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Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

Az ipari szerkezet átalakulása és az energiafogyasztás 
Kínában 

 

Kína lendületes gazdasági fejlődése az energiafogyasztás jóval kisebb mértékű növekedésével járt 

az elmúlt kb. két évtizedben, és ez a jelenség példa nélkül áll a gazdaságtörténetben. Számos elem-

ző az adatok megbízhatatlanságával érvelve, nem fogadja el tényként ezt az összefüggést. Kínai 

kutatók viszont kimutatták, hogy a gazdasági szerkezet erőteljes átalakulása, a kevéssé energiaigé-

nyes ágazatok súlyának gyors növekedése indokolja és megalapozottá teszi a jelenséget. 

 

Tárgyszavak: iparszerkezet; átalakulás; energiafogyasztás intenzitása; 
energiafogyasztás iparszerkezeti indexe. 

 
Kína gazdasági fejlődése több mint 20 éve, a 

reformok bevezetése óta, lankadatlan és gyors: 

a GDP növekedésének üteme átlagosan eléri 

az évi 10%-ot. A gazdaság növekedésével ösz-

szefüggő energiafogyasztás növekedési sebes-

sége azonban lelassult, sőt az 1997. és 1999. 

évek között negatívnak mutatkozott, vagyis 

csökkent. Az utóbbi években Kína energiafo-

gyasztásának intenzitása (más szóval az egy-

ségnyi GDP megtermeléséhez szükséges ener-

gia) folyamatosan csökkent és az energiafo-

gyasztás rugalmassága (energy consumption 

elasticity, definíciója: a primer energiafo-

gyasztás növekedése osztva a GNP növekedé-

sével) is kisebb volt, mint más országokban, 

mikor azok az ipari fejlődés azon szakaszában 

voltak, mint most Kína. Ez a jelenség más or-

szágok fejlődése során nem fordult elő. 

 

Egyes kínai és külföldi közgazdászok felvetik 

a kérdést, hogyan lehetséges Kína gyors gaz-

dasági növekedése az energiafogyasztás kisebb 

rugalmassága és az energiafogyasztás csökke-

nése mellett. Több közgazdász kétségbe vonja 
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a rendelkezésre álló adatok valódiságát. Való-

ban az energia a nemzetgazdaság fejlődésének 

alapja. Nem elegendő azonban pusztán a gaz-

dasági növekedés és az energiafogyasztás kö-

zötti kapcsolat vizsgálatakor a növekedési se-

bességük arányára szorítkozni. Számos ténye-

ző, így a tőke, a technológia, az ipari szerkezet 

hathat egy ország vagy régió gazdasági fejlő-

désére és energiafogyasztására. A gazdasági 

fejlődés és az energiafogyasztás közötti össze-

függés bonyolult, nemlineáris; a köztük levő 

kapcsolatot nem tükrözheti pusztán az energia-

felhasználás rugalmassága. 

 

Hosszú ideje Kína gazdasági szerkezete kettős: 

a hagyományos ágazatok mellett megjelentek 

a korszerű technológiák és a hatékony kapita-

lista vállalatvezetési módszerek is. Nagy elté-

rés van az egyes szektorok között a termelési 

tényezők kihasználtságának arányában. Ami 

az energiafogyasztás és a gazdasági növekedés 

közötti kapcsolatot illeti, a gyors gazdasági 

növekedés az energiafelhasználás kis rugal-

massága mellett megvalósítható, ha az ipari 

szerkezet átalakítása során az energiaigényes 

iparágak aránya csökken a nem energiaigényes 

iparágak arányához képest. A világméretű 

energiahiány miatt a fenntartható fejlődés 

megvalósítása komoly erőpróbát jelent. A kor-

mányok és a tudósok több figyelmet fordítanak 

arra, hogyan lehetővé tegyék a gazdaság és az 

energiaipar harmonikus fejlődését. 

