
A nyersanyagkészletek húsz évenként 
kimerülni látszanak. Az „alkotó 
rombolás” és a „holdraszállási 
innovációk”

Kerekes Sándor, Professor Emeritus 
BCE, iASK kutató
2021. Október 21
KÖVET Konferencia



A növekedés határai (1972) szerint már 
elfogytak az ásványkészletek!? 



King Hubbert a kőolaj készletek felhasználását 
(kimerülését) 2020 körülre prognosztizálta már 
1956‐ban
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Pt = MC + (P0 - MC) *(1+r)t
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Az összes fosszilis energiahordozó elégetése 1541 GtCO2‐vel terhelné az atmoszférát. Ennek 
felét már társaságok birtokolják, de csak kb.harmadát szabadna kiengednünk az atmoszférába. 
Szerencsénkre a palagáz, palaolaj, olajhomok stb. kitermelése már alig jár energia nyereséggel!

És akkor már inkább a napelem!?  



Figure 1.2 demonstrates the decoupling concept. Human well‐being and economic activity are following increasing trajectories, while resource use is increasing, 
but at a much slower rate. This indicates relative well‐being decoupling and relative resource decoupling, respectively. Moreover, economic activity is increasing 
while the environmental  impacts are declining (absolute impact decoupling). This situation shows how decoupling will promote advances in human well‐being, 
economic development and the well‐managed deployment of natural resources, all while reducing the negative environmental (and health) impacts arising from 
natural resource use. Ultimately, the long term aim is for the absolute decoupling also of resource use from economic activity and human well‐being. Decoupling 
can be achieved at the national level by outsourcing production activities and their impacts. This situation can lead to a ‘delusion’ in terms of decoupling results 
(Jiborn et al., 2018).

Az ábra a szétválás elvét mutatja be. Az 
emberi jóllét és a gazdasági tevékenység 
nő, miközben az erőforrások 
felhasználása is növekszik, de sokkal 
lassabban. Ez relatív jóllét- és relatív 
erőforrás-függetlenítést jelez. Ezenkívül a 
gazdasági tevékenység növekszik, 
miközben a környezeti hatások 
csökkennek (abszolút hatás 
függetlenítés). A hosszú távú cél az 
erőforrás-felhasználásnak a gazdasági 
tevékenységtől és az emberi jóléttől való 
abszolút szétválasztása. A szétválasztás 
nemzeti szinten a termelési 
tevékenységek és azok hatásainak 
kiszervezésével is elérhető. Ez a helyzet 
„téveszméhez” vezethet a függetlenítési 
eredmények tekintetében (Jiborn et al., 
2018)



Az 1970 és 2017 közötti időszakban az anyagok 
kitermelése 27,1 milliárd tonnáról 92,1 milliárd 
tonnára nőtt, az éves átlagos növekedés 2,6 
százalék. Az új évezredben anyagszükséglet 
évente 2,3 százalékkal nőtt 1970 -től 2000 -ig, 
de évi 3,2 százalékra gyorsult 2000 és 2017 
között (UNEP, 2016; Schandl et al., 2017). 
A globális anyagigény növekedését 
nagymértékben befolyásolta az infrastruktúra 
kiépítése a fejlődő és az átmeneti országokban, 
különösen Ázsiában (Schandl & West, 2010). 



The physical trade balance (PTB) is an indicator of whether a 
country or region is a net importer or exporter of primary 
materials, and gives an idea of a country’s position and role in 
global supply chains. PTB is calculated as physical imports 
minus physical exports.

Európa továbbra is a legnagyobb nyersanyagimportőrök közé tartozik, Észak 
Amerika viszont növelte exportját



Az egy főre jutó anyagfelhasználás az USA‐ban csökken, de még mindig közel 
kétszerese a világátlagnak. Latin Amerika és az ázsiai országok is elérték a 

világátlagot az egy főre jutó felhasználást illetően. 



