Wyzwania gospodarki globalnej
Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31

Challenges of the global economy
Working Papers Institute of International Business University of Gdañsk 2012, no. 31

Joanna Bogo³êbska
Uniwersytet £ódzki

Internacjonalizacja renminbi (RMB)
a miêdzynarodowa nierównowaga p³atnicza
Procesy internacjonalizacji walut jako alternatywy dla USD zyskuj¹ coraz wiêksz¹ uwagê i staj¹
siê przedmiotem coraz czêstszych analiz, zarówno w dyskusjach akademickich, jak i oficjalnych
forach wspó³pracy miêdzynarodowej (G20, MFW, BIS). Utworzenie prawdziwego wielodewizowego systemu, opartego na kilku walutach miêdzynarodowych stanowi jeden z alternatywnych
scenariuszy reformowania miêdzynarodowego systemu walutowego. Czynnikiem stymuluj¹cym proces reformowania jest wadliwoœæ systemu opartego na jednej walucie, co destabilizuje miêdzynarodowe œrodowisko finansowe i podtrzymuje miêdzynarodow¹ nierównowagê
p³atnicz¹. Wœród walut mog¹cych odegraæ istotn¹ rolê miêdzynarodow¹ coraz wiêksze znaczenie
zyskuje renminbi (RMB). Szczególnego znaczenia nabiera fakt, ¿e w³adze chiñskie s¹ aktywne w
internacjonalizowaniu w³asnej waluty i konsekwentnie podejmuj¹ dzia³ania w tym kierunku.
Motorem tych dzia³añ s¹ korzyœci, jakie kraj mo¿e odnieœæ w wyniku miêdzynarodowego zastosowania w³asnej waluty. Celem artyku³u jest analiza procesu internacjonalizacji RMB i próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces ten wp³ywa i wp³ynie w perspektywie
d³ugookresowej na gospodarkê chiñsk¹ i globaln¹, w tym na miêdzynarodow¹ nierównowagê
p³atnicz¹.

Internationalisation of the Renminbi (RMB)
and the problem of global imbalances
The internationalization processes of the currencies as an alternative to the USD are of great importance and are becoming deeply investigated, during academic discussions as well as at the official international meetings (G20, IMF, BIS). The evolution of the international monetary system
towards a truly multipolar one, is among the scenarios of reforming the system. The driving force
behind the reform is the lack of stability of the system based on one currency and its role in creating global imbalances. Among currencies being able to substitute the USD in the international
monetary system, renminbi (RMB) is gaining more and more in importance. What is worth noting
is that Chinese authorities are especially active in promoting the process of internationalization of
the currency, due to benefits of the internationalization process for the country. The aim of the
article is to analyze the process of the internationalisation of the RMB and to answer the question
of its influence on the Chinese as well as the global economy.
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Wprowadzenie
Mo¿na powiedzieæ, ¿e od 2009 r. Chiny rozpoczê³y proces stopniowej, ostro¿nej internacjonalizacji waluty krajowej. Jest to dzia³anie bezprecedensowe co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, proces ten rozpocz¹³ siê przed
ca³kowitym zliberalizowaniem rachunku kapita³owego1, w trakcie przejœciowego
etapu w rozwoju krajowego systemu finansowego. Po drugie, jest procesem centralnie zarz¹dzanym (managed internationalisation), a nie wynikiem swobodnie
dzia³aj¹cych si³ rynkowych, generuj¹cych popyt zagranicy na walutê. Stanowi to
kontrast dla spontanicznego, kierowanego w du¿ej mierze si³ami popytu, procesu
wy³aniania siê USD jako waluty miêdzynarodowej w latach 60. XX w., w wyniku
utworzenia rynku eurodolarowego. Popyt na USD generowany by³ na skutek:
dzia³añ banków brytyjskich zmierzaj¹cych do unikniêcia kontroli dewizowych,
banków amerykañskich do unikniêcia konsekwencji tzw. Regulacji Q, banków
centralnych poszukuj¹cych lepszych mo¿liwoœci inwestycyjnych [McCauley,
2011]2. Zdaniem H. Gao i Yu, czynnikami, które wp³ynê³y na zainteresowanie
w³adz chiñskich internacjonalizowaniem waluty, by³y:
– niezadowolenie z wolnego postêpu w regionalnej wspó³pracy finansowej,
– brak wyraŸnego postêpu w reformowaniu miêdzynarodowej architektury finansowej [Gao, Yu, 2011].
Bezpoœrednim impulsem do internacjonalizowania waluty by³ kryzys finansowy 2007–2008. Wynikaj¹ce z kryzysu na rynkach kredytów hipotecznych zjawisko credit crunch w USA mia³o silny efekt spillover dla Chin. Spadek p³ynnoœci
dolarowej wynikaj¹cy z przep³ywu funduszy dolarowych do amerykañskiego
systemu finansowego, spadek popytu zagranicznego na chiñskie produkty, unaoczni³y Chinom konsekwencje systemu walutowego opartego na jednej walucie
miêdzynarodowej, w sytuacji posiadania usztywnionego kursu do tej waluty.
Z jednej strony, w sytuacji luŸnej polityki monetarnej w USA (pocz¹tek XXI w.),
Chiny doœwiadcza³y problemu nadp³ynnoœci, generuj¹cej b¹ble na rynkach aktywów i ciœnienie inflacyjne. Z drugiej strony (kryzys finansowy), doœwiadcza³y
skutków globalnego kurczenia p³ynnoœci, poprzez spadek globalnego popytu
[Otero-Iglesias, 2010].
1 Wed³ug zdefiniowanych kategorii kontroli przep³ywu kapita³u, na koniec 2007 r. z 43 pozycji, 12
by³o ca³kowicie wymienialnych lub poddanych minimalnym restrykcjom, 16 by³o czêœciowo zliberalizowanych, 15 by³o niewymienialnych. Wynika z tego, ¿e po³owa rodzajów transakcji rachunku kapita³owego podlega³a kontroli.
2 Autor zwraca uwagê, ¿e de facto wy³anianiu siê rynku eurodolarowego i internacjonalizowaniu
USD tak¿e towarzyszy³y restrykcje w przep³ywie kapita³u, jednak ich znaczenie by³o odmienne.
W przypadku USA, wprowadzenie Interest Equalisation Tax spowodowa³o utrzymywanie dolarów
na rynkach offshore i blokuj¹c ich recyrkulacjê do USA w efekcie stymulowa³o rozwój rynku eurodolarowego. W przypadku Chin, kontroluj¹ one oprocentowanie depozytów offshore, umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie ich recyrkulacjê do kraju.