Kína ipari átalakulásának hatása 
az energiafogyasztásra 
 

Az ipari szerkezet átalakításának a lényege az 

iparszerkezet ésszerűsítése és fejlesztése, ami 

közvetlen hatással van az energiafogyasztásra. 

Az iparszerkezet átalakításának hatása az 

energiafogyasztásra az energiafogyasztás in-

tenzitásában és rugalmasságában mutatkozik 

meg. 

 

Az energiafogyasztás intenzitása az egyes 

iparágakban nagyon különböző (lásd az 1. 

táblázatot), így az iparszerkezet átalakítása 

jelentős hatással lehet az energiafogyasztás 

intenzitására. Abban az esetben, ha a kis ener-

giaintenzitású iparágak aránya jelentős a nem-

zetgazdaságban, és növekedésük gyors, akkor 

az energiafogyasztás intenzitása csökkenni 

fog. Hasonlóan, ha a kis energiafogyasztási 

rugalmassággal jellemezhető iparágak gyor-

sabban növekednek, mint az egyéb iparágak, 

akkor az energiafogyasztás rugalmassága 

csökkenni fog. 

 

Az 1. táblázatból kiderül, hogy az energiafo-

gyasztás intenzitása a fogyasztási cikkeket 

termelő (primer) iparágakban és a szolgáltatá-

sok terén (tercier szektor) viszonylag kicsi, a 

termelőeszközöket előállító iparágakban (sze-

kunder szektor), különösen a nehéziparban 

viszont nagy. Az energiafogyasztás intenzitása 
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és rugalmassága csökkenthető az ipari átalaku-

lás során az energiaigényes iparágak részese-

désének csökkentésével. Az energiafelhaszná-

lás hatékonyságát lényegesen lehet növelni, ill. 

az energiafogyasztást csökkenteni az egyes 

iparágak közötti kapcsolat erősítésével. Az 

iparszerkezet racionális átalakítása lehetővé 

teszi a termelési tényezők átvitelét a hagyomá-

nyos szektorokból a modern szektorokba, va-

lamint az erőforrások újraelosztását, így a gaz-

dasági haszon növelését. 

 
1. táblázat 

Kína energiafelhasználásának intenzitása 
a három ipari szektorban az elmúlt évek során 

(10 000 t kőszénegyenérték/100 M Jüan) 
 

Év Primer szektor Szekunder szektor Tercier szektor
1980 2,55 19,15 3,54 
1985 1,59 13,54 1,75 
1990 0,97   8,91 1,00 
1991 0,96   7,99 0,83 
1992 0,87   6,64 0,71 
1993 0,69   5,02 0,66 
1994 0,54   3,99 0,50 
1995 0,46   3,42 0,44 
1996 0,41   3,03 0,40 
1997 0,42   2,72 0,43 
1998 0,40   2,49 0,43 
1999 0,40   2,27 0,45 
2000 0,40   2,03 0,43 
2001 0,40   1,92 0,40 

A GDP folyó árakon számítva. 
Primer szektor: fogyasztási cikkek 
Szekunder szektor: termelőeszközök 
Tercier szektor: szolgáltatások 

 

Az elvégzett empirikus elemzés szerint Kíná-

ban az ipar szerkezeti átalakítása során a ter-

melési tényezők – a tőke és a munkaerő – átvi-

tele a régiekből az új, korszerű ágazatokba 

gazdasági növekedést eredményezett. A kapott 

eredmények szerint a tőkeátvitel hozzájárulása 

a gazdasági növekedéshez eléri a 7,1%-ot. 

Kína iparszerkezetének átalakítása nagy hatást 

gyakorolt az energiafogyasztás intenzitására és 

rugalmasságára. Elsősorban a kevésbé energia-

igényes iparágak fejlődtek, az iparágak közötti 

kapcsolatot optimalizálták, így hatékonyabbá 

vált az energiafelhasználás, 1981 és 2001 kö-

zött az energiafogyasztás intenzitása 8,55-ről 

1,38-ra, az energiafogyasztás rugalmassága 

0,60-ról 0,47-re csökkent. 

