tiszta technológiák a környezetbarát
vállalatirányítási rendszerekkel párosulva
a fenntarthatóság irányába mutatnak.

Mivel a természeti tőke teljes értékének
(ezen belül teljes gazdasági értékének) is
csak kis hányadát ismeri el a piac, ezért
bármely, a természetet érintő gazdasági
tevékenység (benne a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás) alulértékelt. Mivel pl. a
mezőgazdasági
termékek
áraiban
nincsenek benne a természetfenntartással
összefüggő költségek, a hagyományos
agrárium a természet rövid távú
kihasználásában érdekelt. (Általában ilyen
irányban ösztönzik a termelőket a
gazdasági szabályozók is.)

Pozitív példák mutatnak a vállalatok
környezetérzékenyebbé válására, sőt a
fenntarthatóság
irányaiba
történő
elmozdulásra is. Ilyen a gazdálkodó
egységeknél egyre inkább terjedő tisztább
termelés
(cleaner
production)
rendszerének bevezetése.
A tisztább termelés a megelőző jellegű
környezetvédelem
formája,
amelyet
vállalati tapasztalatok alapján norvég
környezeti szakemberek fejlesztettek ki az
1990-es évek elején. A tisztább termelés
elsősorban a termelési folyamatok
hatékonyságának javítására irányul, és a
nyersanyagok
és
energiahordozók
hatékonyabb felhasználását, a környezetre
veszélyes anyagok kiváltását, illetve a
káros kibocsátások és hulladékok

A fenntartható gazdálkodás felé tett lépés
az
energia-megtakarításra,
energiahatékonyság-növelésre (termelésfelhasználás) való törekvés mellett a
megújuló energiaforrások arányának
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mennyiségének és veszélyességének
szereplő és gazdasági elemző számára,
csökkentését jelenti. Termékek és
holott már az 1960-as években
szolgáltatások esetében a tisztább termelés
megkezdődött a mai értelemben vett
a teljes életciklus során okozott
fogalom használata.
környezetterhelés csökkentését állítja
A
vállalatok
társadalmi
középpontba. A tisztább termelés elvei
felelősségvállalása ̶
a
stratégiai
alapján alkalmazott módszerek: az anyagversenyképesség
szempontjából
̶
és
energiaáramok
elemzése,
elengedhetetlen
a
hosszú
távú
anyagmérlegek készítése, a hulladékok és
profitabilitás biztosításához. Az ipari
kibocsátások csökkentése, környezeti
balesetek,
a
vállalati
botrányok,
mutatószámok képzése, valamint a feltárt
fogyasztói bojkottok sok vállalat pénzügyi
intézkedési
lehetőségek
gyakorlati
eredményességét rendítették meg. A
megvalósítása.
defenzív megközelítésen túllépve egyre
A környezetmenedzsment rendszereinek
több vállalat lát lehetőséget új vevőkör
kialakulása és elterjedése megítélésünk
megnyerésére környezeti, társadalmi
szerint a szintén a fenntarthatóság
felelősségvállalásának hirdetése révén.
irányába mutatnak.
Az 1980-as évektől egyre több kutatás
Biztató, a fenntarthatóság irányába történő
foglalkozik a témával, és megjelennek
lépésnek
tekinthető
a
vállalatok
hasonló, de határozottan másképpen
értelmezett fogalmak (pl. Corporate
társadalmi
felelősségvállalásának
Citizenship) is.
(Corporate Social Responsibility, CSR)
növekedése. (A kérdéskör részletes
kifejtését l. Szlávik, J. (szerk.) (2009)). Az
A kezdetben Észak-Amerikában elterjedt
Európai Bizottság által elfogadott
CSR az utóbbi években kiemelt figyelmet
definíció szerint a CSR olyan eljárás,
kapott Európában is mind a vállalati, mind
amelynek révén a vállalatok önkéntes
a kormányzati, mind pedig az akadémiai
alapon
társadalmi
és
környezeti
szektor részéről. Ennek első jele Nagyszempontokat építenek be gazdasági
Britanniában a ’Business in the
működésükbe és az érdekelt felekkel
Community’ nevű szervezet megalakulása
(stakeholderekkel)
való
a 80-as években (Nagy-Britannia azóta is
kapcsolatrendszerükbe. A CSR két fontos
élen jár ezen a területen). 1996-ban a CSR
eleme
az
önkéntesség
és
a
Europe szervezet is létrejött, amelynek
szabályozásokon, előírásokon túl vállalt
célja a CSR népszerűsítése, elterjesztése
kötelezettségek. A korábban említett
az európai vállalatok körében, s amely
szigorodó előírások következménye, hogy
szervezetnek számos európai országban
amit önkéntesen és kötelezettségein felül
működik tagszervezete.
vállal egy vállalat, az folyamatosan válik
az előírások részévé. A CSR-re ezért, mint
„Annak ellenére, hogy a téma tárgyalása
folyamatosan megújuló, ’egy lépéssel a
hosszú időre nyúlik vissza, napjainkban is
szabályozás előtt járó’, dinamikus és a
sokféle értelmezés él. Ennek oka, hogy
környezetmenedzsmentben egyre inkább
nagyon összetett, etikai, értékrendbeli
elvárt
proaktív
stratégiára
kell
kérdéseket is érintő, jellegénél fogva
tekintenünk.
kevéssé szabályozott fogalomról van szó.
Az Európában elfogadott megközelítést
A CSR mint fogalom még a XXI. század
alapul véve, a vállalatok társadalmi
elején is idegenül hat számos gazdasági
11
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felelősségvállalásának lényegi elemei az
szponzorációja (akkor ez csak a
önkéntesség: a szabályozáson túl vállalt
jellegzetes ’zöldrefestés’).
kötelezettségek és a vállalati érdekelt
Az utóbbi időben megvizsgált európai kisfelekkel való kapcsolat szem előtt tartása”
, illetve középvállalatok mintegy fele
(European Commission (2001)).
jelezte, hogy társadalmilag és környezeti
A
CSR
koncepcióját
alapvetően
szempontból felelős tevékenységet folytat
multinacionális vállalatok fejlesztették ki,
az érdekelt felek szempontjait szem előtt
kiemelt feladat azonban a CSRtartva.
Közösségi
és
társadalmi
szempontok érvényre juttatása a kis és
elkötelezettségük
lokálisnak,
közepes vállalkozások esetében. Számos
természetében esetlegesnek nevezhető, és
EU-dokumentum úgy ítéli meg, hogy
nem kötődik üzleti stratégiájukhoz. A fő
mivel a kis- és középvállalatok a
hajtóerőt általában a tulajdonos /
multinacionális cégekhez képest kevésbé
vállalatvezető
etikai
megfontolásai
bonyolultak, és esetükben erős a
jelentik, bár számos kis- és középvállalat
tulajdonosi
szerepvállalás,
ezek a
felismerte az olyan üzleti hasznokat is,
vállalkozások gyakran intuitívabbak, és
amit az ügyfelekkel vagy a helyi
informálisabban
tudják
kezelni
a
közösséggel
való
jó
kapcsolat
társadalomra gyakorolt hatásokat, mint a
eredményezhet.
nagyvállalatok.
Fontos látnunk a kis- és középvállalatok
sajátos
szerepét
a
társadalmi
felelősségvállalásban.
Addig,
amíg
például egy nagy multinacionális vállalat
gazdasági erejénél és politikai hatásánál
fogva számos feladatot át tud hárítani
(mintegy sajátos externáliaként) a
társadalomra, addig erre egy kis-,
középvállalat
lényegéből
adódóan
képtelen. Egy nagyvállalat például
dönthet úgy, hogy nem tartja feladatának a
gyermekneveléshez való hozzájárulást (az
anyák nem lehetnek részmunkaidősök,
nincs rugalmas munkaidő, nem működtet
óvodát stb.). Egy családi vállalkozásnál ez
a fajta döntés elképzelhetetlen.

