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BUDAPESTEN ALAKULHAT A KÖVETKEZŐ RENMINBI KÖZPONT
Készítette: Daróczi Dóra, Erhart Szilárd, Kálmán Péter
Ázsia után Európában is sorra létesülnek az úgynevezett renminbi központok. A luxemburgi,
londoni, frankfurti és párizsi központ után Budapesten alakul a következő. A budapesti
renminbi központ szimbolikus alapkövét a People's Bank of China (PBC, a Kínai Népköztársaság
jegybankja) és a Magyar Nemzeti Bank tette le 2015. június 27-én, a központi bankok közötti
elszámolásokért felelős BIS székhelyén, Bázelban megkötött elszámolásforgalmi megállapodás
aláírásával.
A renminbi központok biztosítják Kínán kívül a renminbiben lebonyolított tranzakciókhoz szükséges elszámolási infrastruktúrát, és a kínai pénzügyi liberalizációs intézkedéseket kihasználva
a pénzügyi szolgáltatások egyre szélesebb palettáját nyújthatják az ügyfelek bővülő körének.
Először jellemzően a külkereskedelemhez és az idegenforgalomhoz kötődő elszámolások növekedtek a központokban, egyre jelentősebb ugyanakkor a devizapiaci és kötvénypiaci aktivitás is
számos renminbi központban: Szingapúrban, Londonban és Luxemburgban. A renminbi központok pénzügyi háttér-infrastruktúrájának és szolgáltatásainak kialakítása előtt renminbi kezdeményezéseket hirdetnek az érintett központok. A Budapesti Renminbi Kezdeményezés 2015.
márciusi létrehozását az MNB kezdeményezte követve a Bundesbank, a Bank of England, a
Banque Centrale du Luxembourg és a Banque de France példáját.
Ez az elemzés egy többrészes cikksorozat ötödik részeként jelenik meg. A cikksorozat első része
bemutatta a renminbi nemzetközi megjelenésének mérföldköveit, a második rész a kínai jegybank
árfolyampolitikáját, illetve az MNB-vel, és más jegybankokkal kötött devizacsere
keretmegállapodásait ismertette, a harmadik része pedig a renminbi nemzetközivé válásához
kapcsolódó jegybanki felelősségi köröket tekintette át. A cikksorozat negyedik írása a kínai tőkeáramlások jövőképét vázolta fel.
1. RMB KÖZPONTOK ÁZSIA UTÁN EURÓPÁBAN IS
A renminbi központok alapvető célja a renminbi nemzetközi használatának elősegítése a kereskedelmi és pénzügyi elszámolások során. Az első központok földrajzi, politikai és kulturális okokból távol-keleten nyíltak, többek között Hong Kongban, Szingapúrban és Tajvanon. Ezt követően
alakultak az európai központok (Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban,
Luxemburgban). A renminbi központok szolgáltatásai a külgazdasági liberalizáció lépésihez igazodva először a külkereskedelemhez kapcsolódó tranzakciókra (pl. kereskedelem elszámolás és
finanszírozás, számlavezetés), majd a tőkepiaci és devizapiaci szolgáltatásokra terjedtek ki.