 

 

Az iparszerkezet átalakítási fokát 
leíró jellemzők 
 

Az iparszerkezet átalakítása két indexszel jel-

lemezhető: az iparszerkezet átalakításának 

értékével (K) és a Moore-féle szerkezetátalakí-

tási értékkel (Mt
+). Az iparszerkezet átalakítá-

sának értéke az egyes szektorokban (primer, 

szekunder és tercier) végbement átalakulások 

abszolút értékének összege: 
 

∑ −=
=

3

1i
0i1i qqK  

 
ahol qi1 az egyes szektorok (primer, szekunder, 

tercier) nemzetgazdasági részesedése a 

vizsgált időszakban; 
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qi0 az egyes szektorok (primer, szekun-

der, tercier) nemzetgazdasági részesedése 

a bázisidőszakban; 

i: az iparágak sorszáma. 

 

Minél nagyobb K, annál nagyobb az ipari 

szerkezetátalakulás mértéke, az abszolútér- 

ték-képzés célja az, hogy a csökkenés és 

a növekedés egyaránt látsszon, ne oltsák ki 

egymást. 

 

A Moore-féle szerkezetátalakítási érték térbeli 

vektorok metszésszögét használja fel. Az ipart 

n szektorra bontja, egy-egy szektor részesedé-

se egy n-dimenziós vektor egy-egy összetevője 

(a vizsgálatban n = 3 a primer, szekunder és 

tercier szektoroknak megfelelően). Két egy-

mást követő időszakaszra vonatkozó két vek-

tor által bezárt szög az iparszerkezet átalakulá-

sának mértékét jellemzi: 
 

∑⋅∑ ∑⋅=
=

+
= =

+
+

n

1i

2/12
1t,i

n

1i

n

1i

2/12
t,i1t,it,it ])W()W/[(WWM  

 
ahol Mt

+ a Moore-féle szerkezetátalakulási 

érték; 

Wi,t az egyes ipari szektorok nemzetgaz-

dasági részesedése (i = primer, szekun-

der, tercier szektor) a t időszakban; 

Wi,t+1 az egyes ipari szektorok nem-

zetgazdasági részesedése (i = primer, 

szekunder, tercier szektor) a t+1 időszak-

ban. 

Definíció szerint az átalakulást a vektorok által 

bezárt α szög jellemzi, így cosα = Mt
+, 

α = arc cos Mt
+. Minél nagyobb α, annál na-

gyobb a szerkezetátalakítás sebessége. 

 

 

Az ipari szerkezetátalakítás mértéke, 
az energiafelhasználás és a gazdasági 
növekedés közötti összefüggés 
kvantitatív vizsgálata 
 

Más országok tapasztalata azt mutatta, hogy az 

ipari szerkezetátalakítás közvetlenül hat az 

energiafogyasztásra és a nemzetgazdaságra. A 

gazdasági növekedés mértéke és az energiafo-

gyasztás növekedésének üteme közötti össze-

függés az iparszerkezet átalakulása miatt nem 

lineáris. A kutatók három időszakaszt vizsgál-

tak: az 1970 és 1980, 1980 és 1990, valamint 

az 1990 és 2000 közötti évtizedeket. Kiszámí-

tották a Moore-féle szerkezetátalakulás érté-

két, az α hajlásszöget, a gazdasági növekedés 

értékét és az energiafogyasztás növekedésének 

értékét a három időszakban (lásd a 2. tábláza-

tot). 