A fenntartható fogyasztás (3. lépés)
A fenntarthatóságot szolgáló következő
lépés a fenntartható fogyasztás. Az utóbbi
évtizedben
a
termelés
szigorodó
környezetvédelmi
követelményei
következtében egyre inkább a fogyasztás
kerül az érdeklődés előterébe. (Az OECD
fontos
programja
a
fenntartható
fogyasztás.)
Ennek egyik magyarázata, hogy az
életszínvonal növekedésével a háztartások
egyre
több
terméket,
energiát
fogyasztanak, egyre növekvő szolgáltatást
vesznek igénybe. A növekvő háztartási
energiafelhasználás például növekvő
szerepet játszik az üvegházhatású gázok
kibocsátásában. Óriási mértékűre nőtt a
hulladékok mennyisége is.

Fenntarthatósági szempontból vizsgálva a
kérdést elmondható, hogy ha egy ’cég’
önként internalizálja az externáliákat
(vagyis a ’cég’ viseli a következményeit a
kívülállók környezetét befolyásoló, nem
szándékolt, és gyakran negatív hatásoknak
is), és azokat nem hárítja a társadalomra,
akkor társadalmilag felelős, ha az
externáliái növekednek nem társadalmilag
felelős, legyen bármely látványos is a

A fogyasztási javak környezetbarát
minősítése,
az
életciklus-elemzésen
alapuló
ökocímkézés,
az
energiafelhasználást ismertető jelölések
mind-mind segíthetik a fenntarthatóság
irányába történő elmozdulást.
12

Szlávik, János: A negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) néhány fenntarthatósági aspektusa
__________________________________________________________________________________
sőt az azt követő szakasz is
A fogyasztói társadalom pazarló és túlzott
környezetterhelő hatásokkal jár, és
fogyasztást preferáló jellege önmagától
többletköltséget okoz. Ezeknek a negatív
nem változik meg, ezért a marketing
hatásoknak
és
az
okozott
alapkérdése, hogyan lehet a fogyasztási
többletköltségeknek a minimalizálására
mintákat oly módon átalakítani, hogy
törekszik.
miközben az egyén nem csökkenti
életszínvonalát, addig az egész társadalom
Az újrahasználat (4. lépés)
környezeti terhelése mégis csökken.
Fontos lépés a fenntarthatóság irányába,
hogy az újrahasználattal (reuse), a
Csutora Mária és Kerekes Sándor ’A
fogyasztás egyik szakaszából kikerülő
környezetbarát vállalatirányítás eszközei’
termékek másik helyen más személyt,
című könyvükben (Csutora, M. és
közösséget még kielégíthetnek. Az
Kerekes, S. (2004)) a megoldásnak azt
újrahasználat a termékek élettartamát
tartják, hogy a termékek eladása helyett
megnöveli.
(product sales), azok teljesítményének
értékesítésére koncentrálunk (performance
Az egyes felhasználóknak a termékek
sale). A vásárlók ugyanis nem a terméket
szolgáltatása iránti igénye ugyanis eltérő.
magát, hanem az általa nyújtott
Példával élve, a kutatóintézetben használt
szolgáltatást fogyasztják. Amennyiben a
számítógép
még
jól
szolgálhat
zöld marketing a vásárlói marketing ilyen
középiskolában, majd végül óvodában is.
irányba történő elmozdulását szolgálja,
(Persze ehhez az kellene, hogy e gépeket
akkor egyben a fenntarthatóságot is
gazdaságosan lehessen javítani, és az
szolgálja.
újabb és újabb programok futtathatók
legyenek a régebbi gépeken is. Mint
Az utóbbi években Magyarországon is
tudjuk, ez ma még nemigen valósul meg.)
kiemelt kutatások történtek a fenntartható
Az újrahasználat során a termék eredeti
fogyasztás témakörben. E kutatás során
funkciójában ’szolgál’ tovább.
tudományosan elemzett kérdés volt, hogy
mi is valójában a fenntartható fogyasztás,
Az újrahasználattal kapcsolatban még a
ki a fenntartható fogyasztó és milyen a
fenntartható fejlődés elméletével és
tudatos fogyasztóvá válás folyamata? E
gyakorlati
program
kidolgozóival
szerint a tudatos fogyasztóvá válás egy
foglalkozók között is gyakorta van vita.
lassú folyamat. A környezettudatos
Előfordul ugyanis, hogy egy termék
fogyasztónak több definíciója létezik (l.
fejlesztése olyan gyorsütemű, hogy
Roberts, J.A. (1996)). Az a fogyasztó
használata
során
például
az
tekinthető környezettudatosnak, aki olyan
energiafelhasználása, vízfelhasználása (pl.
termékeket és szolgáltatásokat vásárol,
egy mosógép) lényegesen kisebb lesz,
amelyekről feltételezi, hogy pozitív vagy
mint az újrahasználni kívánt termékeké.
kevésbé negatív hatása van a környezetre.
Ez esetben az elemzés azt mutatja, hogy
A környezettudatos fogyasztók olyan
célszerűbb az új terméket választani.
természetes vagy jogi személyek, akik az
Valós és jellemzőbb helyzet azonban az,
ökológiai hatásokat figyelembe véve
hogy az erős piaci nyomás olyan termékehozzák meg vásárlási döntéseiket. Az
ket is elavulttá tesz és kidobásra ítél,
ökológiai tudatos fogyasztó felismeri,
amely
fenntarthatósági,
fogyasztói
hogy egy termék kifejlesztése, előállítása,
szempontból még tovább is használható
disztribúciója, fogyasztása és használata,
lenne.
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valami. Ebből a nézőpontból aztán
Sajnos esetenként az újrahasználatot
kedvezőbbnek ítélik, ha például PVCakadályozza a divatváltozást kihasználó
palackból ’újra palack’ készül és például
erős reklámtevékenység, a működés
nem kerti pad. Gazdasági szempontból
lehetetlensége (pl. számítógépeknél nincs
nyilván van értékkülönbözőség két
már szoftver), alkatrészhiány, és a nagy
újrahasznosítással
előállított
termék
javítási költségek. Ez utóbbi esetenként
között.
Anyaggazdálkodási
(így
azzal függ össze, hogy az eszközöket
nyersanyag-megtakarítási
és
olyan nagy panelekből építik meg, hogy
hulladékmegelőzési)
szempontból
egy kicsi rész meghibásodása szükségessé
azonban csupán annak a tényezőnek van
teszi a teljes panelcserét és a felhasználó
fontossága, hogy az újrahasznosítással
inkább az új vásárlás mellett dönt.
milyen időtartamra marad az anyag a
társadalmi-gazdasági
anyagáramban,
Az újrahasználat ellen hat a javítás nagy
meddig használhatjuk,
míg
végül
élő munkaigénye és az élőmunka jelentős
hulladékká
nem
tesszük.
Az
terhe. Holott ez a terület lehetne az
újrahasznosítással alapvető célunk, hogy
élőmunka-felhasználás egyik lehetséges
az anyagot a lehető leghosszabb ideig a
tere (l. az élőmunka-felhasználás pozitív
társadalmi-gazdasági
anyagáramban
fenntarthatósági hatásáról írtakat az 1.
tartsuk. Nagyon lényegesnek tartom a
lépésben).
folyamat ezen elemét. Fontos azonban
kiemelni, hogy az újrahasznosítás
önmagában nem jelenti a fenntartható
Az újrafeldolgozás (5. lépés)
fejlődés megvalósítását. Amennyiben a
A következő lépés a hulladékok
termelés-fejlesztés-hulladéktermelés
újrahasznosítása (recycling), amelynek a
folyamatosan és a gazdasági célt tekintve
szelektív
hulladékgyűjtéstől
az
fokozott GDP-növekedés mellett folyik,
újrahasznosító iparon keresztül hatalmas
akkor az újrahasznosítás egy idő után
irodalma
van.
Az
anyagok
komoly korlátokba ütközik. Nem lehet
újrahasznosítása azt jelenti, hogy a
ugyanis
mindent
újrahasznosítani
használati értékét veszített anyag nem a
(különösen nem ugyanolyan minőségű
hulladéktelepre kerül, hanem vissza a
termékké), mert az anyagok magasabb
termelési láncba. A társadalmi anyagáram
entrópikus állapotba kerülnek. Hibás az a
nyíltságát vagy zártságát az határozza
környezetpolitika,
amely
csak
a
meg, hogy az elhasznált termékek milyen
recyclingre
koncentrál.
arányban kerülnek vissza a termelésbe.
Anyaggazdálkodási szempontból jelentős,
hogy
az
újrahasznosítás
egyenlő
mértékben csökkenti mind a termelt
hulladékok,
mind
a
felhasznált
nyersanyagok mennyiségét.

