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SZAÚD-ARÁBIA: DOLLÁR HELYETT JÜAN? 

Tárik Meszár 

Kína a világ legnagyobb olajimportőre, amin keresztül mérsékelheti a dollár 
világuralmát. Peking nem titkolt szándéka, hogy apró lépésekben visszaszorítsa az 
amerikai dollár hegemóniáját a jüanban lebonyolított kőolajüzletek növelésén 
keresztül. Kína nem először próbálja meg dollár helyett jüanban vásárolni az olajat, 
és most talán talált erre egy készséges eladót. Szaúd-Arábia, amely exportjának 
negyedét Kínába értékesíti, azt fontolgatja, hogy ezeket az eladásokat a jövőben 
jüanban hajtja végre. Ezek a tárgyalások az elmúlt fél évtizedben hol felpörögtek, hol 
lelassultak, de egyelőre még nem vezettek eredményre. Egyrészt Szaúd-Arábia a 
dollárhoz köti saját pénznemét, a riált, így minden, a dollárnak véletlenül okozott kár 
saját valutáját is érinti. Azonban az Egyesült Államok geopolitikai hegemóniája olyan 
jelentős mértékben a petrodolláron alapul – a globális olajtranzakciók 80%-a 
dollárban történik –, hogy a kérdés állandóan aktuális. Milyen lenne a világ, ha a 
petrojüan lenne az olajipar választott fizetőeszköze? 

Kulcsszavak: Kína, Szaúd-Arábia, kereskedelem, dollár, jüan 

Abstract 

China is the world's largest importer of oil, which could decrease the dollar's global 
dominance. It is no secret that Beijing intends to push back the dominance of the 
U.S. dollar in a small way by promoting yuan-denominated oil deals. This is not the 
first time China has tried to buy oil in yuan rather than dollars, and it may now have 
found a willing seller. Saudi Arabia, which sells a quarter of its exports to China, is 
considering making those sales in yuan. These negotiations have been going on 
and off for half a decade, but have so far failed to produce any results. On the one 
hand, Saudi Arabia has pegged its own currency, the riyal, to the dollar, so any 
unwanted weakening of the dollar also affects its own currency. But U.S. 
geopolitical hegemony rests so heavily on the petrodollar that the problem is 
pervasive. What would the world look like if the petroyuan became the oil industry’s 
currency of choice? 

Keywords: China, Saudi Arabia, trade, dollars, yuan 

A petrodollár dominanciája és a szaúdi kapcsolat 

Az energiaszerződéseket általában dollárban és euróban kötik. Ennek az oka, hogy 
a globalizált tranzakciók által jellemzett világban az energia relatív ára, azaz az 
energia ára az összes többi áruhoz és szolgáltatáshoz viszonyítva a kínálattól és a 
kereslettől függ. Az árfolyam-manipuláció nem okoz nagy torzulást. Például a 
francia atomenergia-exportőrök vagy a szaúdi olajtermelők aligha tudják 
megváltoztatni a szerződés jellegét az euró vagy a dollár árfolyamának 
manipulálásával a szerződés aláírása után. Ez megmagyarázza, hogy a dollár és az 
euró miért sikeres nemzetközi valuta. 

https://www.gisreportsonline.com/r/ruble-clause/
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A dollár tartalékvalutaként betöltött jelentős státusza nagyban köszönhető az 
amerikai gazdaság erejének. Azonban ez a dollár bőséges likviditásából is adódik, 
ami részben annak az eredménye, hogy az országok dollártartalékokat tartanak 
fenn olajvásárlás céljából. Ez a kapcsolat az 1970-es évek elején jött létre, nem sokkal 
azután, hogy Richard Nixon elnök elválasztotta a dollárt az aranytól.  

Ha konkrétan az USA és Szaúd-Arábia közötti gazdasági kapcsolatokat vizsgáljuk, 
akkor kijelenthetjük, hogy fordulópont volt, amikor 1974-ben Washington és Rijád 
megállapodást kötött arról, hogy Szaúd-Arábia megvásárolhatja az amerikai 
kincstárjegyeket, mielőtt azokat elárvereznék. Cserébe az arab ország dollárban 
adja el olaját – nemcsak a valuta likviditását növelve, hanem ezeket a dollárokat az 
amerikai adósság csökkentésére és termékek vásárlására is felhasználja. 

