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Összefoglalás: Az elmúlt évtizedben Kína számos kezdeményezést indított, 
hogy növelje fizetőeszköze súlyát a nemzetközi gazdasági életben. A kínai 
vezetés erőfeszítései ellenére ugyanakkor az amerikai dollár maradt az ural-
kodó tartalékvaluta, és a nemzetközi tranzakciókban sem nőtt számottevő-
en a jüan aránya. A két ország romló kapcsolata miatt Kína számára egyre 
nagyobb kockázatot jelent a dollár alapú nemzetközi fizetési és elszámolá-
si rendszertől való függés. A digitális jegybankpénz bevezetésétől sokan azt 
várják, hogy felgyorsul a kínai valuta nemzetközi térnyerése, és csökken a 
dollár globális dominanciája. A vele szoros gazdasági és turisztikai kapcso-
latban álló országokban Kína várhatóan sikeresen tesztelheti majd a digitális 
jüan nemzetközi használatát. Ugyanakkor a dollár globális tartalékvalutaként 
betöltött pozícióját a digitális jüan bevezetése önmagában nem fogja megin-
gatni, és a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban is akkor fog növekedni szá-
mottevően a súlya, ha az ország vezetése folytatja a pénzpiacok reformját és 
teljes mértékben megszünteti a tőkeáramlásokat érintő korlátozásokat.

Kulcsszavak: Kína, digitális jüan, digitális jegybankpénz

Abstract: During the past decade China launched a number of initiatives to 
enhance the relevance of its currency in cross-border economic interactions. 
Despite the efforts of Chinese leaders, the US dollar remained the dominant 
reserve currency and the share of yuan in international transactions increased 
only insignificantly. Due to deteriorating relations of the two countries, expo-
sure to the dollar based international payment and settlement system is an 
increasingly serious risk for China. Many expect that the launch of a central 
bank digital currency will accelerate the internationalisation of the Chinese 
currency and challenge the global dominance of the US dollar. China is in a 
good position to successfully test the international use of the digital yuan in 
countries being close economic partners and tourist destinations. At the same 
time, the launch of digital yuan itself will not end the dollar’s role as the global 
reserve currency. Similarly, the digital version will increase the Chinese curren-
cy’s share in cross-border transactions only in case when the country’s leaders 
go on with the reform of financial markets and terminate completely the re-
strictions on capital movements.

Keywords: China, digital yuan, central bank digital currency
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BEVEZETÉS

A kínai jegybank 2014-ban kezdett el dolgozni egy olyan digitális nemzeti va-
luta kifejlesztésén, amely felválthatja a jelenleg forgalomban levő pa-
pír jüant. A tervek szerint a kínai digitális valuta egy különleges hibrid len-

ne, amely blokklánc technológiára épül, ám nem minősül kriptovalutának, hanem 
a klasszikus pénz tulajdonságaival bír. Árfolyama egy az egyben a renminbiéhez 
lenne kötve, mögötte pedig a kínai kormány állna, ami a bitcoinhoz hasonló tipikus 
kriptovalutáknál sokkal stabilabb fizetőeszközt eredményez. A digitális valuta anél-
kül használható, hogy bankszámlához lenne  kötve. A jüan virtuális változata alap-
vetően megtartaná a kétszintű pénzügyi rendszert, mivel a kínai jegybank bocsáta-
ná ki, a kereskedelmi bankok pedig terjesztenék az ügyfeleik részére. 

2020 áprilisában négy kínai nagyvárosban megkezdődött a digitális jüan beveze-
tésének tesztelése. Ennek keretében állami bankok májusban digitális jegybankpénz 
formájában adtak fizetést egyes alkalmazottjaiknak, akik egy mobil applikáció letöl-
tésével juthattak hozzá járandóságukhoz. A teszt programban 16 helyi bolt és szál-
loda vett részt, akikhez csatlakoztak az amerikai McDonald’s, Starbucks és Subway 
üzletláncok is. Júliusban a kínai jegybank a tesztelés kibővítéséről döntött, bevonva 
több mint 20 vállalatot, köztük olyan jelentős cégeket, mint a fuvarmegosztó szolgál-
tatásokat kínáló a Didi Chuxing. Augusztusban további városokra terjesztették ki a 
tesztelést, köztük Pekingre és Hong Kongra. A digitális jüan hivatalos bevezetésére 
ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos időpont, ami tág teret ad a különböző találga-
tásoknak. A jegybank közlése szerint a 2022-re tervezett pekingi téli olimpia hely-
színein is szeretnék tesztelni a digitális valutát, ami legkorábban 2023-as hivatalos 
bevezetést jelenthet. Ugyanakkor az Államtanács egyik tagja szerint az idei év pozitív 
tesztelési tapasztalatai esetén már jövőre kibocsáthatja a jegybank a digitális pénzt. 
A koronavírus-járvány további motivációt jelent a folyamat gyorsításához, mivel a 
fertőzésveszély miatt még fontosabbá vált a készpénznélküli fizetési megoldások 
széleskörű használata.