Internacjonalizacja renminbi (RMB) a miêdzynarodowa nierównowaga p³atnicza

363

Internacjonalizacja waluty przynosi istotne korzyœci zarówno krajowi emituj¹cemu walutê (równie¿ koszty), jak i miêdzynarodowemu systemowi walutowemu. Celem artyku³u jest wyeksponowanie perspektyw i znaczenia internacjonalizacji RMB w kontekœcie aktualnych problemów miêdzynarodowego
systemu walutowego.

1. Przejœcie do systemu wielodewizowego jako czynnik
systemowy redukuj¹cy nierównowagê globaln¹
Wœród czynników generuj¹cych i podtrzymuj¹cych globaln¹ nierównowagê
wyodrêbnia siê czynnik systemowy, polegaj¹cy na oparciu miêdzynarodowego
systemu walutowego na jednej walucie. Dominacja jednej waluty w miêdzynarodowym systemie walutowym zniekszta³ca kierunki przep³ywu kapita³u, uk³ad
stóp procentowych i kursy walutowe. Stanowi czynnik blokuj¹cy miêdzynarodowy mechanizm dostosowawczy, gdy¿ USA – jako emitent waluty miêdzynarodowej, staj¹ siê jedynym krajem deficytowym w gospodarce globalnej, na którym
nie ci¹¿y obowi¹zek dostosowawczy. Nadmierna koncentracja struktury walutowej
rezerw tworzy tak¿e ryzyko gwa³townej korekty, zwi¹zanej z nag³ym odejœciem
od aktywów denominowanych w walucie kluczowej, co mo¿e byæ czynnikiem
destabilizuj¹cym miêdzynarodowy system walutowy (nag³a dywersyfikacja
zakumulowanych rezerw przyczyni³aby siê do silnej deprecjacji USD, wzrostu
stóp procentowych w USA oraz recesji). St¹d coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê postulaty koniecznoœci oparcia miêdzynarodowego systemu walutowego na kilku walutach pe³ni¹cych funkcjê waluty miêdzynarodowej. Wœród walut mog¹cych
odegraæ potencjalnie substytucyjn¹ wzglêdem USD funkcjê powszechnie uznaje
siê euro i coraz czêœciej RMB.
Z punktu widzenia globalnego, przejœcie do systemu wielodewizowego mo¿e
pomóc dywersyfikowaæ ryzyko, u³atwiaæ stopniowe dostosowania globalne (poprzez bardziej symetryczne roz³o¿enie procesu dostosowawczego miêdzy kraje
deficytowe i nadwy¿kowe) oraz stanowiæ bodziec do prowadzenia stabilnych polityk sprzyjaj¹cych stabilnoœci systemowej [Maziad i in., 2011]. W kontekœcie problemu nadmiernej akumulacji rezerw walutowych jako determinanty i czynnika
podtrzymuj¹cego nierównowagi globalne, podkreœla siê, ¿e wytworzenie siê systemu walutowego opartego na kilku walutach przyczyni³oby siê tak¿e do g³adkiej, bezproblemowej dywersyfikacji rezerw walutowych. Przejœcie od systemu
opartego na dominacji USD do systemu opartego na wielu walutach mo¿e w krótkim okresie zwiêkszaæ zmiennoœæ kursów walutowych, jednak w œrednim
i d³ugim okresie redukowaæ prawdopodobieñstwo niedopasowañ kursowych.
Zwiêkszona zmiennoœæ kursów w krótkim okresie nie powinna stanowiæ proble-
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mu wobec dostêpnoœci instrumentów hedgingowych, zwiêkszona zaœ substytucyjnoœæ dostêpnych aktywów powinna redukowaæ prawdopodobieñstwo
trwa³ych odchyleñ kursów walutowych od wartoœci fundamentalnych, przywracaj¹c tym samym automatyzm dostosowañ globalnych i stabilnoœæ systemow¹
[Benassy-Quere i in., 2011]. W systemie prawdziwie wielodewizowym, ryzyko
trwa³ych niedopasowañ kursowych i nierównowag globalnych jest minimalizowane tak¿e poprzez wzrost dyscypliny polityk wewnêtrznych w krajach stanowi¹cych „centrum” systemu [Angelino i in., 2011].
Tabela 1. Czynniki internacjonalizacji walut (USD, EUR i RMB)
USD

Euro

Renminbi

Rozmiar gospodarki

27% œwiatowego PKB,
spadaj¹cy udzia³

20% œwiatowego PKB,
spadaj¹cy udzia³ (ale
z potencja³em dla rozszerzenia)

7.6% œwiatowego PKB,
wzrastaj¹cy udzia³

Rynki finansowe
i otwartoœæ

P³ynne, g³êbokie,
ca³kowita mobilnoœæ
kapita³u

Drugorzêdne w stosunku do USA, fragmentaryzacja rynków
obligacji, ca³kowita
mobilnoœæ kapita³u

S³abo rozwiniête
rynki, ograniczona
mobilnoœæ kapita³u

System prawny

Silny

Silny

S³aby

Wzrastaj¹ce obawy
o stabilnoœæ polityki
bud¿etowej, ryzyko
monetyzacji d³ugu

Dobra ocena polityki
monetarnej, niezale¿noœæ instytucjonalna.
Obawy odnoœnie do
wyp³acalnoœci niektórych krajów cz³onkowskich

Silna pozycja fiskalna.
Dobra ocena polityki
monetarnej, ale
z ograniczeniem
autonomii ze wzglêdu
na sztywnoœæ kursu
walutowego

Silna

Silna w obszarze banku centralnego, ale
ograniczona porozumieniami instytucjonalnymi

Silna

„Dane” na skutek
Stanowisko odnoœnie funkcjonowania
do internacjonalizomiêdzynarodowego
systemu walutowego,
wania waluty
obecnie bez znaczenia

Oficjalnie neutralne.
Stanowcze odradzanie
jednostronnej euroizacji dla krajów „out”

Poparcie dla wczesnego procesu internacjonalizowania

Kohezja polityczna
i si³a geopolityczna

Ograniczona
przez brak unifikacji
politycznej

Silna, z tendencj¹
do wzrastania

Polityka bud¿etowa
i monetarna

Zdolnoœæ/chêæ do
reagowania na szoki,
wype³niania funkcji
LLR (lender of last
resort)