Nem meglepő módon a legfontosabb központ Hong Kongban található, a renminbi betétek,
kínai külkereskedelem és renminbi értékpapírpiac nemzetközi összehasonlításban itt a legnagyobb (1. táblázat). A deviza- és tőkepiaci szolgáltatások tekintetében ugyanakkor Európa pénzügyi központjai az Egyesült Királyságban és Luxemburgban is egyre fontosabb szerephez jutottak.
A leggyorsabb növekedési potenciált éppen ezen szolgáltatások esetében valószínűsít a SWIFT
piaci szereplők bevonásával készített elemzése. Az elemzést megerősítik a legfrissebb tényadatok, amelyek alapján a renminbi elszámolások értéke évente többszörösére növekszik a deviza és
kötvénypiacokon.
1. táblázat: Renminbi központok legfontosabb jellemzői
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Forrás: SWIFT, Szingapúri Jegybank, Hong Kong Monetáris Hatósága, PWC
Megjegyzés: Bank of China (BoC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China
Construction Bank (CCB), a PWC (2014) által hivatkozott teljes átlagos devizapiaci forgalom a kerekítések miatt tér el 100-tól
Külkereskedelem
A renminbi központokban először a külkereskedelemhez és az idegenforgalomhoz kötődő elszámolások növekedtek, mert először a folyó fizetési mérleg tranzakciókra vonatkozó korlátozásokat törölték el a kínai hatóságok. A kínai kereskedelmi elszámolásokon belül 2014 elejére a
renminbi elszámolások értéke 25 százalék körülire emelkedett. Hong Kong és az ázsiai renminbi
központok földrajzi közelségük miatt a legfontosabb külkereskedelmi partnerei Kínának, amelyek
a renminbi ázsiai használatát elősegítették az elmúlt években. Európában a legnagyobb kínai külkereskedelmi partner Németország.
RMB betétek
A renminbi központokban a külkereskedelmi elszámolások mellett a kereskedelmi banki
renminbi betétek biztosítják a likviditást az elszámolásokhoz. A renminbi betétek állománya
Hong Kongban koncentrálódik (1. táblázat) az ázsiai és európai betétállomány kétharmada, meg2/10

közelítőleg 1000 milliárd renminbi (160 milliárd dollár) itt található. Elsősorban a kereskedelmi
elszámolások hatására, illetve renminbi felértékelődésével kapcsolatos várakozások miatt emelkedett a betétállomány, ugyanakkor dinamikus emelkedés volt megfigyelhető az ázsiai régióban
Szingapúrban és Tajvanon is az elmúlt években. Az európai központok közül Párizsban a kínai
bankok afrikai aktivitásához kapcsolódó likviditás csapódik ki renminbi betétként.
RMB elszámolási központok
A renminbi központok biztosítják Kínán kívül a tranzakciók lebonyolításához szükséges elszámolási infrastruktúrát is, ideértve a külkereskedelem vagy a tőketranzakciók pénzügyi elszámolását. Az első lépcsőben a kínai bankok tipikus kereskedelmi banki funkciót (levelező banki szolgáltatás) láthatnak el, valamint vállalatoknak renminbi bankszámlákat vezethetnek, ami lehetővé
teszi a renminbiben indított fizetési tranzakciók bankon belüli teljesítését, valamint a bank anyabankján keresztül a határon átmenő renminbi tranzakciók lebonyolítását is. A szolgáltatás gördülékeny lebonyolításához az is szükséges, hogy a PBOC kijelölje a kínai bankot hivatalos elszámoló
banknak.
A PBOC az elszámolásforgalommal kapcsolatos megállapodásokat jellemzően a swapline szerződést követően kötött a jegybankokkal a legutóbbi évben, illetve ezzel közel egy időben került
kiválasztásra a hivatalos elszámolóbank is. A hivatalos elszámolóbankok közvetlen módon tudnak a kínai rendszerekhez, piacokhoz hozzáférést biztosítani, ami vélhetően gyorsabb, olcsóbb és
az ügyfelek számára is kényelmesebb elszámolásforgalmi szolgáltatások biztosítását teheti lehetővé. Hivatalos elszámolóbanki státuszt Kína vezető bankjai kaptak: a Bank of China (BoC) Hong
Kongban, Franciaországban, Tajvanon, Németországban, illetve Budapesten, míg az Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) Szingapúrban, Luxemburgban, a China Construction Bank (CCB)
az Egyesült Királyságban.
A SWIFT statisztikái1 szerint az európai renminbi központok közül Franciaország kínai elszámolások értékét tekintve a renminbi aránya 44 százalékra emelkedett 2014. júliusban (a két évvel
korábbi 20 százalékról), megelőzve ezzel az Egyesült Királyságot (40 százalékos RMB
elszámolásforgalmi arány), Luxemburgot (23 százalékos RMB elszámolásforgalmi arány) és Németországot (19 százalékos RMB elszámolás-forgalmi arány).