Az elemzés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a digitális jegybankpénz beveze-
tése várhatóan milyen hatással lesz a kínai fizetőeszköz világgazdasági súlyára, és az 
amerikai dollár jelenlegi domináns szerepére. Az elemzésnek nem célja vizsgálni, hogy 
a digitális jegybankpénz kibocsátása hogyan hat a kínai makrogazdasági folyamatokra.

SÜRGETŐ CÉLOK: 
A JÜAN „NEMZETKÖZIESÍTÉSE” 

ÉS A DOLLÁRKITETTSÉG CSÖKKENTÉSE

T ekintettel az elemzés nemzetközi fókuszára, csupán röviden érdemes ki-
térni arra, hogy szakértők szerint a digitális jegybankpénz bevezetése ho-
gyan segíti elő a gazdasági hatékonyság növelését. A digitális valuta 

https://www.caixinglobal.com/2020-04-18/china-starts-trial-of-digital-currency-in-four-cities-101544126.html
https://www.caixinglobal.com/2020-04-18/china-starts-trial-of-digital-currency-in-four-cities-101544126.html
https://asiatimes.com/2020/04/us-chains-to-join-digital-yuan-test-scheme/
https://asiatimes.com/2020/04/us-chains-to-join-digital-yuan-test-scheme/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/chinese-central-bank-onboards-over-20-firms-to-test-digital-yuan/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/chinese-central-bank-onboards-over-20-firms-to-test-digital-yuan/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/ride-hailing-giant-didi-chuxing-to-test-chinas-digital-yuan/
https://fortune.com/2020/08/15/china-digital-currency-yuan-renminbi-trial-cities/
https://fortune.com/2020/08/15/china-digital-currency-yuan-renminbi-trial-cities/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/China-aims-to-launch-digital-yuan-by-2022-Winter-Olympics
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/China-aims-to-launch-digital-yuan-by-2022-Winter-Olympics
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/China-aims-to-launch-digital-yuan-by-2022-Winter-Olympics
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bevezetése elsősorban csökkenti azokat a működtetési és biztonsági költ-
ségeket, amelyek a hagyományos valutákat esetében jelentkeznek. A digi-
tális valuta révén a jegybanki monetáris politika hatékonysága is növelhető, 
hatásai egyértelműbben és konkrétabban lesznek mérhetők. Ezeken felül a 
digitális jegybankpénz használata jobban nyomon követhető, ami segítheti 
a pénzmosás és más, pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelmet, illetve 
csökkentheti az adóelkerülés lehetőségét. Bevezetésével olyan, hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegekhez is eljuthatnak a pénzügyi szolgáltatások, 
amelyek eddig nem tudtak bekapcsolódni a rendszerbe. Kína esetében ez akár 
több százmillió embert is jelenthet. A kínai vezetés számára pedig további 
motivációval szolgálhat, hogy a digitális jegybankpénzre való átállás lökést 
adna az innovációnak a pénzügyi technológia (fintech) és a mesterséges in-
telligencia terén, amely iparági szegmensekben Kína vezető nemzetközi sze-
repre tör.

A zökkenőmentes belföldi bevezetés esélyét növeli, hogy a kínai emberek 
korábban gyors ütemben álltak át az elektronikus fizetési módokra. 2019-ben 
nagyjából 580 millió ember használt Kínában mobilfizetési megoldásokat, és 
mintegy 530 milliárd tranzakciót bonyolítottak le így. 