Silna

ród³o: [Angeloni i in., 2011].
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Wzrost dyscypliny emitenta waluty miêdzynarodowej wynika³by ze zwiêkszenia substytucyjnoœci aktywów rezerwowych oraz dystrybuowania korzyœci
znanej jako Exorbitant privilege (aktualnie odnoszonej przez USA) do wiêkszej liczby
krajów. Exorbitant privilege pozwala USA na wiêksz¹ swobodê prowadzenia polityki makroekonomicznej, dziêki wiêkszej p³ynnoœci rynków, zdolnoœci do zad³u¿ania siê za granic¹ we w³asnej walucie oraz przerzucaniu ciê¿aru dostosowawczego
na inne (deficytowe, ale niebêd¹ce emitentami waluty rezerwowej) kraje.
Uznaj¹c powy¿sze korzyœci internacjonalizacji walut dla miêdzynarodowego
systemu walutowego nale¿y uznaæ, ¿e wiêksze zastosowanie miêdzynarodowe
RMB mo¿e stanowiæ czynnik buduj¹cy wiêksz¹ globaln¹ stabilnoœæ finansow¹.
Z punktu widzenia UGiW, internacjonalizacja RMB by³aby stabilizuj¹ca dla kursu
EUR/USD [Angelino i in., 2011].
Teoretycznie, Chiny nie wype³niaj¹ warunków niezbêdnych do internacjonalizowania waluty. Przede wszystkim waluta jest niewymienialna w zakresie
transakcji rachunku kapita³owego. W krajowym systemie bankowym istniej¹ limity po¿yczkowe, banki zagraniczne odgrywaj¹ znikom¹ rolê. Racjonowana jest
emisja obligacji przedsiêbiorstw. Wraz z kontrol¹ przep³ywów kapita³u, restrykcje
te zapewniaj¹ bankowi centralnemu kontrolê nad wzrostem i alokacj¹ kredytu
w gospodarce. Czynnikiem wyraŸnie przemawiaj¹cym za internacjonalizacj¹ waluty jest wzrastaj¹ce znaczenie Chin w gospodarce œwiatowej.