A hulladékok semlegesítése (6. lépés)
A folyamat záró lépése a hulladékok
semlegesítése. Ez általában csővégi (end
of pipe) eljárásal történik. Mivel a
bioszféra semlegesítő kapacitása egyre
inkább kimerül, ez a szakasz egyre
drágább és egyre nehezebben valósítható
meg fenntartható formában.

Még egy valamit tartok célszerűnek
hangsúlyozni, és ez az újrahasznosításon
belüli rangsorolás kérdése. Gyakran
találkozni olyan érveléssel, amely az
alapján minősíti az újrahasznosítást, hogy
az elhasznált termékből ugyanolyan célú
és minőségű termék készül-e, vagy más

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az
Európai Unió a hulladékhierarchia
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érvényesítésének ösztönzésével szintén a
korábbi
fázisában
megtegyük.
folyamat zárását kívánja elősegíteni. A
(Hatásosabban
szolgálja
a
hulladékhierarchia szintjei: megelőzés,
fenntarthatóságot például egy megújuló
újra
használat,
újrafeldolgozás,
üzemanyagot felhasználó motor, mint egy
energianyerés, lerakás. Amint azonban azt
katalizátorral felszerelt autó.)
Margot Wallström, az Európai Bizottság
A fenntartható fejlődés megvalósítása
volt környezetvédelmi biztosa kijelentette:
hosszú távú globális feladat. A
„a hulladékhierarchia fenntartása nem
megvalósításhoz azonban szükséges a
lehet önmagában cél, hanem a környezet
program szintjeinek meghatározása és a
védelmét és a fenntarthatóságot kell
feladatok
megfogalmazása
a
szolgálnia” (Wallström, M. (2001)).
kisközösségek, a családok, és az egyének
számára.
Az Európai Unió azonban erőfeszítései
ellenére
a
hulladéktermeléssel
összefüggésben nem jutott közelebb a
SZÁNDÉKOLT
ÉS
NEM
Boulding, K. által követendőnek javasolt
SZÁNDÉKOLT ÖVETKEZMÉNYEK
zárt, ’űrhajós’ gazdasághoz, hiszen az
AZ IPAR 4.0 FOLYAMATÁBAN
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
A fenntarthatóság felé tett lépéseket
adatai
szerint
az
Unióban
a
követve, felvetésként és további kutatásra
hulladékkibocsátás gyorsabban nőtt, mint
javaslatként
megvizsgálunk
néhány
a GDP.
releváns összefüggést.
Az entrópia törvénnyel összefüggésben
Az inputokat vizsgálva az energiabevitel,
akkor cselekszünk a fenntartható
az anyaghasználat és az élőmunkafejlődés elvének megfelelően, ha lassítjuk
felhasználás
(a
foglalkoztatás)
a
a dolgok rendezetlen állapotba kerülését,
legfontosabb kérdések.
visszacsatoljuk a gazdaság nyitott láncait,
és mindezt legalább olyan ütemben és
Az energiatermelést és felhasználást
mértékben tesszük, mint ahogy a
tekintve,
nagyrészt
a
globális
gazdaságban új és új nyitott láncok
klímaváltozás okán fontos célkitűzés a
képződnek.
dekarbonizáció folyamatában a nem
megújuló fosszilis tüzelőanyagok fokozott
Megállapíthatjuk, hogy
kiváltása megújuló energiákkal. Ez a
 a
fenntartható
fejlődést
akkor
folyamat
egyben
csökkenti
az
szolgáljuk, ha csökkentjük a gazdaság
energiatermelés ökológiai lábnyomát is (l.
szívóhatását, és egységnyi (növekvő
erről részletesebben Szlávik, J. és
mértékben megújuló) erőforrással minél
Sebestyénné Szép, T. (2018)).
több jóléti szolgáltatást nyújtó terméket
gyártunk
 a fenntartható fejlődés felé való
átmenetet segítjük, ha a gazdaság nyitott
láncait zárjuk és egyre több visszacsatoló
hurkot építünk be termelésünkbe,
fogyasztásunkba, csökkentve ezzel a
magasabb entrópia, a rendezetlenség
állapotába való kerülést
 fontos, hogy a fenntarthatóságot
szolgáló lépésünket a folyamat minél

A dekarbonizáció folyamatában pozitív
hatásgyakorlóként jelenik meg az
atomenergia, amelynek azonban a
fenntarthatósági hatása (főleg a nagyon
hosszú
távú
kockázatok
miatt)
megítélésem szerint alapvetően negatív.
A
negyedik
ipari
forradalom
fenntarthatósági
hatását
tekintve
megvizsgálandó az energiafelhasználás és
a GDP növekedésének viszonya is (az ún.
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szétválás-decoupling
kérdése).
Nézzünk néhány adatot és előrejelzést
Önmagában az energiatermelés és ezzel kapcsolatban.
felhasználás hatékonyságának növekedése
„Fennáll a veszély, hogy az automatizálás,
a szétválás (többnyire a relatív szétválás)
a robotika következtében az EU 80 millió
irányába
mutat.
Ezt
a
pozitív
főt számláló alacsony képzettségű
fenntarthatósági hatást azonban mérsékli,
munkavállalója közül tömegesen kerülnek
sőt gyakran kioltja az ún. visszapattanó
ki a munkaerő piacról” (Kovács, O.
hatás, vagy Jevons paradoxon (a
(2017) p. 845.). Ez természetesen érinti
hatékonyságnövelő technológiai fejlesztés
Magyarországot is.
elterjedése
növeli
az
erőforrásA mobilitás területén a vezető nélküli
felhasználást). A Jevons paradoxon egy
gépjárművek elterjedése folyik; a kötött
példája,
hogy
a
fűtési
pályás járműveknél már ma ez a
energiafelhasználáson
megtakarított
gyakorlat, a közúti járműveknél pedig
jövedelmet
a
nyári
hőségben
egyre közelebb áll a gyakorlati
klimatizálásra fordítják.
megvalósításhoz. Ez csak az USA-ban
Az
energia
fenntarthatósági
három és fél millió teherautó- és
hatásvizsgálata mellett javasolt az anyagkamionsofőr, valamint 600 ezernél is több
felhasználás fenntarthatósági elemzése is.
buszsofőr állását érintheti és jelenleg
A továbbiakban a negyedik ipari
beláthatatlan
foglalkoztatáspolitikai
forradalomnak egyik alapvető, gazdasági
következményekkel járhat a túl gyors
és társadalmi pozitív hatást kioltó
automatizálás,
hiszen
29
USA
tényezőjéről,
az
élőmunkatagállamban ezekben az állásokban
felhasználásról, a foglalkoztatásról írunk.
dolgozik a legtöbb ember (Solon, O.
(2017)).
Az emberi munka, amint azt az
előbbiekben is leírtuk, a fenntartható
gazdálkodás kulcsfontosságú tényezője.
Azok a munkahelyek, amelyeket a
Ez a termelési tényező a fenntarthatóság
negyedik ipari forradalom kiolt, a
mindhárom dimenzióját érinti. Az ember
társadalmi középosztálynak biztosítanak
maga természeti, társadalmi és gazdasági
jövedelmet. A társadalom, a politika
tényező, és mindhárom dimenzióban
meghatározó része a középosztály, ha ez
fontos meghatározó az idő. Megítélésem
kiüresedik, ez komoly társadalmi-politikai
szerint a negyedik ipari forradalom fő
következményekkel járhat (Csete, M.
kihívása az, hogy amíg a harmadik
(2010)).
szakaszban az informatika alapjaiban
segítette a munkánkat, a negyedik
A fenti nem szándékolt, negatív hatások
szakaszban az a dolgozó ember helyébe
jelentősen növelhetik a regionális
kíván lépni számos területen.
egyenlőtlenségeket is. Magyarországon
tovább nőhet a szakadék a főváros és a
Ezt a legnagyobb fenntarthatósági
nyugati-északnyugati megyék, valamint
kihívásnak ítélem meg, hiszen egy
az Észak-magyarországi, Észak-alföldi
növekvő
’erőforrás’
(a
népesség)
régiók között.
csökkenő felhasználásáról van szó.
(Alapvető ellentmondás abból fakad, hogy
Az oktatási rendszerünk által újratermelt
amíg globálisan nő a népesség, a
alacsonyan képzettek például nem tudnak
gazdaságilag fejlett régiókban csökkenés
azon a szinten kapcsolódni a kibernetika
tapasztalható.)
rendszerébe, ahogy a rendszer elvárná.
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(Messze nem elég az a tudás, ami elég az
közeljövőben és majd folyamatosan
okos telefonon való sikeres játékhoz, vagy
célszerű ezt megtenni.
a cseteléshez.) (Beliczai, E. (2018)).
A következő rész egy megvitatásra és
A globális térben elsősorban Afrika
kiegészítésre szánt jövőkép mátrixot
helyzete a problematikus, amelynek nagy
mutat be.
része, még a második ipari forradalmon
sem jutott túl, és a népesség folyamatosan
nő.
JÖVŐKÉPEK A KÖVETKEZŐ 30