1

http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/products_services/RMB_tracker_Aug2014_SdC.pdf
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1 ábra: Renminbi fizetések (érték) súlya az európai renminbi központokban
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Forrás: SWIFT Renminbi Tracker
2014 harmadik negyedévében éves összehasonlításban 37 százalékkal nőtt a kínai határon átnyúló renminbi elszámolások volumene a Kínai Jegybank adatai szerint (PBOC Monetáris Politikai Jelentés2, 2014. III. negyedév), és az elszámolások értéke elérte a 1530 milliárd renminbit
(250 milliárd dollár). A világ 174 országa hajtott végre kisebb vagy nagyobb értékű renminbi kereskedelmi elszámolásokat.
Renminbi értékpapírpiaci központok
A kínai onshore kötvénypiac Japán után a legnagyobb Ázsiában. Az onshore kötvénypiacon
egyelőre csak néhány, befektetési kvótával rendelkező külföldi intézmény van jelen (jegybankok,
intézményi befektetők, stb.). A befektetések közvetítésében kiemelt szerepe van Hong Kongnak,
ugyanis a szigetországnak a legnagyobb az RQFII (Renminbi Qualified Institutional Investor) kvótája, és innen érkezett a legtöbb portfolióbefektetés. Az offshore piacon Hong Kong mellett fontos
szerepet játszik Luxemburg, ahol a legtöbb renminbi értékpapírt jegyzik Ázsián kívül, és egyre
jelentősebb renminbi értékpapírpiac az Egyesült Királyság.
Devizapiaci központok
Az offshore renminbi devizapiaci kereskedés alapvetően Hong Kongban, Londonban, illetve
Szingapúrban zajlik.
A renminbihez kapcsolódó terméket több nemzetközi tőzsde is kínál, például az Euronext, a
hong kong-i, a chicagói, a moszkvai, vagy a szingapúri tőzsde. A tőzsdei renminbi termékek mind
a külkereskedelmi elszámolásokat, mind a pénzügy tranzakciók árfolyamkockázatának fedezését