2. Warunki dynamizacji procesu internacjonalizacji RMB
Dominuje pogl¹d, ¿e bez uprzedniego dokonania siê liberalizacji przep³ywów
kapita³owych i uelastycznienia kursu walutowego, nie mo¿e siê dokonaæ proces
internacjonalizacji waluty.
S. Valle dowodzi jednak, ¿e RMB mo¿e uzyskaæ pewien stopieñ internacjonalizacji i odegraæ istotn¹ rolê jako waluta – kotwica na p³aszczyŸnie regionalnej,
w okresie najbli¿szych 10–15 lat, pomimo utrzymywania przez Chiny relatywnie
zamkniêtego systemu finansowego i umiarkowanego stopnia elastycznoœci i wymienialnoœci waluty [Valle, 2011].
Równie¿ przeciw takiemu kategorycznemu sformu³owaniu opowiadaj¹ siê
I. Angeloni i in., argumentuj¹c, ¿e restrykcje w przep³ywie kapita³u i usztywnienie
kursu nie stanowi¹ czynnika hamuj¹cego proces internacjonalizacji RMB. Proces
internacjonalizacji mo¿e siê uruchomiæ przy istnieniu powy¿szych ograniczeñ.
Jednak¿e, w warunkach powy¿szych ograniczeñ, Chiny powinny zwróciæ szczególn¹ uwagê na [Angeloni et al., 2011]:
1. Rozwijanie finansowych rynków offshore. Krok taki pozwoli pog³êbiaæ i poszerzaæ rynki kapita³owe, dziêki czemu RMB bêdzie móg³ realizowaæ funkcjê
miernika wartoœci i jednostki rozrachunkowej. Zwiêkszanie p³ynnoœci i g³ê-
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bokoœci rynków jest istotne, szczególnie jeœli Chiny chcia³yby internacjonalizowaæ walutê, zachowuj¹c jednoczeœnie du¿y zakres kontroli na rachunku finansowym.
2. Wzmacnianie monetarnej roli w regionie. Istotne jest zwiêkszanie roli RMB
jako waluty odniesienia (anchor currency). Istotn¹, ale niewystarczaj¹c¹ rolê
odgrywa tutaj multilateralizacja Chiang Mai Initiative (CMI), g³ównie ze
wzglêdu na ma³¹ skalê wykorzystania bilateralnych porozumieñ swapowych
w regionie.
M. Fratzscher i in. wykazuj¹, ¿e kurs RMB sta³ siê punktem odniesienia dla
kszta³towania siê kursów walutowych i polityki monetarnej w azjatyckich
krajach emerging markets od 2005 r., a w jeszcze wiêkszym stopniu od czasu
globalnego kryzysu finansowego. Waluty krajów azjatyckich de jure s¹
powi¹zane z USD („East Asian dolar standard”), ale de facto s¹ uzale¿nione od
kszta³towania siê RMB. Wyniki badañ potwierdzaj¹ „hipotezê dominacji
Chin” (China’s dominance hypothesis) i pogl¹d, ¿e obecny system walutowy ju¿
jest w du¿ym stopniu trójbiegunowy (w którym USD jest walut¹ globaln¹, EUR
i RMB walutami regionalnymi). Autorzy wykazuj¹ równie¿, ¿e ruchy waluty
chiñskiej s¹ w pewnym stopniu kszta³towane przez pozosta³e waluty azjatyckie, zatem zwi¹zek przyczynowy kszta³towania siê kursów w regionie jest
dwukierunkowy, aczkolwiek asymetryczny (silniejszy wp³yw RMB na kursy
pozosta³ych walut ni¿ zale¿noœæ odwrotna)3. Hipoteza dominacji RMB nie oznacza jednak, ¿e wp³yw RMB na warunki monetarne w regionie bêdzie silniejszy od wp³ywu USD. Analogicznie, w latach 80. ubieg³ego wieku w Europie
ruchy niemieckich stóp procentowych mia³y najsilniejszy wp³yw na kszta³towanie siê stóp procentowych krajów UE, jednak amerykañskie stopy procentowe mia³y tak¿e silny wp³yw. Hipoteza dominacji waluty w regionie ma zatem
relatywny charakter, mo¿e wspó³istnieæ z dominacj¹ waluty miêdzynarodowej. Oznacza to, ¿e niezale¿nie od wp³ywu USD na gospodarki azjatyckie,