A felsorolt gazdasági és társadalmi szempontok mellett Kínát külső 
tényezők is motiválják a digitális jüan fejlesztésében és bevezetésében. Az 
első ezek közül a kínai valuta nemzetközi szerepének növelése. Ahogy a kí-
nai gazdaság egyre meghatározóbb szereplője lett a világkereskedelemnek, 
úgy erősödött meg az igény az ország vezetése részéről, hogy fizetőeszköze 
is tükrözze ezt a súlyt. 2009 óta Kína számos kezdeményezést indított an-
nak érdekében, hogy fizetőeszköze nagyobb súlyt képviseljen a nemzetközi 
gazdasági életben, és minél több államban váljon tartalékdevizává. Mivel a 
renminbi nem teljesen konvertibilis valuta, ezért a kínai stratégia két eszközre 
tudott építeni: a jüan használatának ösztönzése a nemzetközi kereskedelem-
ben, illetve offshore jüan piacok létrehozása. A folyamat fontos mérföldköve 
volt, amikor 2016. október 1-jén a jüan bekerült az IMF különleges lehívási 
jogok (special drawing rights - SDR) nevet viselő valutakosarába, a nemzetkö-
zi szervezet tagjai által használható tartalék és hitelezési eszközbe. A lépést 
követően sokan arra számítottak, hogy megkezdődik a kínai fizetőeszköz 
nemzetközi diadalmenete. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a kínai 
vezetés erőfeszítései és az SDR valutakosárba történő bekerülés ellenére az 
amerikai dollár maradt az uralkodó tartalékvaluta, és a nemzetközi tranzakci-
ókban sem nőtt számottevően a jüan aránya (1. ábra). Érdemes az adatokat 
összevetni Kína világkereskedelemben betöltött súlyát mutató statisztikákkal 
(2. ábra), hogy nyilvánvalóvá váljon az az aránytalanság, aminek megszünte-
téséért a kínai vezetés eddig sikertelenül küzdött. 

https://www.hinrichfoundation.com/media/2kybhumm/hinrich-foundation-white-paper-digitual-yuan-and-china-s-potential-financial-revolution-july-2020.pdf
https://www.hinrichfoundation.com/media/2kybhumm/hinrich-foundation-white-paper-digitual-yuan-and-china-s-potential-financial-revolution-july-2020.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
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1. ábra
A jüan súlya, mint nemzetközi fizetőeszköz és tartalékvaluta (százalék)

Valuta
Részesedés a nemzetközi 

fizetési tranzakciókból 
(2020 augusztus) %

Részesedés a globális 
valuta-tartalékokból 
(2020 I. negyedév) %

USD 39,0 57,9

EUR 36,0 18,7

GBP 6,7 4,1

JPY 3,6 5,3

CYN 1,9 1,9

          Forrás: Saját szerkesztés a SWIFT RMB Tracker és az IMF adatai alapján

2. ábra
Kína súlya a világkereskedelemben, 2019-ben (százalék)

Ország Részesedés a globális 
exportból %

Részesedés a globális 
importból %

Kína 13,6 11,0

USA 9,0 13,7

Németország 8,1 6,6

Japán 3,8 3,8

Egyesült 
Királyság 2,6 3,7

A jüannak még a Kína gazdasági érdekszférájába tartozó országokban sem sike-
rült meghatározó valutává válnia, a Yicai Media Group 2018-as adatai szerint az 
Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) mentén a kereskede-
lem és a beruházások mindössze 14 százalékát bonyolítják kínai valutában. 