ÉVRE

A jelenlegi előrejelzések szerint 2050-ig a
világon a nagyobb régiók tekintetében
kizárólag Afrikában, Észak-Amerikában
és
Ausztráliában
nem
lesz
népességcsökkenés. 2030-ra várhatóan az
EU-ban lesz a legöregebb társadalom a
világon.

A jövőképalkotás során a közép-európai
országok közül Magyarországon elsőként
kidolgozott Technológiai Előretekintési
Program (TEP) főbb megállapításaira és
jövőképmátrixaira
támaszkodtam.
E
programban, amely 1997 ̶ 2002 között
került megvalósításra, módomban volt
részt venni a természeti és épített
környezet munkacsoport vezetőjeként.

A fenti folyamatok előrevetítik Afrika és
Európa viszonylatában az óriási migrációs
nyomást. Ez csupán gazdaságilag nézve
Európát tekintve részben tompítható is
lenne. Amint azonban az elmúlt néhány
évben láttuk, a folyamatok e területen sem
csupán
gazdasági
érdekek
által
meghatározottak. A társadalom nem, vagy
csak komoly konfliktusok árán tudja
elfogadni a tömeges gazdasági migrációt.
E mögött a bonyolult kulturális és
társadalmi gyökereken túl, az húzódik
meg, hogy a tőkejövedelem és a
munkajövedelmek mozgása egyre jobban
elszakadt
egymástól.
A
növekvő
tőkejövedelmek egyre kevesebb kézben
koncentrálódnak, és a társadalom egyre
jobban szétszakad.

A TEP abból a feltételezésből indult ki,
hogy nem csak egyetlen lehetséges jövő
létezik. Ebből adódóan a „TEP célja a
piaci
és
technológiai
lehetőségek
felismerése és a rájuk adható válaszok
kidolgozása, a tartós versenyképesség, s
ezen keresztül az életminőség társadalmi
léptékű javítása érdekében. Másképp
fogalmazva, hozzájárulás a társadalmi,
gazdasági és környezeti szempontból
egyaránt
fenntartható
fejlődés
stratégiájának
kidolgozásához"
(Oktatási Minisztérium (2000), pp. 5 ̶ 6).

A McKinsey Global Institute kiadványa
(Dobbs, R. et al. (2016)) szerint 2014-ben
a
fejlett
országok
háztartásainak
kétharmadában a tényleges jövedelmek
alig haladták meg (vagy éppen alatta
voltak) a 2005-ös szintnek.
A közlemény nem teszi lehetővé, hogy a
fenntarthatóság irányába mutató hat
lépésére tett hatást megvizsgáljuk, de a
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A Technológiai Előretekintési Program
dolgozott ki, amiket az 1. táblázat mutat.
Irányító Testülete három jövőképet

Nincsenek alapvető változások a
világgazdaságban
és
a
nemzetközi
szervezetek
működésében,
az
általános
értékrendben.

Alapvető
változások
a
világgazdaságban, a vállalatok és
a
nemzetközi
szervezetek
működésében,
az
általános
értékrendben.

Aktív stratégia

Nincs stratégia

A partnerként együttműködő
ország

A sodródó ország

Magyarország aktív, kölcsönös
előnyökön alapuló és magas
tudásintenzitású fejlődési pályát
kirajzoló stratégiát követve
szervesen és szorosan
integrálódik a világgazdaságba

Az alternatívan fejlődő ország

Magyarország önálló stratégia
nélkül, alacsony, de legfeljebb
közepes tudásintenzitású, rosszul
fizetett tevékenységeket végezve
integrálódik a világgazdaságba

--------

Magyarország egy új, „zöld"
világba integrálódik aktív
stratégiával, magas
tudásintenzitású fejlődési pályán

1. táblázat. Magyarország jövőképmátrixa (Oktatási Minisztérium (2000), p. 14.).

SZOKÁSOS „ÜZLETMENET”
(BUSINESS AS USUAL)
A fejlődésben komoly trendtörés
következik be.
A 4. ipari forradalom kiteljesedik

NAGYKOCKÁZATÚ GAZDASÁG

FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS

1. Tőke/munka arány a tőke javára nő

1. A tőke/munka arány az élőmunka javára változik

2. Nő a társadalmi egyenlőtlenség
Globális szint – pl. Afrika
Országos – pl. Észak-MO, Észak-Alföld
A migráció felerősödik

2. Csökkennek az egyenlőtlenségek.
Erősödik a középosztály

3. Jelentős népesség növekedés (globális)
Vidék kiüresedése (országos)

3. Lassuló népesedés növekedés (globális)
Fenntartható vidékfejlesztés (lokális)

4. Erős profit és GDP növelési érdek
Nő az ökológiai lábnyom

4. Csökkenő ökológiai lábnyom.
Javuló Gini index, emelkedő HDI

5. Energia → a fosszilis tüzelőanyagok maradnak
- az atomenergia felhasználása nem csökken

5. Jelentősen nő az energiahatékonyság és a megújuló
energiák használata

6. Erősödik a protekcionizmus.
Fokozódó gazdasági konfliktusok

6.Érvényesülnek a komparatív előnyök,
de érvényesül a CSR

2. táblázat. Jövőképmátrix az Ipar 4.0 hatásainak figyelembe vételével (saját szerkesztés)
(a GINI index a jövedelem és vagyoneloszlás egyenlőtlenségeit elemző statisztikai
mutató; a HDI – human development index a várható élettartam, oktatás és az egy főre
jutó jövedelem figyelembe vételével számított összetett statisztikai index)

Aktív stratégiával előnyös helyzetbe
kerülhetünk, akár lesznek lényeges
változások a világgazdaságban, akár nem