Azonban most kezd egy egészen új helyzet körvonalazódni, ugyanis Szaúd-Arábia 
tárgyalásokat folytat Pekinggel, hogy olajeladásainak egy részét jüanban árazza a 
dollár helyett. Az arab nyelvű sajtó nemrégiben azt közölte, hogy Szaúd-Arábia a 
közel-keleti geopolitikai elmozdulás fényében igyekszik megerősíteni és 
elmélyíteni kapcsolatát Pekinggel, miközben Kína és Oroszország befolyásának 
kiterjesztésére törekszik Ázsiában, különösen a közel-keleti régióban. 

A „The Wall Street Journal” nevű amerikai lap rámutatott arra, hogy Mohammed 
bin Szalmán szaúdi koronaherceg és a kínai elnök, Hszi Csin-ping közeli barátok, és 
mindketten tisztában vannak azzal, hogy hatalmas lehetőség rejlik a kapcsolatok 
megerősítésében. 

A kínai-szaúdi kooperációban rejlő potenciál 

Szaúd-Arábia számára mélyreható változást jelentene, ha a napi megközelítőleg 6,2 
millió hordónyi nyersolajexport egy részét nem csak dolláron értékesíthetné. Ha 
Szaúd-Arábia a Kínának történő olajeladásának egy részét jüanban árazná, az 
megrendítené az amerikai dollár dominanciáját a globális kőolajpiacon, és a világ 
legnagyobb nyersolajexportőrének újabb elmozdulását jelentené Ázsia felé. 

A Kínával folytatott tárgyalások a jüan-áras olajszerződésekről hat éve folynak, de 
idén felgyorsultak. Utóbbi okaként legtöbben az Egyesült Államokat szokták 
megjelölni, mivel a szaúdiak neheztelnek amiatt, hogy az USA nem támogatja a 
jemeni polgárháborúba való beavatkozásukat, és amiatt is, hogy a Biden-kormány 
megpróbál megegyezni Iránnal annak nukleáris programjáról. Szaúd-arábiai 
tisztviselők korábban azt is hangoztatták, hogy megdöbbentette őket az Egyesült 
Államok tavalyi rohamos kivonulása Afganisztánból. 

Kína a Szaúd-Arábia által exportált olaj több mint 25%-át vásárolja meg. Ha ezt a 
jövőben jüanban áraznák, akkor jelentősen javulna a kínai valuta helyzete. A 
szaúdiak azt is fontolgatják, hogy a jüanban denominált határidős ügyleteket, azaz 
a petrojüan-t is bevonják az Aramco néven ismert Saudi Arabian Oil Co. árazási 
modelljébe. 

Kína egyébként az elmúlt időszakban nagy gondot fordított a szaúdiakkal való 
kapcsolataira. Az elmúlt években Kína segített Szaúd-Arábiának saját ballisztikus 
rakétáinak megépítésében, konzultált egy nukleáris programról, és elkezdett 
befektetni Mohammed bin Szalmán koronaherceg projektjeibe, például a „Neom”-
ba, ami egy futurisztikus város a sivatagi országban. A kapcsolatok erősségét 
mutatja, hogy Szaúd-Arábia meghívta Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy látogassa 

https://www.aa.com.tr/ar/السياسة/إعلام-أمريكي-السعودية-تدرس-استخدام-اليوان-في-مبيعات-النفط-للصين/2536029
https://www.aa.com.tr/ar/السياسة/إعلام-أمريكي-السعودية-تدرس-استخدام-اليوان-في-مبيعات-النفط-للصين/2536029
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-china-crown-prince-mohammed-bin-salman-energy-prices-climate-xi-biden-iran-11636493333
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2550744
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2550744
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2550744
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meg még ebben az évben. Eközben a szaúdi viszony megromlott az Egyesült 
Államokkal Biden elnöksége alatt, és gazdasági kapcsolatuk is jelentősen 
visszaesett. 

Az Egyesült Államok reakciója 

Egy magas rangú amerikai tisztviselő „nagyon agresszívnek” és „nem túl 
valószínűnek” nevezte azt az ötletet, hogy a szaúdiak jüanban adják el az olajat 
Kínának. A tisztviselő azt mondta, hogy a szaúdiak korábban lebegtették már ezt a 
tervet, amikor feszültség alakult ki Washington és Rijád között. 

Az Egyesült Államok abban bízik, hogy a szaúdiak meghátrálnak. Szerintük, ha 
naponta több millió hordó olajat adnak el dollár helyett jüanért, akkor az 
felboríthatja a szaúdi gazdaságot, amelynek valutája, a riál, a dollárhoz kötött. 
Állítólag Mohamed herceg tanácsadói is megállapították, hogy ha 
elhamarkodottan hajtják végre a tervet, akkor előre kiszámíthatatlan gazdasági 
károk következhetnek be. 