A jüan „nemzetköziesítésével” Kínának nem csupán az a célja, hogy a valutá-
jának elterjedése tükrözze a világkereskedelemben meglévő súlyát, de legalább 
ilyen fontos motiváció, hogy csökkenjen a kínai gazdaság amerikai dollártól, és a 
dollár alapú nemzetközi fizetési és elszámolási rendszertől való függése, ami Kína 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter06_e.pdf
https://www.yicai.com/news/100058611.html
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számára egyre sürgetőbbé válik a két ország romló kapcsolata miatt. Hogy ez a 
kitettség mennyire valós veszélyt jelent, azt jól mutatja Steven Mnunchin amerikai 
pénzügyminiszter 2017-es kijelentése, miszerint Kínát kizárhatják az amerikai pénz-
ügyi rendszer használatából, ha megsérti az Észak-Koreával szemben hozott ENSZ 
szankciókat. A fenyegetés minden valószínűség szerint a SWIFT-re vonatkozott 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ami a bankok nem-
zetközi üzenetküldő és fizetési hálózatának tekinthető. A rendszert több mint 11 000 
pénzügyi intézmény használja világszerte, a tranzakciók több mint 40 százalékát 
pedig dollárban bonyolítják le. Már pedig a dollár alapú elszámolásokat a külföldi 
pénzügyi intézmények amerikai bankok közreműködésével bonyolítják le, és ez az 
a pont, amin keresztül az Egyesült Államok kormányzata befolyásolhatja a rendszer 
működését. Bár a SWIFT papíron semleges szervezet, egyetlen résztvevő pénzügyi 
intézmény sem akarja megkockáztatni, hogy ki legyen zárva a dollár alapú tranzak-
ciók lebonyolításából. A kockázatot felismerve Kína már 2015-ben elindította saját 
pénzügyi tranzakciós hálózatát China International Payment System (CIPS) néven, 
mérete és jelentősége azonban egyelőre nem hasonlítható a SWIFT-éhez. 

A DIGITÁLIS JEGYBANKPÉNZ, 
MINT CSODAFEGYVER?

A hogy az előbbiekben szó volt róla, a jüan nemzetközi használatának elterje-
dése az elmúlt években messze nem váltotta be a hozzá fűzött kínai remé-
nyeket. A jüan digitális változata elsősorban akkor fogja felgyorsítani ezt 

a folyamatot, ha a hozzá kapcsolódó fizetési rendszer hatékonysága felülmúlja 
a jelenlegi infrastruktúráét, illetve, ha a partnerországok és gazdálkodó szerveze-
tek is élvezhetik a digitális valutában történő kereskedés és elszámolás előnyeit, 
például az alacsonyabb tranzakciós költségeket. Ahogyan a 3. ábra mutatja, más 
fejlődő gazdaságokkal összehasonlítva Kínába kifejezetten magas költségek mel-
let lehet jelenleg pénzt átutalni. Ezen változtathat a digitális kínai jegybankpénz, 
vonzóbbá téve a jüan alapú elszámolást a kétoldalú tranzakciókban.

3. ábra
Külföldi pénzátutalás költsége célországonként, 2020 II. negyedévében 

(az átutalt összeg százalékában)
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https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-treasury-idUSKCN1BN1P1
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-treasury-idUSKCN1BN1P1
https://www.swift.com/
https://www.reuters.com/article/us-china-yuan-payments-exclusive-idUSKBN0M50BV20150309
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2020.pdf
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A belföldi bevezetés utáni következő lépésként Kína várhatóan kiterjeszti majd a 
digitális valuta használatát a vele legszorosabb gazdasági kapcsolatban álló or-
szágokra, létrehozva egy jüan alapú kereskedelmi elszámoló rendszert. A legna-
gyobb eséllyel az Út és Övezet Kezdeményezésben (Belt and Road Initiative – BRI) 
aktívan résztvevő országok számíthatnak erre, mivel Kína szempontjából logikus, 
hogy elsőként a BRI-hoz kapcsolható projektek elszámolásában tesztelje külföldön a 
jüan digitális változatát. A külföldi beruházásokban résztvevő állami építőipari cégek 
és kínai munkások révén az „Új Selyemút” mentén viszonylag gyorsan elterjedhet a 
digitális valuta használata. A kínai kereskedelemtől és hivatalos fejlesztési támogatá-
soktól (official development aid, ODA) függő kisebb, fejlődő ázsiai gazdaságok szintén 
kedvező terepet kínálnak arra, hogy Kína a határain túl is elterjessze a digitális jüan 
alkalmazását. Mindez egy jüan-blokk kialakulásának kezdete is lehet, olyan országok 
részvételével, amelyeknek saját valutája viszonylag gyenge lábakon áll. Jó példa erre 
azoknak az afrikai államoknak a csoportja, amelyekben jelentős a kínai gazdasági je-
lenlét. A kínai turisták szintén sokat tehetnek a határokon túli elterjesztésért, a kínai tu-
rizmusra építő külföldi vállalkozások egyre inkább elfogadják majd az új fizetőeszközt 
annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak. Dél-koreai kereskedők például 
már jelezték, nyitottak arra, hogy a kínai turisták digitális valutával fizessenek nekik. 