2

http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/english/upload/File/2014Q3%20MPR_EN_nancy.pdf
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megkönnyítik, illetve lehetőséget kínálnak a szabadon lebegő árfolyamrendszerre való fokozatos
áttérés eredményeként megnövekvő RMB árfolyamvolatilitás fedezésére, illetve kihasználására.
A BIS, illetve a londoni renminbi devizapiaci felmérések szerint az azonnali ügyletek mellett az FXswapok és határidős ügyletek voltak 2013-ban a leginkább népszerűek a kínai renminbi esetében,
elsősorban az éven belüli lejárati szegmensben.
2 ábra: Devizapiaci forgalom megoszlása devizánként és ügylettípusonként
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Forrás: BIS
Hong Kong – az első számú renminbi központ
Speciális helyzetéből adódóan (földrajzi elhelyezkedés, politikai és gazdasági rendszer kettőssége) Hong Kong vált az első, illetve legfontosabb renminbi központtá. Ide koncentrálódott a
kereskedelemi és egyéb renminbi elszámolások bő háromnegyede az elmúlt években, 2007-ben
pedig már az első offshore renminbi kötvény kibocsátására is sor került. 2014 októberére a teljes
kötvényállomány elérte a 368 milliárd renminbit, miközben 2014. első tíz hónapjában 80 kibocsátó 167 milliárd renminbi értékben bocsátott ki kötvényeket.
Hong Kong volt az első RMB központ, amely RQFII kvótát kapott 2011-ben, továbbá Hong
Kongban a bruttó valósidejű elszámolási rendszer is fogad renminbi tételeket. A renminbi elszámolási rendszernek összesen 224 banki tagja volt 2014. októberben, és a rendszer havi forgalma elérte a 800 milliárd renminbit. Az elszámolási rendszer kapcsolatban áll az anyaország
elszámolási rendszerével (CNAPS – China National Advanced Payment System) így az anyaországba történő átutalásokra is lehetőséget biztosít.
A 12. kínai ötéves terv megerősítette Hong Kong pénzügyi központi funkcióját, különösen a
renminbi szolgáltatások tekintetében. A pénzügyi szolgáltatásokat támogatja, hogy Hong
Kongban koncentrálódik a renminbi betétek túlnyomó többsége is.
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Hong Kong pozícióját tovább erősíti a 2014. novemberben elindított Shanghai-Hong Kong
Connect program, amely Shanghai és a hong kongi értéktőzsdét köti össze, lehetőséget biztosítva
arra, hogy a kínai anyaországi és a hong kongi befektetők kereskedjenek a két piacra bevezetett
részvényekkel.
Hong Kongban vezették be az első Kínán kívüli hivatalos renminbi bankközi kamatot a HIBOR-t,
amely referenciakamatként szolgál az offshore piaci szereplőknek. Továbbá Hong Kong Monetáris
Hatósága (HKMA) közreműködik a kínai államkötvények offshore piaci kibocsátásában.
Szingapúr – az ASEAN országok legfontosabb renminbi központja
Szingapúr kitüntetett szerepet játszik Kína délkelet-ázsiai gazdasági kapcsolataiban. Kereskedelmi kikötője miatt globális fontosságú, illetve jelentős volumenű kínai működőtőke célországa.
Szingapúr Ázsiában a legfontosabb devizakereskedési központ, és globálisan is a harmadik az
Egyesült Királyság és az Egyesült Államok után, így nem meglepő, hogy jelentős növekedés ment
végbe a renminbi devizaügyletek terén is. A szingapúri tőzsde már 2008-ban irodát nyitott Pekingben, 2011-től már renminbi kötvények is forogtak a tőzsdén, majd 2012. márciustól a
renminbit a devizakereskedési rendszerbe is bevezették.
Szingapúrban gyors növekedést mutatott a renminbi betétek állománya a 2006. évi 60 milliárd
renminbiről 277 milliárd renminbire nőtt 2014. decemberére a jegybank adatai szerint (MAS –
Monetary Authority Singapore). Szingapúr 2012 a banki szolgáltatásokról is megállapodást kötött
a kínai-szingapúri szabadkereskedelmi megállapodás (CSFTA - China-Singapore Free Trade
Agreement) aláírásakor.
Tajvan– a későn induló
Tajvant más ázsiai renminbi központokhoz hasonlóan erős kötelékek kötik Kínához, ugyanakkor
a kínai politikai kapcsolatok javulására volt szükség a renminbi központ kialakítását megelőzően (PWC, 2014). Az anyaországi bankok ugyanakkor nem létesíthettek fiókokat egészen 2012-ig
az aktív kereskedelmi elszámolások ellenére. 2013-ban a BOC Taiwan kapott hivatalos
elszámolóbanki státuszt, és azóta az elszámolások Tajvanon nőttek a leginkább dinamikusan
Hong Kong mellett.
A renminbi betétek állománya gyorsan nőtt az elmúlt években 39 milliárdról 215 milliárdra
(2014. január). A tajvani devizapiacon a renminbi ügyletek súlya 10 százalék körüli, azaz lényegesen magasabb a globális piacra jellemző 1,7 százaléknál a BIS 2013. évi felmérése szerint. Tajvan
nemzetközi összehasonlításban nagynak mondható, 100 milliárd renminbi értékű RQFII kvótát
kapott.
Egyesült Királyság – a globális pénzügy központ szerepköréből fakadó előnyök
Az Egyesült Királyság, illetve London erősségének számít más központokhoz hasonlítva a pénzügyi szolgáltatások terén meglévő tapasztalatai, és a nemzetközi kötvény-kibocsátási és devizapiaci vezető szerepe a SWIFT korábbi értékelése szerint. A londoni renminbi azonnali devizapiaci forgalom éves összehasonlításban 160 százalékkal nőtt 2014 első félévében, 2011-hez ké6/10