(l. a partnerként együttműködő ország és
az
alternatívan
fejlődő
ország
jövőképeket).
Stratégia
hiányában,
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’sodródó országként’ viszont hosszú távon
a perifériára szorulhatunk. A mátrix
Mára azonban a Földön olyan erős az
negyedik mezője nincs kitöltve, hiszen
interdependencia, hogy egy-egy régió,
egy lényegesen változó világgazdaságban
egy-egy dimenzió alapján nem lehet
a sodródás oly mértékű lehet, hogy annak
valósan értékelni. A fenntarthatóság
még fő jellemzői sem becsülhetők előre
szempontjából, amint azt ismertetett
igazán.
modellünk is bizonyítja kölcsönhatásban
kell vizsgálni a természet-társadalomA TEP követelménye, hogy a jövőképeket
gazdaság hármasát. Ráadásul, amint azt ’a
befolyásoló folyamatok alapján
a
szigorú fenntarthatóság’ elve igényli, a
jövőképmátrixokat
ötévenként
különféle tőkerészek csak szigorú korlátok
átdolgozzák. A reményteljes munka
között helyettesíthetőek egymással (Kis,
sajnálatos módon nem folytatódott, így az
K. (2018)).
általam fentebb közölt jövőképmátrix (2.
táblázat) nem egy széles kutatás
Az egyenlőtlenségi problémák (legyen az
eredménye, saját szakmai-tudományos
globális vagy lokális) megoldásaira ad
tapasztalataimon alapul. Mindenképpen
példát Schumacher E. a ’Kicsi szép’ című
célszerű lenne azt széleskörű tudományos
könyvében (Schumacher, E. (1991)). Az e
megalapozásra is elkészíteni.
könyvet
alkotó
tanulmány-fűzér
alapvetően azt mondja, hogy az ember
A
jövőképmátrixban
(2.
táblázat)
kicsi – ami emberi az szép – tehát a kicsi
szokásos ’Business as Usual’ mátrixszép. Ezen elvek alapján tehát emberi
négyzetet nem töltöttem ki, hiszen a
léptékkel kellene a környezetünket
negyedik ipari forradalom olyan gyors és
építeni, és akkor elkerülhetőek lennének
lényeges változásokat eredményez, hogy a
az óriási konfliktusok. A Schumacher E.
’szokásos üzletmenet’ nem értelmezhető.
által leírtak oly mélységesen igazak, és
A ’nagykockázatú gazdaság’ elnevezésű
komplexek,
hogy
a
gyakorlatban
jövő, ahogy az elnevezése is mutatja, az
egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen
Ipar 4.0 folyamatának inkább negatív
valósulnak meg. Viszont, ha el sem
irányait erősíti. A fenntarthatóság felé a
kezdjük, remény sincs a megoldásra.
’fenntartható
gazdálkodás’
nevű
mátrixmező vezet, amennyiben sikerül azt
A
negyedik
ipari
forradalom
a
fenntarthatóság
mindhárom
alapproblémájaként
említettük
a
dimenziójában
(természet-társadalomközepesen képzett munkaerő feleslegessé
gazdaság) érvényre juttatni.
válását. Az ember lényegét adja a munka.
Polányi Károly alapján (Polányi, K.
(2004)) azonban végig kellene gondolni
KONKLÚZIÓ
azt, hogy az ember lényege a munka és
A kihívás nagy, a feladat jelentős. Sokat
nem a bérmunka. Számos tevékenység
kell tenni azért, hogy a civilizációs
társadalmi hatékonyságát tekintve sokkal
fejlődés új szakaszában mind Európa,
jobban végezhető a bérmunka keretein
mind
Magyarország
sikeres
és
kívül. A polgárok szervezetei által
fenntartható legyen. Az Ipar 4.0, a
koordinált önkéntes munka lehetne a
’negyedik ipari forradalom’ számos
megoldás. Ezzel együtt gondolható át újra
gazdasági előnyt rejt és ezért az ösztönző
és újra az alapjövedelem kérdése. Komoly
tényezők (gazdasági, politikai) igen
elemzést igényel a társadalmat felelős
erősek (Lovászy, L. (2018)).
vállalati magatartás (CSR) gyakorlati
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Birth and development of the circular economy concept – some
facts
1762:

a

Franco-Swiss

philosopher,

and services (Erkman, S. (1997),
’Industrial ecology: an historical view’,
Journal of Cleaner Production, Elsevier,
vol.
5.
no.
1-2,
pp.
1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf). According to
a recent desription, “Industrial ecology
is the study of material and energy
flows through industrial systems.
Focusing on connections between
operators
within
the
‘industrial
ecosystem’, this approach aims at
creating closed-loop processes in which
waste serves as an input, thus
eliminating the notion of an undesirable
by-product. Industrial ecology adopts a
systemic point of view, designing
production processes in accordance with
local ecological constraints whilst
looking at their global impact from the
outset, and attempting to shape them so
they perform as close to living systems
as possible. This framework is
sometimes referred to as the ‘science of
sustainability’,
given
its
interdisciplinary nature,
and
its
principles can also be applied in the
services sector. With an emphasis on
natural capital restoration, industrial
ecology also focuses on social
wellbeing”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/schools-of-thought/).

Rousseau, J.-J. claimed that the state of
nature eventually degenerates into a brutish
condition without law or morality, at which
point the human race must adopt
institutions of law or perish. In the
degenerate phase of the state of nature, man
is prone to be in frequent competition with
his fellow men while at the same time

becoming increasingly dependent on
them. This double pressure threatens
both his survival and his freedom (The
Social Contract).
1947: term ’industrial symbiosis’ was
coined in Renner, G.T. article
’Geography of Industrial Localization’,
Economic Geography, vol. 23, issue 3,
pp. 167–189. He described industrial
symbiosis as “organic relationships
between dissimilar industries, including
the use of waste products from one as
input
to
another”
(https://environment.yale.edu/publicatio
n-series/documents/downloads/ou/symbiosis.pdf, p. 8.). Today industrial
symbiosis means
„an
association
between two or more industrial facilities
or companies in which the wastes or
byproducts of one become the raw
materials
for
another”
(www.wrap.org.uk/content/whatindustrial-symbiosis).
1960s years: slow change from the ’endof-pipe’ approach of the industry (i.e.
„minimize the impact of the industrial
system on what is ’outside’”) to
’industrial ecology’ in Japan. Industial
ecology analyses industrial system and
its environment as a joint ecosystem
with regard to the material, energy and
information flows and natural resources

Practical
examples
of
industrial
symbiosis in the chemical end energy
industries of the former socialist
countries of Europe with state planning
commissions (e.g. in the Hungarian
Szazhalombatta, and TiszaújvárosKazincbarcika).
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Idea of ’life cycle assessment’ was
concieved and the first life-cycleoriented methods were proposed
(Hauschield, M.Z., Rosenbaum, R.K.,
and Olsen, S.I. ed.-s (2018), ’Life Cycle
Assessment: Theory and Practice’,
Springer International Publishing, p.
18.,
https://books.google.hu/books?id=S7sz
DwAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&d
q=term+life+cycle+is+coined+by&sour
ce=bl&ots=VNurRnuM8&sig=suyuyRBpb6vkFR3MS
dFBb0kbUA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE
wjgvq2ziLrcAhUBaVAKHbJkD_AQ6
AEIaTAF#v=onepage&q=term%20life
%20cycle%20is%20coined%20by&f=fa
lse)

2. The development of new sustainable
ecosystems that have human and
ecological value” (Mitsch, W.J. (1996),
’Ecological Engineering: A New
Paradigm for Engineers and Ecologists’,
in: ’Engineering within Ecological
Constraines’, The National Academies
Press, Washington, DC.)
1966: the ’Spaceship Earth’, the Earth as a
finite entity (closed planetary system)
idea emerges in an American
economist, Boulding, K. presentation
’The Economics of the Coming
Spaceship Earth’ at the Sixth Resources
for the Future Forum on Environmental
Quality in a Growing Economy in
Washington,
D.C.
(https://www.panarchy.org/boulding/spa
ceship.1966.html). He argues that the
prevailing (that time) ’Après nous, le
déluge’ (’After us, the flood’) approach
(attributed to Madame de Pompadour)
should be changed for forwardlooking
one, „extending over time from the past
into the future’. Therefore adjustments
should be introduced for the transition
to the economy of the spaceship earth.

1962: term ’Ecological Engineering’ was
coined by American economist Odum,
H.Th. as "those cases where the energy
supplied by man is small relative to the
natural sources but sufficient to produce
large effects in the resulting patterns
and processes” (Mitsch, W. J.,
and
Jørgensen,
S.E.
(1989),
’Ecological
Engineering:
An Introduction
to Ecotechnology’,
John Wiley & Sons, New York).
According to a more recent definition, it
is „the design of sustainable ecosystems
that integrate human society with its
natural environment for the benefit of
both” (…) „Ecological engineering
combines basic and applied science for
the restoration, design, and construction
of aquatic and terrestrial ecosystems.
The goals of ecological engineering and
ecotechnology are as follows:

1968:
’General
System
Theory:
Foundations,
Development,
Applications’ („a new philosophy of
nature”) of the Hungarian-Austrian
American biologist, von Bertalanffy,
K.L. was published. He „wrote that a
system is a complex of interacting
elements and that they are open to,
and
interact
with
their
environments. In addition, they can
acquire qualitatively new properties
through emergence, thus they are in
a
continual
evolution.
When
referring to systems, it also
generally means that they are selfregulating (they
self-correct
through
feedback)”

1. The restoration of ecosystems that
have been substantially disturbed by
human activities such as environmental
pollution or land disturbance.
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(http://www.nwlink.com/~donclark/
history_isd/bertalanffy.html).

urces/pdfs/publications/policy-papercircular-economy.pdf).

1970’s years: term ’Cradle-to-Cradle’ is
coined by Swiss architect Stahel, W.
during
a
waste
discussion
(http://www.makingitmagazine.net/?p=
6793).