RMB mo¿e mieæ silny i wzrastaj¹cy wp³yw w regionie [Fratscher, Mehl, 2011].
3. Reformowanie krajowego systemu finansowego. Dzia³ania w tym obszarze
powinny byæ ukierunkowane na zwiêkszenie roli sektora prywatnego w dystrybucjê i alokacjê kredytu oraz modernizowanie i rozwijanie infrastruktury
rynkowej. Plan uczynienia z Szanghaju centrum finansowego regionu do
3 Hipoteza ta stanowi nawi¹zanie do hipotezy dominacji DEM (German dominance hypothesis), która opisywa³a dominuj¹c¹ rolê DEM w Europie w latach 1980-1990. Hipoteza ta nie mo¿e byæ weryfikowana w analogiczny sposób jak hipoteza dominacji DEM, czyli poprzez korelacjê stóp procentowych
i agregatów pieniê¿nych, ze wzglêdu na regulacjê i segmentacjê rynków pieniê¿nych, kredytowych
i innych rynków finansowych w Chinach. Wysoki stopieñ zamkniêcia rachunku kapita³owego sugeruje, ¿e krajowe warunki monetarne i finansowe nie s¹ ³atwo transmitowane za granicê. Hipoteza jest
weryfikowana nie na podstawie wszystkich funkcji waluty miêdzynarodowej, lecz w oparciu o rolê
RMB jako waluty kotwicy (anchor currency) i mierzeniu wp³ywu kursu RMB na politykê kursow¹ pozosta³ych krajów oraz globaln¹ konfiguracjê kursów walutowych.
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roku 2020 mo¿e odegraæ katalizuj¹c¹ rolê dla pog³êbiania rynków finansowych w Chinach.
Jednak w d³u¿szej perspektywie czasu, w celu pe³niejszego zyskiwania statusu
waluty miêdzynarodowej, Chiny musz¹ podejmowaæ kolejne dzia³ania, takie jak:
1. Wprowadzenie wymienialnoœci waluty, ca³kowitej otwartoœci finansowej
i elastycznoœci kursowej. Otwartoœæ finansowa jest niezbêdna, jeœli Chiny bêd¹
nadal kontynuowa³y osi¹ganie nadwy¿ki na rachunku obrotów p³atniczych,
niemo¿liwe by³oby pog³êbienie rynku aktywów denominowanych w RMB
bez dwukierunkowej mobilnoœci przep³ywów kapita³u. Dominuj¹ca waluta
miêdzynarodowa nie mo¿e byæ jednostronnie zwi¹zana kursem sztywnym
z inn¹ walut¹. Kontrola przep³ywów kapita³u z czasem musi byæ liberalizowana, tak aby umo¿liwiæ zatarcie ró¿nicy miêdzy transakcjami offshore i onshore.
2. Emitowanie wysokiej jakoœci aktywów. Emitent g³ównej waluty miêdzynarodowej musi emitowaæ liczne wysokiej jakoœci aktywa, co stanowi warunek
wyjœciowy do wype³nienia funkcji œrodka akumulacji. Tak d³ugo jak Chiny s¹
kredytodawc¹ netto wzglêdem reszty œwiata i utrzymuj¹ kontrole odp³ywów
kapita³u, nie bêd¹ mog³y wype³niaæ tej funkcji. Niezbêdna jest zatem redukcja
kontroli przep³ywów kapita³u, umo¿liwiaj¹ca dwukierunkowe przep³ywy
oraz dokoñczenie wewnêtrznego procesu dostosowawczego w gospodarce,
zmierzaj¹cego do obni¿enia stopy oszczêdnoœci.
3. Wprowadzenie wiarygodnego, akceptowanego systemu prawnego, zapewniaj¹cego przewidywalnoœæ i sprawne egzekwowanie roszczeñ.
4. Wzrost zaanga¿owania miêdzynarodowego w sprawy monetarne i finansowe. Mo¿e to zostaæ osi¹gniête m.in. poprzez wiêksze zaanga¿owanie w miêdzynarodowych instytucjach finansowych, np. w ramach G20.
Dodatkowo, istotne znaczenie dla internacjonalizacji RMB ma zliberalizowanie
mechanizmu stopy procentowej. Obecnie polityka stopy procentowej banku centralnego Chin ma ograniczony wp³yw na strukturê rynkowych stóp procentowych.