Az anyagfelhasználás 
termelékenysége nőtt a leglassabban 
a vizsgált időszakban, miközben 
minden ország az ökohatékonyság
radikális javulásáról számol be.  Ez 
csak úgy lehetséges, hogy a termelés 
nagyrészt azokban az országokban 
landolt, ahol kisebb a 
hozzáadottérték termelés, és ahol 
alacsony a szolgáltatások aránya. 
A munkatermelékenység gyors 
növekedése nem feltétlenül kedvező  
mert növeli a régiók közötti 
jövedelemkülönbségeket és 
csökkenti a foglalkoztatást!

Az anyagfelhasználás termelékenysége szinte stagnál





• A kreatív pusztulás folyamatában
olyan helyzetek jelennek meg, 
amelyekben sok cégnek el kell
pusztulnia, amelyek különben
képesek lennének erőteljesen és
hasznosan tovább élni, ha át tudnák
vészelni az adott vihart. 

Situations emerge in the process of creative destruction in 
which many firms may have to perish that nevertheless would 
be able to live on vigorously and usefully if they could weather 
a particular storm.

•Joseph Schumpeter
•Born 2 August 1883
•Died 1 August 1950



Az innovációs ciklusok gyorsulnak

Kerekes Sándor

27 October 2021

Schumpeter: alkotó rombolás Haladás

Joseph Schumpeter Kreatív rombolás 
„A kreatív pusztulás 
folyamata a kapitalizmus 
lényege. Az a fajta verseny, 
ami számít. ..az új árucikk, az 
új technológia, az új ellátási 
forrás, az új típusú 
szervezet...amelyek a 
meglévő cégek alapjait és 
létezését érintik, a hatásuk a 
profitra, a termékekre és a 
szolgáltatásokra nem 
marginális.”

A Schumpeter szerinti innovációs és vállalkozási ciklusok rövidülése

1883.Třešť, Csehország Meghalt: 1950. Taconic, Salisbury,USA
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A városi levegő javul, de
Nincs fenntarthatósági előnye, ha a 

flexibilis villamos energia forrása 
fosszilis.

Fontos az életciklus vizsgálata, a Lítium 
akkumulátorok reciklálása problémás.

A villanyautó szolgálhatna decentralizált 
energia tárolóként is.

Kerekes Sándorr

27 October 2021Az ország villamosenergia mixétől függ, hogy milyen 
az elektromos autó környezeti hatása!

Európa 3 327000 46 % fosszilis
Norvégia 498000 97 % vízerő

Franciaország 470000 87 % Nukleáris
Magyarország 22000 46 % Nukleáris



Toyota Mirai a jövő autója (50-60000 USD)
During our long-term test of a 2016 Toyota Mirai, we calculated that it cost

four times more per mile than our long-term 2016 Toyota Prius.
1889-ben Charles Langer és
Ludvig Mondd továbbfejlesztette
Growe által felfedezett
üzemanyagcellát. 2008-ban 
megjelent a Honda FCX Clarity
nevű üzemanyagcellás autója.

Header

Az új Toyota Üzemanyagcella-
Köteg maximális teljesítménye 
114 kW (155 LE), világelső 
teljesítménysűrűsége pedig 
3,1 kW/l (vagyis 2,2-szer 
magasabb, mint az előző, 
limitált lízingkonstrukcióban 
kínált Toyota FCHV-adv
modellé volt).

27 October 2021

A hidrogén és az üzemanyagcella



A 30‐75 %‐a a létrehozott 
anyagértéknek veszendőbe megy. A 
„rombolás” (COVID) fenntarthatósági 

előnyökkel is járt. Az egyik a 
„lassulás”, ami már nemcsak elméleti 
lehetőség! Az emberek elkezdenek 
„renoválni” és „tartós” termékeket 

választani. A COVID csapás a 
megosztó gazdaságra nézve.



https://www.eupoliticalreport.eu/consumers-in-the-circular-economy/



Thank you 
for your attention!

sandor.kerekes@uni-corvinus.hu

Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!