Ezen felül pedig azok az országok lesznek várhatóan az elsők között nyitottak a 
digitális jüan használatára nemzetközi tranzakciókban, amelyek valamilyen módon 
az USA gazdasági szankcióinak célkeresztjében állnak, vagy csökkenteni akarják a 
dollártól való függésüket. Egy amerikai háborús szimuláció szerint Észak-Korea a di-
gitális jüan használatával kikerülheti az amerikai gazdasági szankciókat, és nukleáris 
arzenált fejleszthet ki. Oroszország már eddig is készséges partner volt a „dollár-
mentesítésben”, 2020 első negyedévében Kína az orosz importnak már több mint 
50 százalékát euróban fizette ki. Ezzel szemben 2015-ben a dollár aránya még 90 
százalék volt. A kérdés már a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-
Afrika) szintjén is napirendre került 2019-ben, amikor is felvetették egy felhő alapú 
platform, a BricsPay létrehozását, amely a résztvevő országok nemzeti pénzátutalási 
rendszereit kötné össze. Mi több, 2017-ben egy közös BRICS-kriptovaluta létrehozá-
sának gondolata is felmerült már. Kína más partnerekkel is indítana közös projektet 
annak érdekében, hogy digitális valutáját nemzetközi környezetben is tesztelje. Kínai 
jogalkotók körében, májusban merült fel egy regionális digitális fizetőeszköz létreho-
zásának gondolata, amelyet a média „kelet-ázsiai” vagy „pán-ázsiai” digitális valutának 
keresztelt el. A javaslat szerint a regionális digitális valuta értéke a kínai jüan, a japán jen, 
a hong kongi dollár és a dél-koreai won alkotta valutakosárhoz lenne kötve, melyben 
legnagyobb súllyal (60 százalék) a kínai fizetőeszköz szerepelne. Az elképzelés szerint 
a regionális digitális valuta nem váltaná fel a kosárban szereplő négy valutát, hanem 
az egymás közti tranzakciókban alkalmazva növelné a hatékonyságot, és ösztönözné 
ezáltal a kereskedelmet.  

A fenti tényezők várhatóan elősegítik, hogy a digitális jüan „nemzetköziesedése” 
sikeresebb legyen, mint a hagyományos kínai fizetőeszközé. Ugyanakkor vannak 
olyan gátló tényezők is, amelyek kérdésessé teszik, hogy a digitális jüan 
képes lesz-e megszüntetni az amerikai dollár globális hegemóniáját. Fontos 

https://cryptonews.com/news/south-korean-merchants-may-accept-digital-yuan-from-chinese-6776.htm
https://cryptonews.com/news/south-korean-merchants-may-accept-digital-yuan-from-chinese-6776.htm
https://www.coindesk.com/in-wargaming-exercise-a-digital-yuan-neuters-us-sanctions-and-north-korea-buys-nukes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/russia-ditches-the-dollar-for-bulk-of-its-exports-to-china
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/russia-ditches-the-dollar-for-bulk-of-its-exports-to-china
https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/05/15/brics-nations-creating-brics-pay-cloud-platform-accessible-via-smartphone-avoid-us-dollar-trade/
https://www.silkroadbriefing.com/news/2017/09/08/brics-coin-cryptocurrency-agenda/
https://www.silkroadbriefing.com/news/2017/09/08/brics-coin-cryptocurrency-agenda/
https://www.okex.com/academy/en/chinas-pan-asian-digital-currency-plan-and-the-push-to-break-down-usd-dominance/
https://www.okex.com/academy/en/chinas-pan-asian-digital-currency-plan-and-the-push-to-break-down-usd-dominance/
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hangsúlyozni, hogy a digitális jegybankpénz bevezetése önmagában nem változtat-
ja meg azokat az adottságokat, amelyek eddig megakadályozták a hagyományos 
kínai jüan széleseb körű nemzetközi használatát. A jüan – egyedüliként az IMF 
SDR kosarában szereplő valuták közül – nem teljesen konvertibilis. Emellett a kínai 
tőkepiacok sokkal fejletlenebbek, mint amerikai társaik. A kínai vezetés továbbra is 
korlátozza a tőke be- és kiáramlását, a jegybank pedig szigorú kontroll alatt tartja 
a nemzeti valuta árfolyamát. Egyelőre nincs szó arról, hogy bármelyik gyakorlat 
változna a digitális jegybankpénz bevezetésével. Egy nemzeti fizetőeszközből nem 
válik automatikusan népszerű tartalékvaluta attól, hogy a kibocsátó ország gazda-
sági súlya jelentős. Ebben a tekintetben kiemelt szerepe van a fizetősezköz iránt 
megnyilvánuló bizalomnak, és annak, hogy a valuta könnyen elérhető és teljesen 
konvertibilis legyen. A kínai pénzügypolitika sajátosságai miatt a jüan kockázato-
kat hordoz, így nem valószínű, hogy globális pénzügyi zavarok idején a külföldi 
befektetők biztonságos „menedéknek” tekintenék az ázsiai ország valutáját. 