3. Dotychczasowe dzia³ania podejmowane w kierunku
internacjonalizowania RMB i ich ocena
Dotychczasowe inicjatywy charakteryzuje dwutorowoœæ: równoleg³e inicjatywy zwiêkszaj¹ce wykorzystanie RMB w handlu miêdzynarodowym oraz
w miêdzynarodowych inwestycjach. Strategia internacjonalizowania RMB opiera
siê na stworzeniu rynku offshore w Hongkongu, który stanowi „laboratorium”
dla podejmowanych dzia³añ4. Stworzenie rynku offshore pozwala na stopniow¹
4 W tym kontekœcie porównuje siê rolê Hongkongu dla internacjonalizacji RMB do roli Londynu
dla internacjonalizacji USD.
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internacjonalizacjê waluty, przy zachowaniu kontroli nad wp³ywem procesu na
gospodarkê krajow¹ i zwiêkszaniem zainteresowania zagranicy walut¹ krajow¹
[Otero-Iglesias, 2010].
Wœród podejmowanych do tej pory inicjatyw nale¿y wymieniæ:
– u³atwienie rozliczeñ w handlu – nierezydenci mog¹ pos³ugiwaæ siê (fakturowaæ i rozliczaæ) RMB w celach rozliczeñ eksportu i importu z Chinami,
– emisjê obligacji denominowanych w RMB w Hongkongu,
– ustanowienie walutowego rynku offshore w RMB,
– u³atwienie ustanawiania inwestycji bezpoœrednich w RMB,
– ekspansjê zasad tzw. Qualified Foreign Institutional Investor (QFII). QFII zosta³ wprowadzony w 2002 r. Zezwala³ wybranym inwestorom miêdzynarodowym na dostêp do „akcji–A”5 denominowanych w RMB, notowanych na
gie³dzie papierów wartoœciowych, do pewnej wysokoœci zaanga¿owania. QFII
stanowi zatem pocz¹tek otwierania krajowego rynku kapita³owego.
Emisja obligacji w RMB rozpoczê³a siê w 2005 r. wraz z utworzeniem drugiego
etapu Azjatyckiego Funduszu Obligacji (Asian Bond Fund 2- ABF2). Podczas gdy
emisja obligacji w ramach ABF 1 by³a dokonywana w USD, w ramach ABF2 mo¿na wykorzystywaæ 8 walut lokalnych (Chin, Hongkongu, Indonezji, Korei, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii) do denominowania emisji obligacji (rz¹dowych
i quasi-rz¹dowych) na lokalnych rynkach. Niezale¿nie od powy¿szych dzia³añ
wspieraj¹cych regionaln¹ integracjê finansow¹, od 2007 r. RMB jest wykorzystywany do emisji obligacji w Hongkongu przez narodowe banki rozwoju i banki komercyjne (coraz czêœciej tak¿e przez chiñskie instytucje niefinansowe).
Pierwszym takim dzia³aniem by³a emisja obligacji przez Chiñski Bank Rozwoju,
nastêpnie inne banki: Export-Import Bank of China, Bank of China. Rynek obligacji offshore jest zdominowany jak dot¹d przez emitentów pochodz¹cych z Chin
(stanowi¹cych 80% ogó³u emitentów), aczkolwiek coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
emitenci z innych krajów (np. Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan Chase).