Establishment of „the world’s first
industrial symbiosis” in Kalundborg,
Danmark with a circular approach to
production. The main principle is, that a
residue from one company becomes a
ressource at another, benefiting both the
environment
and
the
economy
(http://www.symbiosis.dk/en/)

The idea of ’environmentally balanced
industrial complexes’ in the perspective
of zero pollution was born during
UNIDO session in Vienna (Nemerow,
N.L. (1995) ’Zero Pollution for
Industry. Waste Minimization through
Industrial Complexes’, Wiley, New
York; as cited in Erkman, S. (1997),
’Industrial ecology: an historical view’,
Journal of Cleaner Production, Elsevier,
vol.
5.
no.
1-2,
pp.
1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf)

1973: term ’Deep Ecology’ is coined by
Norwegian philosopher late Næss,
A.D.E. (in ’The Shallow and the Deep
Long-range Ecology Movement. A
Summary’, Oslo University’s Inquiry,
vol. 16, issue 1-4, pp. 95-100.). „Deep
ecology’s core principle is the claim
that, like humanity, the living
environment as a wholle has the same
right to live and flourish. Deep ecology
describes itself as ’deep’ because it
persists in asking deeper questions
concerning ’why’ and ’how’ and thus is
concerned with the fundamental
philosophycal questions about the
impacts of human life as one part of the
ecosphere, rather than with a narrow
view of ecology as a branch of
biological science, and aims to avoid
merely
anthropocentric
environmentalism…” Deep Ecology
presents a set of eight principles, incl.
the disputed „5. The flourishing of
human life and cultures is compatible
with a substantial decrease of the human
population. The flourishing of nonhuman life requires such a decrease”
(Naess, A. (1989) 'Ecology, Community
and Lifestyle', Cambridge University
Press, p. 29.) Although it has multiply
roots in religions, there is „an intimate
relationship with some forms of
Buddhism (non-violance. non-injury
and
reverence
for
life”)
(http://environment-ecology.com/deep-

1972: Report ’The Limits to Growth; a
Report for the Club of Rome's Project
on the Predicament of Mankind’
(Meadows, D.L, Meadows, D.H and
Randers, J., Universe Books, New
York) „established the first cyclical
economic models. This report created a
model of global growth by simulating
the consequences of resource use,
population growth, pollution and soil
erosion. These simulations suggested
that there was a real risk of the
terrestrial ecosystem collapsing in the
medium-term as it would be
destabilised by exponential growth. The
report notably urged for a change in
minds, with the aim of maintaining the
population and per capita rate of
industrial production within a range that
was sustainable in the long term. This
approach is based on the idea that
infinite growth cannot be envisaged in a
world
of
finite
resources”
(http://www.institutmontaigne.org/resso
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ecology/63-deep-ecology.html;
http://www.brontaylor.com/courses/pdf/
Naess--DEMovement.pdf).

extension,
long-life
goods,
reconditioning activities, and waste
prevention. It also insists on the
importance of selling services rather
than products, an idea referred to as the
‘functional service economy’, now
more widely subsumed into the notion
of ‘performance economy’. Stahel
argues that the circular economy should
be considered a framework: as a generic
notion, the circular economy draws on
several more specific approaches that
gravitate around a set of basic
principles”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/schools-of-thought/).

Ministry of International Trade and
Industry (MITI) of Japan „officially
recomended that a new policy be
developed on the basis of the ecology
principle, with accent on energy
aspects”. Such programmes were
launched in 1974, then 1978 (remember
oil price socks in 1973 and 1979), 1988
and 1993. Their basic strategy is to
„replace
material
sources
with
technology”. Japan „…is the only
country where ideas on industrial
ecology were ever taken seriously and
put into practice on a large scale…”
(Erkman, S. (1997), ’Industrial ecology:
an historical view’, Journal of Cleaner
Production, Elsevier, vol. 5. no. 1-2, pp.
1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf)

1977: „one of the earliest occurrences of
the expression of ’industrial ecosystem’
(in accordance with today’s concept”)
in a paper of American geochemist
Cloud, Pr. (’Entrophy, Materials and
Posterity’, Geologische Rundschau, vol.
66, pp. 678–696., as cited in Erkman, S.
(1997), ’Industrial ecology: an historical
view’, Journal of Cleaner Production,
Elsevier, vol. 5. no. 1-2, pp. 1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf)

1975:
the
Extended
Producer
Responsibility – EPR – idea emerges in
a Sweden governmental declaration
during waste disposal difficulties
1976: term ’economy in loops’ (aka
’circular economy’) is introduced by
Swiss architect Stahel, W. and Reday,
G. in their research report to the
European Commission 'The Potential
for Substituting Manpower for Energy',
Battelle, Geneva Research Centre
(1977). They delivered „the vision of an
economy in loops (or circular economy)
and its impact on job creation,
economic competitiveness, resource
savings, and waste prevention. „Stahel
worked at developing a “closed loop”
approach to production processes and
created the Product Life Institute in
Geneva more than 25 years ago. It
pursues four main goals: product-life

1983: an „overview of the Belgian
economy on the basis of industrial
production statistics, …expressing …
these in terms of materials and energy
flows” has been published by a small
group (Billen, G., Toussaint, F., Peeters,
P., Sair, M., Steenhout, A. and
Vanderborght, J.-P. ’L’Écosystéme
Belgique.
Essai
d’Écologie
Industrielle’, Centre de Rechershe et
d’Information Socio-politique – CRISP,
Bruxelles, as it cited in Erkman, S.
(1997), ’Industrial ecology: an historical
view’, Journal of Cleaner Production,
Elsevier, vol. 5. no. 1-2, pp. 1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
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/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf).
They
disclosed „disconnections” (i.e. cases,
when „two sectors in the same stream,
which could be complementary and
develop in close intersction with each
other,
are
oriented
in
quantitatively/qualitatively
divergent
directions”) of the steel and metalconstruction sector, and also of farming
and breeding. As the authors state,
„…you have to define industrial society
as an ecosystem made up of the whole
of its means of production, and
distribution and consumption networks,
as well as the reserves of raw material
and energy that is uses and the waste it
produces…”, what recalls the basic
principles of industrial economy.

(as proposed in the Brundland report
’Our
Common
Future’,
https://www.sustainabledevelopment20
15.org/AdvocacyToolkit/index.php/eart
h-summit-history/historicaldocuments/92-our-common-future)
1988: concept of ’industrial metabolism’
was launched by an American-born
physicist and economist professor
Ayres, R.U. (’Industrial Metabolism’,
Technology and Environment, Ausubel,
J.H. and Sladovich, H.E. (ed.-s),
National Academy of Engineering,
National Academy Press, Washington,
DC, pp. 23-49. (1989)). (Metabolism
means the chemical processes that
occurs within a living organism in order
to maintain life. „Manufacturing needs
to behave like a metabolism, producing
and consuming like any digestive
system in nature does,” Pauli, G.
http://www.zeri.org/ZERI/Home_files/F
rom%20Deep%20Ecology%20to%20th
e%20Blue%20Economy%202011.pdf).
As he stated, „It is …urgent … to learn
from the biosphere and modify our
industrial metabolism…Modifications
are neeeded both to increase reliance on
regenerative (or sustainable) processes
and to increase efficiency both in
production and in the use of byproducts.”