pest ugyanakkor már közel húszszoros volt a növekedés. Összességében a globális offshore
renminbi devizapiaci forgalom negyede (a Hong Kongon kívüli forgalom fele) Londonban zajlik.
Londonban a renminbi betétállomány 2014 első félévében 25,4 milliárd renminbit tett ki, ezen
belül elsősorban vállalati betétek (16,7 milliárd renminbi) és a bankközi betétek (6,4 milliárd
renminbi) voltak jelentősek.
Fontos mérföldkövet jelentett a renminbi elszámoló bank kijelölése: 2014. júliusban kapott
kinevezést a China Construction Bank. Az Egyesült Királyság – hasonlóan Németországhoz és
Franciaországhoz – 80 milliárd renminbis RQFII befektetési kvótát kapott.
További fontos eseményt jelentett, hogy 2014-ben az Egyesült Királyság kormánya renminbi
kötvényeket bocsátott ki.
Luxemburg
Luxemburg a határon átnyúló RMB üzletek egyik legfontosabb központjává vált az
eurozónában. A luxemburgi központi bank (Banque Centrale du Luxembourg) 2010-ben kötött
megállapodást a PBOC-val, 2013-ban pedig a pénzügyminisztérium elindította az RMB ügyleteket
támogató kezdeményezést, azzal a céllal, hogy Luxemburg legyen a nemzetközi renminbi ügyletek egyik központja az euroövezetben.
Kína három legnagyobb bankja (BoC, ICBC, CCB) választotta székhelyéül Luxembourgot, ami
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Luxemburg Európában a legfontosabb banki szolgáltatásokat
nyújtó reminbi központtá váljon a betétek (67 mrd RMB), jegyzett kötvények (32,9mrd RMB) és
befektetési alapokban lévő eszközök (261,8mrd RMB) tekintetében.
Németország - Frankfurt
Németország Kína legfontosabb kereskedelmi partnere Európában, világszinten pedig az ötödik
legfontosabb. A két ország kereskedelmének volumene 140,6 milliárd eurót tett ki 2013-ban.
2012-ben a Sino-German Government Consultation során a két ország megállapodást kötött arról, hogy növelik az RMB és az euró használatát a kereskedelmi elszámolások során. 2013 júliusában felállítottak egy munkacsoportot, melynek célja, hogy Frankfurt nemzetközi RMB központtá
váljon.
Az RMB devizaügyletek kevésbé jelentősek Frankfurtban, sokkal inkább a kötvénykibocsátások
dominálnak. A francia és a német vállalatok az RMB kötvények fő európai kibocsátói Hong
Kongban, a luxemburgi tőzsdén jegyzett RMB kötvények mintegy harmada kapcsolódik hozzájuk.
Több mint 40 RMB kötvényt jegyeznek Németországban.
Franciaország - Párizs
A kereskedelem volumene szerint Franciaország Kína negyedik legnagyobb európai partnere. A
Paris Europlace szerint a Kína és Franciaország közötti kereskedelem megközelítőleg 10%-át számolják el renminbiben. Ezzel az eurózónában első, világszinten pedig a negyedik legnagyobb az
RMB fizetések értékét tekintve.
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A Kínából Franciaországba áramló FDI 2006-2010 között 40 millió renminbiről 240 millióra
emelkedett, 2011-ben pedig 372 millióra. Az RMB betétek állománya szintén jelentős emelkedést mutat, 2013-ra elérte a 20 milliárd renminbit, ami az előző évi mennyiség kétszerese, így
Párizs rendelkezik Luxemburg után a második legnagyobb RMB betét állománnyal. A francia vállalatok az RMB kötvények legjelentősebb európai kibocsátói közé tartoznak: 6 vállalat és 3 bank
16 kötvényt bocsátott ki 10mrd renminbi értékben.
2013 novemberében Franciaország és Kína megállapodást kötöttek a párizsi offshore RMB piac
fejlesztéséről, és ennek részeként egy párizsi elszámolóbank kijelöléséről.
2. RENMINBI KEZDEMÉNYEZÉSEK JEGYBANKI KÖZREMŰKÖDÉSSEL
A renminbi központok kialakításában és fejlesztésében az európai hatóságok kezdeményezőként és tagként is részt vettek az ún. renminbi kezdeményezéseken keresztül (2. táblázat). A
londoni kezdeményezést a brit pénzügyminiszter indította a londoni városháza stratégiai vezetőjével (Policy Chairman), és a kezdeményezésnek tagja a Pénzügyminisztérium.
A cikksorozat harmadik részében tárgyalt feladatokkal (devizatartalék-kezelés, likviditáskezelés, elszámolásforgalom, pénzügyi stabilitás, stb.) összefüggésben aktív szerepet vállalt a kezdeményezésekben több jegybank: a Bundesbank, a Bank of England, a Banque Central du Luxembourg és a Banque de France.
Kiemelt célja a renminbi kezdeményezéseknek a nemzetközi gyakorlatban az offshore és
onshore piacok közötti átjárás lehetőségeinek felvázolása, illetve megvalósítása, a legfontosabb RMB ügylettípusok azonosítása, a kínai onshore piacon a kereskedési rendszer jegyzett
devizái közötti megjelenés engedélyeztetése más devizákhoz hasonlóan (USD, NZD, EUR, GBP,
JPY, HKD, AUD, MYR). A SWIFT statisztikái és londoni tapasztalatok alapján az egyik legnagyobb
üzleti lehetőség a fogadó országokban a devizapiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódhat.
2. táblázat: Európai renminbi kezdeményezések
Város

