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БМА 



 Ренминби = „народна валута“  

 Юан = единица мярка за валутата 

 

 ЕЦБ - „Chinese yuan renminbi (CNY)“ 

 БНБ - „Китайски ренминби юан“. 

 

 CNY, RMB, ¥ 



 Валутен контрол 

 Юанът се ползва само в страната 

 Външната търговия е в чужди валути/долари 

 Капиталовите потоци са в чужди валути/долари 

 Юанът не се търгува извън Китай 

 

 Текуща сметка – конвертируемост 

 Капиталов контрол 

 



 A и B – акции 

 А-акциите се търгуват в юани и са достъпни за 

китайци 

 B-акциите са малък дял, търгуват се в чужда 

валута и са достъпни за чужденци (от 2001 и за 

китайци) 

 

 Qualified Foreign Institutional Investor – малка 

квота за чужди инвестиции в А-акции за 

ограничен брой одобрени инвеститори (2003-12, 

2005-27); 2012 – 0.8% от паз.капитализация 



 Chapter 48: Deepen the financial system reform 
Improve the market-based managed floating exchange rate regime. Press ahead 
with the reform of the foreign exchange management system. Expend the scope of 
cross-border yuan trade. Push forward RMB capital account convertibility. 
Improve the management of foreign exchange reserve, expend the scale and 
increase the yields.  
 

 Chapter 50: Improve regional opening up pattern 
We will speed up the internationalization of Shanghai as a centre for 
finance, shipping, and trade. 
 

 Chapter 57: Maintain Hong Kong and Macao's long 
term prosperity and stability  

Support Hong Kong develop to the off-shore RMB business center and 
international asset management center, consolidate and lift its position as 
international finance, trade and shipping center, strengthen the global 
influences as financial center.  



 

 

 Намаляване на рестрикциите 

 Пилотни експерименти 

 Постепенно разпростиране върху цялата страна 

 Офшорен пазар – напълно свободен 



 2004 - бизнес на дребно в юани – депозити, 

обмен на валута, преводи, дебитни и кредитни 

карти, чекове 

 2007 – Dim Sum bonds деноминирани в 

ренминби облигации на китайски финансови 

институции, вкл. Министерството на финансите 

на Китай 

 2007 - RTGS разплащателна система в ренминби 

 2009 - пилотна схема за външнотърговски 

разплащания в ренминби  



 

 2009 - пилотна схема за търговски разплащания в 
ренминби между Китай и Хонг Конг, Макао, ASEAN 

 2010-2011 – разширяване на обхвата на схемата с 
включване на повече провинции, компании и страни 

 2012 - обхваща цялата територия на Китай 

 2011 - използването на ренминби за ПЧИ – входящи и 
изходящи 

 2011 – RQFII – клонове на китайски банки могат да 
набират финансиране в Хонг Конг и инвестиране в 
Китай 

 2012 - пилотна схема за пълна капиталова 
конвертируемост между специалната икономическа зона 
в Кианхай (Шенжен) и Хонг Конг 



 

 2012 - разширяване на QFII и RQFII от 30 на 80 милиарда 
долара 

 2013 – междубанков фиксинг HIBOR за ренминби 

 2013 – RQFII се отваря и за международни банки и 
инвеститори, работещи в Хонг Конг 

 2013 - 251 одобрени участници QFII, 56 RQFII, 32 QDII, 48 
JV Fund Management Companies, 13 JV Securities Firms 

 2013 – разширяване на QFII квотата от 80 на 150 милиарда 
долара 

 2013-2014 – RQFII квота за Лондон, 1 одобрена компания, 
одобрение за поделения на китайски банки в Лондон 

 2013 - RQFII квота за Сингапур 



 

Shanghai - international financial center by 2020 

 

2013 China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

will pilot RMB capital account convertibility, interest 
rate liberalization, and the cross-border use of RMB 

 

The finance sector will be fully opened to private 
investors and foreign invested financial institutions. 



People’s Bank of China 

 Валутни суапи с 18 централни банки до 2012 

 Към средата на 2013 - 2 трилиона юана (близо 

300 милиарда долара) 

 Юли 2013 – АЦБ суап за 200 млрд юана 

 Октомври 2013 – ЕЦБ суап за 350 милиарда 

юана (45 милиарда евро) 

 



 Второ място при търговското финансиране 



 Основно с Хонг Конг и Сингапур – лихвен 

арбитраж 



 Декември 2013 - 8-мо място по разплащания – 

спрямо 35-то място през октомври 2010 г.  



 



 април 2013 година 47 страни използват ренминби за над 10% 
от плащанията си с Китай 

 около 20% и повече - Южна Корея, Тайван, Филипините, 
Сингапур, Франция и Великобритания  



 8 място по валутна търговия (SWIFT, Aug 2013) 



 9 място по валутна търговия (BIS Basel) 



 



 Ренминби депозити в Хонг Конг 
 826 милиарда ренминби през ноември 2013 
 RMB валутна търговия в Хонг Конг - 3.5 трилиона юана 

през ноември 2013 

 



 Офшорни центрове 

 



 Лондон 

 



 Лондон 

 



 CNH – CNY 

 Minikin and Lau 2013 

 



 фактурирането/разплащането в ренминби на китайската 
външна търговия 

 Ноември 2013 - 23% 

 PBOC 2013 



 дефакто референтна валута - седем от десет регионални 
валути се влияят по-силно от юана, отколкото от долара, като 
средно влиянието на юана е 60% по-силно от долара 

 Subramanian 2013 

 



още 2004 

 90% с Монголия е в юани 

 81% с Виетнам 

 45% със Северна Корея 

 15% с Русия 

 свободно циркулира в Пакистан, Виетнам, 

Мианмар и Лаос 



 RBA 2013 



изследване на RBS сред мениджърите на валутни 

резерви 2013 

 14% от тях вече са инвестирали в ренминби 

активи 

 27% обмислят да инвестират в момента 

 37% биха обмислили инвестиция през 

следващите 5-10 години  

 очаквания за конвертируемост на валутата 



 Най-големи валутни резерви в света 

 2009 - най-големият износител в света (задмина 

Германия) 

 2010 – втората най-голяма икономика в света 

(задмина Япония) 

 2013 – (вероятно) най-голяма външна търговия в 

света (задмина САЩ) 

 GDP PPP per capita – 30% от ЕС 

 







 Minikin and Lau 2013 



 Subramanian 2011 

 



 

 Най-голяма икономика 

 Страна кредитор 

 Добри макрофундаменти (спрямо САЩ и ЕС) 

 

 Предизвикателство – развити финансови пазари, 

либерализация, конвертируемост, институции 
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