 

Az α értéke növekvő tendenciát mutat, ami 

arra utal, hogy Kína iparszerkezetének átalaku-

lása felgyorsulóban van. Ugyanakkor Kína 

gazdasága is növekszik. A nagyobb α értéknek 

gyorsabb gazdasági növekedés felel meg. Az 

átlagos éves gazdasági növekedés a vizsgált 
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három időszakaszban 7,21%, 15,71% és 

17,04%. Az energiafelhasználás is növekvő 

tendenciát mutat, de a növekedés mértéke fo-

kozatosan csökken. Az α növekvő értékeivel 

párhuzamosan az energiafelhasználás növeke-

désének mértéke csökken. Az energiafogyasz-

tás átlagos évi növekedése a három idősza-

kaszban 7,48%, 5,06% és 2,28%, megfelelően. 

 

A 2. táblázat szerint Kína iparszerkezetének 

átalakulási foka erős pozitív korrelációban van 

a gazdaság növekedésének sebességével és 

erős negatív korrelációban van az energiafel-

használás növekedési sebességével. Kína ipar-

szerkezetének gyorsított átalakulása elősegítet-

te a gazdasági növekedést és folyamatosan 

javította az energiafelhasználás hatékonyságát, 

így csökkentette a fajlagos energiafogyasztást. 

A kínai iparszerkezet átalakítása kulcsfontos-

ságú a gyors gazdasági növekedés fenntartása 

szempontjából, és egyúttal csökkenti az ener-

giafogyasztás növekedésének sebességét. 
 

2. táblázat 
Kína iparszerkezetének átalakulása, gazdasági növekedése és energiafogyasztásának növekedése 

 
Év Mt

+ értéke α értéke (radián) Gazdasági növekedés (%) Energiafelhasználás 
növekedése (%) 

1970–1980 0,9867962 0,162684   7,21 7,48 
1980–1990 0,9789163 0,205709 15,17 5,06 
1990–2000 0,9756643 0,221066 17,04 2,28 

A GDP folyó árakon számítva. 
 

3. táblázat 
Az energiafelhasználás iparszerkezeti indexe Kínában az elmúlt évek során 

 
A GDP %-ában Az energiafogyasztás intenzitása 

(10000 t szén/100 M Jüan) 
Év Az energiafogyasztás 

iparszerkezeti 
indexe I 

Az energiafogyasztás 
iparszerkezeti 

indexe II primer szekunder tercier primer szekunder tercier 

1980   30,09 48,52 21,39 2,55 19,15 3,54 
1985 0,9148 0,9148 28,35 43,13 28,52 1,59 13,54 1,75 
1990 0,8869 0,9727 27,05 41,61 31,34 0,97   8,91 0,99 
1993 0,9818 1,1013 19,87 47,43 32,70 0,69   5,02 0,66 
1996 1,0151 1,0331 20,39 49,51 30,09 0,41   3,03 0,40 
1999 1,0165 0,9996 17,63 49,42 32,95 0,40   2,27 0,45 
2001 1,0210 1,0089 15,84 50,10 34,07 0,40   1,92 0,40 

Az energiafelhasználás iparszerkezeti I. indexe az 1980. évet tekinti bázisévnek, 
az energiafelhasználás iparszerkezeti II. indexe az előző periódust tekinti bázisperiódusnak. 
A GDP folyó árakon számítva. 
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Az iparszerkezet átalakítása 
és az energiafelhasználás intenzitása 
közötti kapcsolat elemzése 
 
Bebizonyosodott, hogy az iparszerkezet éssze-

rű átalakítása lehetővé teszi a korlátozottan 

rendelkezésre álló energia hatékony felhaszná-

lását. Az energiafelhasználás intenzitásának 

bekövetkező csökkenése vizsgálatához be kell 

vezetni az energiafelhasználás intenzitásának 

iparszerkezeti indexét, I-t: 
 

∑

∑
=

=

=
3

1i
0i1i

3

1i
1i1i

Sp

Sp
I  

 
ahol a vizsgált időszakra az energiafelhaszná-

lás intenzitása: 

∑
=

3

1i
1i1i Sp  

Si a szerkezeti tényező, az egyes ipari 

szektorok outputjának részesedése a 

GDP-ben; 

pi az i ipari szektor energiafelhasználásá-

nak intenzitása; 

(i a szektorok sorszáma; 1 a vizsgált idő-

szak; 0 a bázisidőszak). 
 