Az USA és Kína viszályára tekintettel felmerülhet, hogy megakadályozhatja-e a 
digitális jüan nemzetközi elterjedését, ha amerikai, vagy más nyugati országok betilt-
ják annak használatát. Ez a lépés várhatóan nem gátolna meg számos ázsiai, afrikai, 
vagy latin-amerikai fejlődő gazdaságot abban, hogy elfogadják, és használják Kína 
digitális valutáját, ami viszont feketepiaci keresletet teremthet az Egyesült Államok-
ban és Európában. Ugyanakkor az USA mellett az Európai Unió viszonya is feszülteb-
bé vált Kínával a járvány tavaszi hulláma óta, nem valószínű, hogy ez elősegíti a kínai 
valutában történő elszámolás bevezetését a kétoldalú kereskedelemben. 

A digitális jüan globális pályafutása szempontjából érdemes röviden kitérni a 
Facebook 2019 júniusában indított projektjére is, amelynek célja egy blockchain 
technológiára épülő, fedezettel bíró stabil digitális pénzeszköz, a libra létrehozása. 
Az amerikai vállalat saját kriptovalutára vonatkozó terve érzékelhetően felkeltette a 
kínai döntéshozók figyelmét. A kínai jegybank vezető tisztviselője 2019 júliusában 
úgy nyilatkozott, hogy a libra kihívást jelent Kína pénzügyi szuverenitására nézve, és 
emiatt felgyorsítják saját digitális valutájuk kifejlesztését. Mivel a Facebook felhasz-
nálói köre nem terjed ki Kínára, és a libra mögött álló valutakosárban nem szerepel a 
jüan, így a reakció csak azzal magyarázható, hogy leendő digitális valutájával Kínának 
nagyszabású nemzetközi tervei vannak, és riválisként tekint a librára. A havi 2,7 milliárd 
aktív felhasználóval rendelkező Facebook kriptovalutájának értéke ugyanis egy olyan 
kosárhoz lenne kötve, amelyben a dollár is helyet kapna, és így széles körű elterjedé-
se végső soron segítene megőrizni a dollár nemzetközi dominanciáját. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A hogyan az elemzés megállapításai mutatják, Kína egyértelműen nemzetközi 
léptékben gondolkodik digitális valutáját illetően. Az ország még a Bank of 
America elemzői szerint is lépéselőnyben van minden más gazdasággal 

szemben, a digitális jegybankpénz bevezetése és alkalmazás terén egyaránt. 
A különféle monetáris politikai előnyök mellett a digitális jüantól az ország 