1985: voluntary initiative of ’responsible
care’has been launched by the Canadian
Chemical
Producers’
Association
(following the Union Carbide’s Bhopal
disaster) (term was coined in 1981 by
the same Association in a report).
Participating
chemical
companies
(today from more than 65 countries) go
beyond their legal commitments and
take responsibility to care about the
HSE and security effects of products all
along their life cycles, to commit to
continuous improvement and to listen to
and communicate with stakeholders on
products
and
processes
(https://www.iccachem.org/responsible-care/). ’Product
stewards’ help in the implementation of
responsible care

1989: introduction of the concept of
’industrial ecosystem’ characterised by
dematerialisation and closed-system
manufacturing and „revival of the
concept of industrial ecology” (Erkman,
S. (1997), ’Industrial ecology: an
historical view’, Journal of Cleaner
Production, Elsevier, vol. 5. no. 1-2, pp.
1–10.
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book
/733/free/ovas_static/unid2/pdfIngles/Erkman-1997.pdf) in a seminal
article of the American physicist and

1987: term ’sustainable development’ is
coined by UN’s World Commission for
Environment and Development as a
development that… „meets the needs of
the present
generations without
compromising the ability of future
generations to meet their own needs”
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NASA administrator, and vice-president
for research at GM Frosch, R.A. and a
Greek-American chemical engineer
Gallopoulos, N. (1989) ’Strategies for
Manufacturing’ (Scientific American,
vol. 261, issue 3, pp. 144–152). They
urged to develop industrial production
methods with less impact on the
environment.

professor Lindhqvist, Th. According the
revised definition „Extended Producer
Responsibility (EPR) is a policy
principle to promote total life cycle
environmental improvements of product
systems
by
extending
the
responsibilities of the manufacturer of
the product to various parts of the entire
life cycle of the product, and especially
to the take-back, recycling and final
disposal
of
the
product”
(http://portal.research.lu.se/ws/files/443
3708/1002025.pdf, pp. II&V)

1990: term ’circular economy’ is used and
explained by British environmental
economists Pearce, D.W. and Turner,
R.K. addressing the interlinkages of the
economic functions of the environment
(in their textbook ’Economics of natural
resources and the environment’,
Harvester Wheatsheaf, Johns Hopkins
University Press, 1990). A number of
authors regards professors Pearce and
Turner as the fathers of the circular
economy.

Ecological Footprint or Appropriated
Carrying Capacity was conceived by
Swiss
mechanical
engineer
Wackernagel, M. and his Canadian
professor Rees, W.E. at the University
of British Columbia (see Wackernagel,
M. (1994). Ecological Footprint and
Appropriated Carrying Capacity: A
Tool
for
Planning
Toward
Sustainability (PDF) (PhD
thesis).
Vancouver,
Canada:
School
of
Community and Regional Planning. The
University of British Columbia). „The
Ecological Footprint is the only metric
that measures how much nature we have
and how much nature we use.” „It
measures how much we comsume
resources and generate waste and how
fast nature can absorb our waste and
genrate
new
resources”
(https://www.footprintnetwork.org/).

Term ’life cycle assessment’ was
recoined in a SETAC workshop report
(file:///B:/Downloads/9789401786966c1.pdf, p. 40.; as indicated in
Hauschield, M.Z., Rosenbaum, R.K.,
and Olsen, S.I. ed.-s (2018), ’Life Cycle
Assessment: Theory and Practice’,
Springer International Publishing, p.
19.,
https://books.google.hu/books?id=S7sz
DwAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&d
q=term+life+cycle+is+coined+by&sour
ce=bl&ots=VNurRnuM8&sig=suyuyRBpb6vkFR3MS
dFBb0kbUA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE
wjgvq2ziLrcAhUBaVAKHbJkD_AQ6
AEIaTAF#v=onepage&q=term%20life
%20cycle%20is%20coined%20by&f=fa
lse).

1991: a broshure ’Industrial Ecology: A
New Environmental Agenda For
Industry’ of Tibbs, H. (Arthur D. Little)
was published to summarise Frosch,
R.A. and Gallopoulos, N. ideas to the
business world. According to the
author, main priciples of industrial
ecology include actions: „creation of
industrial ecosystems”, „balancing of
inputs and outputs to natural ecosystem
capacities”,
„dematerialization
of

Extended Producer Responsibility –
EPR – principle as a defined policy
strategy was introduced by Swedish
engineering physisist and later assistant
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industrial output”, improving the
metabolic pathways of industrial
processes
and
matarials
use”,
„systematic patterns of energy use”, and
„policy alignment with a long-term
perspective of industrial ecosystem
evolution” (as published in a version of
this paper in the 1992 winter issue of
the
Whole
Earth
Review,
http://www.oss.net/dynamaster/file_arc
hive/040323/1dcbb8ad2a52d2afc96957
315229b92e/WER-INFO-02.pdf).

consumption and climax, followed by
descent”
(https://steadystate.org/pulsingparadigm-or-steady-state/)
1997: term ’biomimicry’ (innovation
should be „inspired by nature”) is
popularised by biologist Benyus, J.N.
in her book ’Biomimicry: Innovation
Inspired by Nature’, William Morrow,
New York (1997). She „defines her
approach as ‘a new discipline that
studies nature’s best ideas and then
imitates these designs and processes to
solve human problems’. Studying a leaf
to invent a better solar cell is an
example. She thinks of it as ‘innovation
inspired by nature’. Biomimicry relies
on three key principles: ’Nature as
model’,
…
’Nature
as
measure’…’Nature as mentor’… View
and value nature not based on what we
can extract from the natural world, but
what we can learn from it”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/schools-of-thought/).

1994: ’regenerative design’ theory was
introduced by professor of landscape
architecture Lyle, J.T. in his book
’Regenerative design for sustainable
development’, John Wiley and Sons,
Inc., New York (1994). As he describes,
processes should regenerate (restore,
renew or revitalise) their own sources of
energy
and
materials,
creating
sustainable systems that integrate the
needs of society with the integrity of
nature. „Regenerative design …could
be applied to all systems, i.e., beyond
agriculture, for which the concept of
regeneration
had
already
been
formulated earlier. Arguably, he laid the
foundations of the circular economy
framework… Today, the Lyle Center
for Regenerative Studies offers courses
on
the
subject”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/schools-of-thought/).

Special issue on ’Industrial Ecology’ has
been published in Elsevier’s Journal of
Cleaner Production (no. 1-2).
’Factor four’ concept is introduced by
von Weizsäcker, E., Lovins, A.B. and
Lovins, L.H. (Wuppertal Institute,
Hamburg) in ’Factor four – Doubling
wealth, halving resource use’ (Earthscan
Publication Ltd., London, (1997)).
Resource productivity should be
quadrupled so that wealth (output) is
doubled, and resource use is halved as
consequence of lower emissions, energy
efficiency
improvements,
lower
feedstock
input,
lower
water
consumption, lower space requirements,
zero waste production, lower pollution,
local availability, use of natural
materials,
protection
of
nature,
moderate annual yields, sustaining and

1995: nature’s pulsing paradigm’ was
discussed by Odum, W.E., Odum, E.P.
and Odum, H.T. (Estuaries and Coasts
(1995) vol. 18, no. 4, pp. 547-555.).
They argue „that systems of all scales,
from the molecular to the galactic, pulse
in order to maximize power, and that
pulsing systems tend to prevail. Pulses
develop from the accumulation of
energy or resources over a long period,
leading to a short period of frenzied
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creating workplaces, easy handling,
zero health risk, and high level safety. It
was backed up by 50 case studies.
Factor five is possible (2009). In 2008,
Factor Ten idea was launched by
(Schmidt-Blee, Fr., Wuppertal Institute):
there is a need to reduce resource
(material and energy) turnover by 90
percent on a global scale within the next
30 to 50 years. Human energy use and
material flows is currently unsustainable
and destructive to the environment. To
achieve dematerialization, Factor 10
proposes that within the next generation
human energy use must decrease by a
factor of 10 while resource productivity
and efficiency must increase by a factor
of 10.

world’s stocks of natural assets
including soil, air, water and all living
things.”… The authors… „describe a
global economy in which business and
environmental
interests
overlap,
recognising the interdependencies that
exist between the production and use of
human-made capital and flows of
natural capital. The following four
principles underpin natural capitalism:
Radically increase the productivity of
natural
resources…,
Shift
to
biologically inspired production models
and materials…,Move to a “serviceand-flow” business model…, Reinvest
in
natural
capital”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/schools-of-thought/).