A 3. táblázat hét évre (1980, 1985, 1990, 1993 

1996, és 2001) vonatkozó adatokat tartalmaz. 

Az eredmények szerint az iparszerkezet átalakí-

tásának hatása az energiafogyasztás intenzitásá-

ra két időszakaszra bontható. 1993 előtt az ará-

nyok átalakulása elősegítette az energiafelhasz-

nálás intenzitásának csökkenését, 1993 után 

azonban a primer, a szekunder és a tercier szek-

torok átalakulása bizonyos mértékig növelte azt. 

1980-tól 1990-ig Kínában a primer ipari szektor 

részesedése 30,09%-ról 27,05%-ra csökkent. A 

szekunder ipari szektor részesedése még jelen-

tősebben csökkent: 48,52%-ról 41,61%-ra. 

Ugyanakkor a viszonylag kevésbé energiaigé-

nyes tercier szektor részesedése 21,39%-ról 

31,34%-ra növekedett. Ebben az időben az ipari 

szerkezet a kisebb energiafogyasztás irányában 

változott, így a szerkezetátalakulás az energia-

fogyasztás intenzitásának hosszantartó csökke-

nését eredményezte. Az 1990. évet 1980-hoz 

viszonyítva az energiafogyasztás intenzitása 

12%-kal csökkent, elsősorban az egyes szekto-

rok részesedésének megváltozása miatt. Az 

1990-es évek közepén és végén a tercier szektor 

növekedési üteme lassult, nemzetgazdasági ré-

szesedése 33% körül stabilizálódott. Ugyanak-

kor az energiaigényes szekunder szektor gyor-

san fejlődött, nemzetgazdasági részesedése elér-

te az 51,15%-ot. Így ebben az időszakban az 

ipari szerkezetátalakulás növelte az energiafel-

használás intenzitását. A növekedés mértéke az 

1990–1993 időszakban a legnagyobb, 10%. 

1993 után a szerkezetátalakulás hatása az inten-

zitás növekedésére kisebb volt, mint az 1990-es 

évek elején. Az energiafelhasználás intenzitása 

1993 és 1996 között 3%-kal növekedett, 1996 és 

1999 között 0,1%-kal csökkent, 1999 és 2001 

között közel 1%-kal növekedett. 
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Az iparszerkezet 1990 előtti átalakulása kö-

vetkeztében az energiafelhasználás intenzitása 

jelentősen csökkent, így az 1993 utáni növe-

kedés bázisszáma is jelentősen csökkent. 

Ugyanakkor a szekunder szektor belső szerke-

zete, a nehézipar és a könnyűipar aránya jelen-

tősen megváltozott. A kis energiaigényű, fej-

lett technológiát igénylő, nagy hozzáadott ér-

tékű elektronikai, informatikai termékek gyár-

tása gyorsan növekedett. Így 1990 és 2001 

között a szekunder ipari szektor energiafel-

használási intenzitása 8,91-ről 1,92-re csök-

kent. Mindez együtt Kínában az energiafel-

használás intenzitásának folyamatos csökkené-

séhez vezetett. 

 

 

Következtetések 
 

A fentiek értelmében nincs ellentmondás a 

nemzetgazdaság 1990-es évek közepétől tartó 

gyors fejlődése és az energiafelhasználás 

csökkenő ütemű növekedése között. A nem-

zetgazdaság gyors növekedése nemcsak az 

energiafelhasználástól, hanem egyéb tényezők-

től, így az iparszerkezet ésszerű átszervezésé-

től is függ. Az energiafelhasználás növekedése 

és a gazdasági növekedés közötti összefüggés 

nem lineáris. Bár általános tendencia az ener-

giafogyasztás és a nemzetgazdaság párhuza-

mos növekedése, létezik egy fejlődési szakasz, 

amely során az iparszerkezet ésszerűsítése, az 

új, korszerű technológia elterjedése az energia-

felhasználás csökkenő ütemű növekedését 

eredményezi.  