https://stormgain.com/blog/libra-coin-facebooks-cryptocurrency
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3017716/facebooks-libra-forcing-china-step-plans-its-own
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.coindesk.com/first-mover-bank-of-america-china-digital-currency-race
https://www.coindesk.com/first-mover-bank-of-america-china-digital-currency-race
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vezetése nyilvánvalón azt is várja, hogy felgyorsul a kínai valuta nemzetközi térnye-
rése, és csökken a dollár globális dominanciája, ami egyre nagyobb kockázati té-
nyezőt jelent Kína számára. Az amerikai befolyás ezen a téren egyébként nemcsak 
Kína, vagy Oroszország számára terhes, 2018-ban a német külügyminiszter is sür-
gette, hogy az EU hozzon létre saját nemzetközi pénzügyi tranzakciós csatornát. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kínai lesz az első a világ meghatározó jegybank-
jai között, amelyik forgalomba hozza fizetőeszközének digitális verzióját. A nem-
zetközi gazdasági kapcsolatokra gyakorolt hatását illetően korábbi tapasztalatok 
hiányában ezért csak valószínűsíthető forgatókönyvekről lehet beszélni. Tovább 
nehezíti az előrejelzést, hogy a digitális jüan hivatalos belföldi kibocsátására 
sincs egyelőre céldátum. Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy Kína digitális 
jegybankpénze várhatóan abban az esetben fogja látványosan megnövelni a jüan 
szerepét a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban, ha az ország vezetése folytat-
ja a pénzpiacok reformját, és teljes mértékben megszünteti a tőkeáramlásokat 
érintő korlátozásokat. Amíg ez nem történik meg, addig a globális pénzpiacok 
jobban fognak bízni a Federal Reserve-ben, mint a kínai jegybankban, és a dollár 
globális tartalékvalutaként betöltött pozícióját a digitális jüan bevezetése sem 
fogja megingatni. Valószínűsíthető, hogy a kínai vezetés is inkább azt a reális célt 
tűzte ki rövid távon, hogy folyamatosan igyekszik erősíteni a jüan, és gyengíteni 
a dollár szerepét nemzetközi pénzügyeiben. A SWIFT-rendszerből történő kizá-
rás érzékenyen érintené Kínát, ám az USA középtávon ezzel csak meggyorsítaná 
a jüan nemzetközi térnyerését, és egy új, a dollártól kevésbé függő nemzetközi 
pénzügyi rendszer kialakulását segítené elő.

Másrészről reális esély van arra, hogy országok egy csoportjában (BRI-ben részt-
vevő fejlődő országok, kínai kereskedelemtől függő gazdaságok, amerikai szankci-
óktól sújtott államok, kínai turisták kedvelt célországai) Kína sikeresen tesztelheti 
majd a digitális jüan nemzetközi használatát, és így valutája fokozatosan teret nyer 
a pénzügyi tranzakciókban. Könnyen előfordulhat, hogy ezek az országok egyfajta 
alternatív pénzügyi rendszert hoznak létre, amely a résztvevő gazdaságok igényeire 
van szabva. A digitális jüan bevezetése így kettős hatással lehet a globális kereske-
delemre. Az átutalások körüli bizonytalanság és a tranzakciós költségek csökkenése 
ösztönzőleg hathat az áruk és szolgáltatások kereskedelmére. Másrészről az USA és 
Kína közti „pénzügyi decoupling” beindulása, illetve elszámolási blokkok és pénzügyi 
szövetségek kialakulása egymással nem kompatibilis rendszerek és szabványok ki-
alakulásához vezetne, ami csökkenti a hatékonyságot, és visszafogja az árucserét. 
Ha a világgazdaság valutaelszámolás alapján elkülönülő országcsoportokra tago-
zódik, az a kereskedelem jóléti hatásait is korlátozni fogja. Nyitott gazdaság révén 
Magyarország érdeke, hogy ne jöjjenek létre ilyen jellegű törésvonalak a világgazda-
ságban, illetve elkerülhető legyen, hogy hazánknak választania kellejen az esetlege-
sen kialakuló pénzügyi szövetségi blokkok között. 

A digitális jüan teszteléséről érkező hírek hatására más országok is fel fogják 
gyorsítani a digitális jegybankpénz fejlesztésére irányuló projektjeiket. A Deutsche 
Bank kutatásainak eredménye szerint közel 20 jegybank dolgozik a digitális 
valután, a világ valamennyi régiójából. Kína hamarosan nem lesz egyedül. 

https://www.dw.com/en/germany-urges-swift-end-to-us-payments-dominance/a-45242528
https://www.dw.com/en/germany-urges-swift-end-to-us-payments-dominance/a-45242528
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/why-its-time-to-take-central-banks-digital-currencies-seriously/
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/why-its-time-to-take-central-banks-digital-currencies-seriously/
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A világ többpólusúvá alakulásával egyre szélesebb körű igény mutatkozik a 
dollártól való függés csökkentésére, olyan országokban is, amelyek az USA szö-
vetségeseinek számítanak. Kína számára adott a lehetőség, hogy a digitális valuta 
előnyeire építve a maga javára fordítsa helyzetet, és meghatározóvá tegye fizető-
eszközét a nemzetközi gazdasági életben. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha bi-
zalmat ébreszt valutája iránt, amihez a kínai pénzügyi politika gyökeres reformjára, 
és nem utolsósorban időre van szükség.
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