Egyes tisztviselők figyelmeztették Mohammed herceget, hogy az olajért jüanban 
történő kifizetések elfogadása kockázatot jelentene a szaúdi bevételekre, amelyek 
az Egyesült Államok kincstári kötvényeihez kötődnek külföldön, és további 
problémát okozhat a jüan Kínán kívüli korlátozott elérhetősége is. 

A szaúdi gazdaságra gyakorolt hatás nagysága valószínűleg az érintett olajeladások 
mennyiségétől és az olaj árától függ. Egyes közgazdászok szerint a dollárban 
denominált olajeladásoktól való elmozdulás diverzifikálná a királyság bevételi 
bázisát. 

A szaúdi lépés alááshatja az amerikai dollár felsőbbrendűségét a nemzetközi 
pénzügyi rendszerben, amelyre Washington évtizedek óta támaszkodott a 
költségvetési hiány finanszírozását szolgáló kincstárjegyek kibocsátásánál. „Az 
olajpiac, és tágabb értelemben az egész globális nyersanyagpiac a dollár 
tartalékvaluta státuszának biztosítási kötvénye” – mondta Gal Luft közgazdász, a 
washingtoni székhelyű Globális Biztonsági Elemző Intézet (Institute for the Analysis 
of Global Security) társigazgatója. 

A váltást támogató szaúdi tisztviselők azzal érvelnek, hogy a királyság a jüanból 
származó bevételek egy részét arra fordíthatja, hogy belföldi nagy projektekben 
részt vevő kínai vállalkozókat fizessenek, ami segítene csökkenteni a valuta feletti 
tőkeszabályozással kapcsolatos kockázatok egy részét. Kína olyan ösztönzőket is 
kínálhat, hogy több milliárd dolláros befektetéseket eszközöl a Királyságban. Egy 
másik, a tárgyalásokat ismerő tisztviselő szerint a jüannal történő árazás nagyobb 
befolyást biztosíthat a szaúdiaknak a kínaiakkal szemben, és segíthet meggyőzni 
Pekinget, hogy csökkentse Irán támogatását. 

Mi történne, ha a jüan kiszorítaná a dollárt? 

Ha a jüan kellő mértékben ki tudja szorítani a dollárt az éves 14 billió dolláros 
globális olajkereskedelemben – bár nehéz ezt a szintet pontosan meghatározni –, 
akkor az országoknak helyette jüantartalékokat kellene fenntartaniuk (jelenleg a 
világ tartalékainak 2,48%-a van jüanban, szemben – az IMF adatai szerint – a dollár 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9453-8_13?noAccess=true
https://qz.com/2143450/saudi-arabia-wants-to-sell-its-oil-in-yuan-not-dollars/
file:///C:/Users/moldicz.csaba/Downloads/yuan%20reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_currency
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58%-ával.) A jüant elfogadó olajtermelőknek azt importra kellene költeniük, ami 
tovább erősítené Kína gazdaságát. 

A hatás Kínára és az Egyesült Államokra egyaránt mélyreható lenne. A jüan új 
szerepének megszilárdításához Kínának biztosítania kell a politikai stabilitást és a 
pénzügyi átláthatóságot, amilyet az Egyesült Államok ígért a 20. században. Az 
Egyesült Államok dolláradósság-kibocsátása csökkenne, így gazdasága 
zsugorodna. Ebben a helyzetben a dollár gyengülése ördögi kört indíthat el: a tőke 
menekülését a dollártól a jüan irányába, tovább gyengítve ezzel azt. Ezek az 
események a szakértők szerint nem valószínű, hogy megtörténnek. Ezeknek az 
esetlegességeknek az elemzése azonban hasznos emlékeztető arra, hogy a globális 
gazdaság milyen mértékben függ az amerikai dollár erősségétől. 

Ami igazi változást hozhat el a jövőben, az a digitális jüan elterjedése. A blokklánc-
technológia szisztémára épülő kínai digitális pénz teljes transzparenciát tud 
nyújtani és gyökeresen megváltoztathatja a világ dollárra épülő pénzügyi 
rendszerét. A későbbiekben ez jelentősen növelheti a kínai valuta elfogadottságát. 