 

Az ésszerű ipari szerkezetátalakítás a nemzet-

gazdaság gyors növekedését eredményezheti. 

Másrészt a nemzetgazdaság gyors növekedése 

elősegítheti az iparszerkezet további átalakulá-

sát. A gazdaság gyors növekedése, a piaci 

rendszer tökéletesedése, az egy főre jutó GDP 

állandó növekedése a fogyasztói igény szerke-

zetének változását eredményezi, ez pedig köz-

vetlen hatással van a vállalkozások termék-

szerkezetére. Így Kína gyors gazdasági növe-

kedése, piaci rendszerének tökéletesedése az 

iparszerkezet további javulását eredményezi. 

2001-ben a tercier ipari szektor (a szolgáltatá-

sok) outputja Beijingben (Pekingben), 

Shanghaiban (Sanghajban) és Guangzhouban 

(Hangcsauban) meghaladta a helyi GDP 50%-

át. Összehasonlításképpen 2000-ben a tercier 

ipari szektor outputjának részesedése a GDP-

ből Angliában 70,2%, Japánban 66,4% és 

Szingapúrban 65,6% volt. Így Kínában az ipari 

szerkezet átalakítására még további lehetősé-

gek vannak. Ez az átalakítás hatékonyabbá 

teheti az erőforrások elosztását, elősegítheti a 

gazdasági növekedést. Másrészt a kis energia-

igényű iparágak részesedésének növelése, az 

energiaigényes iparágak részesedésének csök-

kenése mérsékelheti az energiafelhasználást. 

Az energiafogyasztás intenzitásának további 
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Az energiagazdálkodás alapjai 
 

 
 

csökkentése az ipari szerkezet javítása révén 

szükséges lépés Kína további gazdasági növe-

kedésének eléréséhez a jelenlegi energiaellátá-

si szerkezet mellett. 

 

A neves közgazdász, H. Chenery kimutatta, 

ahogy az ipari szerkezet erőforrásai átcsopor-

tosításának hatékonysága akkor maximális, 

amikor az egy főre jutó GNP 1120 és 2100 

dollár között van. E szint alatt az átcsoportosí-

tás hatékonysága növekvő, felette csökkenő 

tendenciát mutat. Kínában az egy főre jutó 

GNP 2001-ben 890 dollár volt, így az ipari 

szerkezet erőforrásai átcsoportosításának haté-

konysága növekvő tendenciájú. Szükséges, 

hogy Kína tovább javítsa piaci rendszerét és 

növelje a piac szerepét az erőforrások elosztá-

sában, hogy a termelési tényezők a tradicionális 

szektorokból szabadabban jussanak át a modern 

szektorokba az iparszerkezet átalakulása során; 

ez növeli az erőforrások átcsoportosításának 

hatékonyságát, csökkenti az energiafogyasztás 

intenzitását és rugalmasságát. Ez egyúttal elő-

segíti a biztonságos energiaellátást is. 

 

A kutatók a fejlődés fenntarthatóságának érde-

kében a következőket javasolják az energia-

rendszerre vonatkozóan: 

• Az erőforrások minél teljesebb kihasználása 

érdekében az energia takarékosabb és haté-

konyabb felhasználására van szükség; ez 

segíti elő a gazdaság fenntartható fejlődését 

a jövőben. 

• A nemzeti energiatermelés növelése mellett 

szükséges az energia(hordozó-)import fo-

kozatos növelése is. 

• A fenntartható fejlődés érdekében javítani 

kell a gazdasági rendszer és az energiarend-

szer közötti harmóniát; a gazdasági fejlődés 

előfeltétele az erőforrások és az energia ha-

tékony felhasználása. 

 

Összeállította: Schultz György 
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