Frankfurt

London

Luxemburg

Párizs

Ország

Németország

Kezdeményezés

RMB Initiative group

Magánszektorbeli tagok
Agricultural bank of China,Baker and Mckenzie,Bank of China,China
Construction Bank,Citi,Commerzbank,Deutshe Bank, Deutshe Borse,
DZ Bank,Frankfurt Main Finance,Gize,Helaba, HHSBC,ICBC, IHK,
KFW,King and Wood,Messer,pwc, Simmons and Simmons, SWIFT,
Volkswagen
Agricultural Bank of China,Australia and New Zealand Banking Group
Limited,Bank of China, Bank of Communications (UK), Barclays, China
Construction Bank,Citi, Deutsche Bank, HSBC, ICBC,JP Morgan, Royal
Bank of Scotland,Standard Chartered

Állami szektorbeli tagok
Bundesbank, Hessisches Ministerum für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und
landesentwicklung

City of London, HM Treasury, Bank of England,
Financial Services Authority

Egyesült Királyság City of London initative
Luxemburg Center for
Bank of China, China Construction Bank, Clearstream, Luxembourg
Finance Ministry, Commission de Surveillance du
International RMB Business Stock Exchange, ICBC, Luxembourg Bankers' Association (ABBL),
Secteur Financier
Luxemburg
in the Eurozone
Luxembourg Fund Association (Alfi)
Bank of China, Paris, BPCE Natixis,BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC
Paris Europlace - Your Hub France, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Paris, Société Bank de France, Trésor Francais
Franciaország
to the Eurozone
Générale

A kedvező nemzetközi tapasztalatokat mérlegelve a Jegybanki Renminbi Program keretében a
Magyar Nemzeti Bank elindította a Budapesti Renminbi kezdeményezést, amelynek 2015. március 26-án volt az alakuló ülése. A kezdeményezés legfontosabb célja az, hogy a renminbi elszámolásban érintett vállalati szektor, pénzügyi intézmények és állami szereplők közös munkájára
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építve azonosítsa a renminbihez kapcsolódó üzleti lehetőségeket, és a szükséges fejlesztési igényeket a deviza és tőkepiaci, elszámolásforgalmi infrastruktúrához kapcsolódóan.
A Budapesti Renminbi Kezdeményezés elősegítheti a magyarországi befektetési paletta és finanszírozási források szélesítését és a renminbi nemzetközi súlyának növekedéséből fakadó
előnyök kihasználását, illetve Budapest regionális szerepe miatt határon átnyúló piaci aktivitást
és jövedelmet generálhat Magyarország és a régió számára.
A Budapesti Renminbi Kezdeményezés a nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve munkacsoportok köré szerveződik:
(i)
(ii)
(iii)

pénzügyi piaci munkacsoport,
reálgazdasági munkacsoport,
elszámolásforgalmi munkacsoport.