1998: 12 principles of ’green chemistry’
(for „designing of products and
processes that minimise the use and
generation of hazardous substances”)
has been published by Anastas, P.T. (US
EPA officer) and Warner, J.C. in book
Green Chemistry: Theory and Practice,
Oxford University Press: New York,
1998,
p.
30.,
https://www.acs.org/content/acs/en/gree
nchemistry/what-is-greenchemistry/principles/12-principles-ofgreen-chemistry.html

2000: Japan’s 2000 Basic Act No. 110 of
2010 for Establishing a Sound MaterialCycle Society is published. „A ’Sound
Material-Cycle Society’ means a society
in which the consumption of natural
resources will be conserved and the
environmental load will be reduced to
the greatest extent possible, by
preventing or reducing the generation of
wastes, etc. from products, etc., by
promoting proper cyclical use of
products, etc. when these products, etc.
have become circulative resources, and
by ensuring proper disposal of
circulative resources not put into
cyclical use (i.e., disposal as wastes…”)
(https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/
12.pdf)

1999: term ’natural capitalism’ (as a
contrast to the traditional ’industrial
capitalism’) is introduced by American
ecologist Hawken, P.G., American
physicist Lovins, A.B. and American
attorney and former assistant director of
California Conservation Project Lovins,
L.H. in their book ’Natural Capitalism:
Creating
the
Next
Industrial
Revolution’, Little, Brown & Company,
New York (1999). They state that the
global economy depend on natual
resources and nature’s ecosystem
services. “’Natural capital’ refers to the

2002: Cradle to Cradle design philosophy
is introduced by German chemist
Braungart, M. and American architect
McDonough, B. in their 2002 book
’Cradle to Cradle: Remaking the way
we make things’, North Point Press,
New
York
(2002).
(https://www.amazon.com/CradleRemaking-Way-Make-Things-
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2004: ’Blue Economy’, an open-source
movement has been initiated by Belgian
economist professor and businessman
Pauli, G.A. to collect case studies of the
’best one hundred nature-inspired
technologies’ ’using the resources
available in cascading systems, (…) the
waste of one product becomes the input
to create a new cash flow’ and are based
on 21 founding principles. The „Blue
Economy insists on solutions being
determined by their local environment
and physical/ecological characteristics,
putting the emphasis on gravity as the
primary
source
of
energy”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/circular-economy/schools-ofthought/). As professor Pauli states, ’red
economy’ (China) (in contrast to the
Blue Economy) with its planned
economy was never able to efficiently
allocate resources. His first report ’The
Blue Economy: A report to the Club of
Rome 2009’ describes ‘100 innovations
that can create 100 million jobs within
the next 10 years’. Since then two
extended versions have been published
(Ver 3.0 in 2017). Term is also used as
the name of a World Bank programme.

ebook/dp/B0012KS568). They consider
all material involved in industrial and
commercial processes to be nutrients, of
which there are two main categories:
technical and biological. Cradle to
Cradle design perceives the safe and
productive processes of nature’s
‘biological metabolism’ as a model for
developing a ‘technical metabolism’
flow of industrial materials. Product
components can be designed for
continuous recovery and reutilisation as
biological and technical nutrients within
these metabolisms. Further design
principles: eliminate the concept of
waste (“Waste equals food”), power
with renewable energy (“Use current
solar income”) and respect human &
natural systems (“Celebrate diversity”)
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/circular-economy/schools-ofthought/).
2003: „Global Footprint Network, an
independent think tank originally based
in
the United
States, Belgium and Switzerland
was
established by Wackernagel, M. as a
charitable not-for-profit organization in
each of those three countries. It
develops and promotes tools for
advancing sustainability, including
the ecological
footprint and biocapacity”. E.g. „Earth
Overshoot Day marks the date when we
(all of humanity) have used more from
nature than our planet can renew in the
entire year. In 2018, it fell on August
1”. „A country’s overshoot day is the
date that Earth Overshoot Day would
fall if all of humanity consumed like the
people in this country” (for Hungary it
was 20 June in 2018) (Wikipedia and
https://www.footprintnetwork.org/). A
footprint calulator is available at
http://www.footprintcalculator.org/.

EU directive on environmental liability
(2004/35/EC) was issued. It is based on
the ‘polluter pays’ principle, with a view
of
preventing
and
remedying
environmental (water, birds, habitats,
land)
damage
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FRF/TXT/?uri=CELEX:32004L
0035).
2009: in China the Circular Economy
Promotion Law has entered into force
(after adoption in 2008). „’Circular
economy’ as mentioned … is a generic
term for the reducing, reusing and
recycling activities conducted in the
process of production, circulation and
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consumption”. The law aimes at
„improving the resource utilisation
efficiency, protecting and improving the
environment” and thus realising
sustainable development (viewed 23
July,
2018,
http://www.lawinfochina.com/display.a
spx?id=7025&lib=law).

March, The Circular Economy, Nature,
vol.
531,
issue
7595,
https://www.nature.com/news/thecircular-economy-1.19594).
A McKinsey broshure ’The Circular
Economy: Moving from Theory to
practice’ with a collection of related
articles
was
issued
(https://www.mckinsey.com/~/media/M
cKinsey/Business%20Functions/Sustain
ability%20and%20Resource%20Produc
tivity/Our%20Insights/The%20circular
%20economy%20Moving%20from%20
theory%20to%20practice/The%20circul
ar%20economy%20Moving%20from%
20theory%20to%20practice.ashx).

2010: Ellen MacArthur Foundation is
established
„with
the aim
of
accelerating the transition to the circular
economy” (source: viewed 18 Febr.,
2018,
https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/circular-economy). Among others it
has been publishing reports on circular
economy
since
2012
(see
https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/publications). It launched the
Circular Economy 100, „a precompetitive innovation programme
established to enable organisations to
develop new opportunities and realise
their circular economy ambitions faster.
It
brings
together corporates, governments and
cities, academic institutions, emerging
innovators and affiliates in a unique
multi-stakeholder
platform”
(https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/ce100/the-programme/enablingcollaboration). (Later British Dame
Ellen MacArthur set up a world record
in 2005 in solo round-the-world sailing
completing the globe journey in less
than 72 days facing the challenge of
resource scarcity. Her another initiative
is the MacArthur Cancer Trust for
„rebuilding young people confidence”
on the way „to recovery from … serious
illnesses” (source: viewed 23 July,
2018,
https://www.ellenmacarthur.com/).

2017: special issue on ’Circular Economy’
was published in Yale’s ’Industrial
Ecology’ journal (issue 3).
The World Bank’s Business Council on
Sustaiable Development in cooperation
with prominent companies issued a
broshure titled ’CEO Guide to the
Circular Economy’, among others
introducing Accenture’s proposals for
five business models (circular supplies,
resource recovery, product lifeextension, and products as service), and
three (digital, physical and biological)
technologies that would help to
implement circular economy (available
at
https://www.wbcsd.org/Programs/Energ
y-Circular-Economy/Factor10/Resources/CEO-Guide-to-theCircular-Economy).

Rácz, László

2016: special issue ’The Circular
Economy’ was published in Nature (24
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Beszámoló a 10th Eastern European Young Water Professionals
Conference rendezvényről
Május 7–12. között megrendezett IWA Eastern

klímaváltozás, öntözés, ivóvíz, vízminőségi

European

monitoring, felszín alatti víz és árvíz, míg a

Young

Water

Professionals

konferenciának Budapest után ebben az évben

szennyvizes

témakörben

ipari

Horvátország adott otthont. A rendezvény

szennyvízkezelés,

helyszínéül a Zágrábi Műszaki Egyetem

szennyvíztisztítás és eleveniszapos rendszerek

Építőmérnöki Kara szolgált. A 200 főt is

témákban hangzottak el az előadások.

természet

közeli

meghaladta a regisztrált résztvevők száma,
amiből 20-an Magyarországról érkeztünk (lenti

Az utolsó napon lehetőség nyílt városnéző

csoportképünk

túrát tenni Zágrábban, vagy csoportosan

a

konferencia

résztvevőit

mutatja). A konferenciára világszerte több mint

ellátogatni a Plitvicei Tavak Nemzeti Parkba.

30 országból érkeztek látogatók.

A következő tematikus konferencia 2019.
október 9–12. között kerül megrendezésre

A konferencia első 3 napjában szennyvíztelep

Prágában, ahová a jelentkezés az alábbi

látogatás, interaktív workshopok és modellező

oldalon lehetséges: http://iwa-ywp.eu/

tanfolyam volt. Ezt követően két napon
keresztül voltak a tudományos előadások és

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az MTA

poszter

Bolyai

bemutatók.

Az

előadások

párhuzamosan, egyidőben, két szekcióban

János

Kutatási

Ösztöndíj

támogatásának.

zajlottak: természetes és ivóvíz, ill. szennyvíz
témában.

Az

első

témakörön

belül

Tóth, András József
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