Az orosz-ukrán háború következményei 

A jüan régóta gyengíti a dollár dominanciáját a globális kereskedelemben, amivel 
képes csökkenteni az Egyesült Államok politikai befolyását is. A status quo 
felszámolására tett erőfeszítéseket most felgyorsítják a nyugati lépések, amelyek 
célja Oroszország megbüntetése az általa tanúsított agresszió miatt. Moszkva 
rúpia-rubel fizetést kínál az indiai olajvásárlóknak, Szaúd-Arábia meg, ahogy arról 
szó volt, tárgyalásokat folytat Pekinggel, hogy nyersolajának egy részét jüanban 
határozzák meg. 

Egyes elemzők szerint azonban nem valószínű, hogy a jüan komoly kihívás elé állítja 
a dollár dominanciáját, legalábbis rövid távon. A Bank for International Settlements 
adatai szerint 2019-ben a devizaügyletek 88%-a az Egyesült Államok fizetőeszköze 
volt, míg a jüan esetében ez az arány 4,3%. Azonban mind az acélgyártás, mind az 
erőművi szenet jüanban fizetik. Ezeket az ügyleteket hagyományosan dollárban 
kötik, de sok kínai vásárló átmenetileg leállította a vásárlást, miután az Egyesült 
Államok és Európa elzárta az orosz hitelezőket a SWIFT bankközi (üzenetküldő) 
rendszertől. 

Összegzés 

Szaúd-Arábia és a világ legnagyobb gazdasági hatalmai közötti dinamika drámaian 
megváltozott. Az Egyesült Államok viszonya a szaúdiakkal átalakult, ezzel együtt 
Kína a világ legnagyobb nyersolajimportőre lett és számos gazdasági ösztönzőt 
kínál a Királyságnak. Az aktív tárgyalások ellenére azonban korántsem biztos, hogy 
Szaúd-Arábia jüanban fogja eladni az olajat Kína számára a közeljövőben. A Szaúdi 
Központi Bank tájékoztatása szerint a Királyság devizatartaléka 446,8 milliárd dollár 
volt 2022 elején. Szakértők szerint ezek a tartalékok kényelmesen fedezhetik Rijád 
külső adósságát, olyan stabilitást biztosítva számára, amely miatt nem veszi 
fontolóra a dollár leváltását, összehasonlítva a Kőolaj-exportáló Országok 
Szervezetének (OPEC) más országaival, amelyek nagy kereskedelmi és pénzügyi 
hiánytól szenvednek. Mégis sokan úgy gondolják, hogy a szaúdi-kínai 
együttműködés fokozódása, valamint az előbbiek egyre romló viszonya az Egyesült 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_currency
https://www.investopedia.com/articles/forex/09/factors-drive-american-dollar.asp
https://seekingalpha.com/article/4453452-digital-yuan?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4j29a3fwbJJi3q5L2ByFLNswqPstrvtUN4XXPwusXhl07mmGENv6HBoCP8kQAvD_BwE&internal_promotion=true&utm_campaign=16160107183&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=138882502731%5edsa-1485125208378%5e%5e581249221566%5e%5e%5eg
https://seekingalpha.com/article/4453452-digital-yuan?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4j29a3fwbJJi3q5L2ByFLNswqPstrvtUN4XXPwusXhl07mmGENv6HBoCP8kQAvD_BwE&internal_promotion=true&utm_campaign=16160107183&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=138882502731%5edsa-1485125208378%5e%5e581249221566%5e%5e%5eg
https://seekingalpha.com/article/4453452-digital-yuan?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4j29a3fwbJJi3q5L2ByFLNswqPstrvtUN4XXPwusXhl07mmGENv6HBoCP8kQAvD_BwE&internal_promotion=true&utm_campaign=16160107183&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=138882502731%5edsa-1485125208378%5e%5e581249221566%5e%5e%5eg
https://seekingalpha.com/article/4453452-digital-yuan?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4j29a3fwbJJi3q5L2ByFLNswqPstrvtUN4XXPwusXhl07mmGENv6HBoCP8kQAvD_BwE&internal_promotion=true&utm_campaign=16160107183&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=138882502731%5edsa-1485125208378%5e%5e581249221566%5e%5e%5eg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/russian-coal-and-oil-paid-for-in-yuan-to-start-flowing-to-china
https://www.mubasher.info/news/3917353/المركزي-السعودي-446-8-مليار-دولار-الاحتياطي-الأجنبي-بنهاية-يناير-2022/
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2022/03/30/لن-تتخلى-السعودية-الدولار-لأجل-اليوان-الصيني؟
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Államokkal hosszú távon hozzájárulhat a petrojüan térnyeréséhez, jelentősen 
gyengítve a petrodollár és azon keresztül az USA dominanciáját. 