A pénzügyi munkacsoport tárgyalja a befektetési kvótákkal, renminbi értékpapírok kibocsátásával és jegyzésével, jegybanki eszközökkel, devizapiaci kereskedéssel kapcsolatos kérdéseket. A
reálgazdasági munkacsoport az export és import elszámolásához kötődő témákat, illetve a hazai
banki renminbi szolgáltatások (számlavezetés, betétgyűjtés, hitelezés, stb.) kérdéseiben alakít ki
álláspontot a bankok és külkereskedő vállalatok bevonásán keresztül. Az elszámolásforgalmi
munkacsoport a renminbi elszámolások folyamatos figyelemmel kísérésével, szükség esetén továbbfejlesztésével, valamint a renminbi központokhoz való kapcsolat kiépítésével foglalkozik.
3. táblázat: A Budapesti Renminbi Kezdeményezés munkacsoportjai
Pénzügyi piaci munkacsoport
•RMB befektetési kvóták kezdeményezése PBC-nél, CSRC-nél magyar
intézményeknek (QFII, RQFII, bankközi kötvény program)
•RMB-ben denominált értékpapírok hazai kibocsátásának és jegyzésének
előkészítése, RMB befektetési alapok kialakítása hazai befektetőknek
•RMB jegybanki eszközök
•Közvetlen onshore RMBHUF árfolyamjegyzés előkészítése (hasonlóan az
RMBAUD, RMBEUR, RMBGBP devizapárokhoz)
•Spot/Forward/Swap/Futures kereskedelem, RMB határidős tőzsdei
árfolyamjegyzés bevezetése (BÉT)
• Bankközi fixing kérdések
Reálgazdasági munkacsoport
• Export és import elszámolás
• Külkereskedelemben aktív vállalatok igényeinek felmérése
• RMB kereskedelem finanszírozás
• RMB betétgyűjtés és hitelezés (külkereskedő vállalatoknak)
• RMB számlavezetés
Elszámolásforgalmi munkacsoport
• Elszámolási mechanizmus és infrastruktúra fejlesztése

A Budapesti Renminbi Kezdeményezés alakuló ülését Mingyou Bao a Kínai Népköztársaság
Jegybankja (People’s Bank of China) londoni irodájának vezetője, valamint dr Balog Ádám, az
MNB alelnöke nyitotta meg.
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Az MNB Renminbi Programjának bemutatását követően az ülés pénz- és tőkepiaci szekciójában
előadásokat tartott Kína két vezető bankjának képviseletében a Bank of China Hong Kong és az
Industrial and Commercial Bank of China Europe a renminbi elszámolásokkal és kötvénypiaccal
kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokról és regionális terveikről. Barcza György, az
Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója bemutatta a renminbi kötvénypiacokon történő
kibocsátások lehetőségeit és kihívásait, kitérve egy esetleges hazai kibocsátás lehetőségeire is,
Emellett az MNB Monetáris politika és pénzpiaci elemzésekért felelős igazgatója is előadást tartott a kínai pénzügyi liberalizáció jövőképéről. A reálgazdasági szekcióban a Kínai Gazdasági és
Kereskedelmi Konzulátus, valamint a Wanhua-Borsodchem ismertették a kínai-magyar gazdasági
partnerség fejlesztésével kapcsolatos terveket. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a hazai befektetési lehetőségekről tájékoztatta az ülés résztvevőit. Az elszámolásforgalmi szekcióban a BOC Luxembourgi központ, az OTP Bank, illetve Bartha Lajos (MNB) ismertették a renminbi
elszámolásforgalmi fejlesztések lehetőségeit és kihívásait.
A People's Bank of China (PBC, a Kínai Népköztársaság jegybankja) és a Magyar Nemzeti Bank
elszámolásforgalmi megállapodást kötött 2015. június 27-én Bázelban, amely a renminbi
elszámolóbank kijelölését követően támogathatja a budapesti renminbi központ fejlődését. A
megállapodás keretében a felek együttműködve látják el az RMB üzletág felügyeletét és felvigyázását, az információk cseréjét, valamint a rendszer értékelését és fejlesztését. Az RMB elszámolási
és klíringrendszer létrehozása Budapesten várhatóan lendületet fog adni a vállalatok és a pénzügyi intézmények határon átnyúló, RMB-ben folytatott tranzakcióinak Kínában és Magyarországon, és elő fogja mozdítani a kétoldalú kereskedelmet és a befektetések liberalizációját. Továbbá
a felek megállapodtak arról, hogy rendszeres párbeszéd keretében tekintik át a renminbi likviditás helyzetét, valamint a renminbi piac stabilitását érintő releváns eseményeket, illetve egyeztetnek a szükséges módosításokról. A PBC emellett döntött arról, hogy kiterjeszti a Renminbi
Qualified Foreign Institutional Investors (RQFII, Renminbi Kvalifikált Külföldi Intézményi Befektetők) rendszerét Magyarországra, 50 milliárd renminbis kvótát biztosítva Magyarországnak.
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