Akumulacja RMB poza granicami Chin, dokonuj¹ca siê na rynkach: walutowym
(kilka rodzajów transakcji), obligacji i akcji wskazuje, ¿e kontrola przep³ywów kapita³u, ograniczaj¹c arbitra¿ globalnych rynków finansowych, istotnie wp³ywa na
ceny kszta³tuj¹ce siê w poszczególnych segmentach rynku finansowego.
Ceny na walutowym rynku offshore istotnie ró¿ni¹ siê od cen onshore, zarówno w kursach spot, jak i forward. Dla przyk³adu, w okresie: od uruchomienia
rynku walutowego offshore w Hongkongu, 11 lipca 2010 r. do listopada 2011 r.,
premia na kursie spot RMB w Hongkongu (CNH) w stosunku do kursu spot RMB
w Szanghaju (CNY) wynosi³a od -1,9% do 2,6%, œrednio 0,2% w wartoœciach absolutnych. Równie¿ kursy forward na obu rynkach walutowych ró¿ni³y siê, œrednio
0,1% w wartoœciach absolutnych.
5 Akcje notowane na gie³dzie w Chinach (onshore) nazywane s¹ akcjami-A (A shares), natomiast
na gie³dzie w Hongkongu akcjami-H (H shares).
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Kszta³towanie siê cen chiñskich obligacji skarbowych tak¿e œwiadczy o segmentacji rynków onshore i offshore. Pierwsza emisja obligacji denominowanych
w RMB charakteryzowa³a siê wy¿sz¹ dochodowoœci¹ od emisji plasowanej na
rynku krajowym, jednak nastêpne aukcje charakteryzowa³a ni¿sza dochodowoœæ
obligacji na rynku offshore w stosunku do rynku krajowego. Odzwierciedlaj¹c
(i demonstruj¹c) brak dostêpu do rynku obligacji onshore, inwestorzy w Hongkongu p³ac¹ premiê za chiñskie obligacje skarbowe. Ró¿nice w cenach akcji miêdzy rynkami offshore i onshore tak¿e wskazuj¹ na efektywnoœæ kontroli
kapita³ów [McCauley, 2011].
O dokonuj¹cym siê procesie internacjonalizacji RMB œwiadczy te¿ wzrost
udzia³u cyrkulacji RMB w zagranicznym obiegu pieniê¿nym. Dla przyk³adu, szacuje siê, ¿e 60% gotówki w obiegu w Mongolii stanowi RMB. Dok³adne szacunki
skali cyrkulacji RMB w gospodarkach s¹siednich s¹ niemo¿liwe do przeprowadzenia, gdy¿ jest on walut¹ niewymienialn¹.
Hongkong jest tak¿e rynkiem offshore, na którym mog¹ byæ zak³adane depozyty bankowe w RMB6. Wzrost depozytów w RMB na rynku offshore w Hongkongu (z 895 mln RMB w 2004 r., do 78 mld w 2008 r.), wynikaj¹cy z nap³ywu netto
RMB do Hongkongu (w wyniku nadwy¿ki denominowanego w RMB importu
w stosunku do denominowanego w RMB eksportu), œwiadczy o dokonuj¹cym siê
procesie internacjonalizacji kana³em handlu. Obecnie 3% handlu Chin z s¹siednimi krajami emerging markets jest denominowane w RMB, jednak szacuje siê, ¿e
jeœli zachowana zostanie dotychczasowa dynamika wzrostu rozliczeñ handlu
w RMB, w ci¹gu 3-5 lat rozliczenia te bêd¹ stanowi³y ju¿ ponad po³owê handlu
[Anderlini, Cookson, 2011]. Jednak¿e wiêksza skala denominowania w RMB importu ni¿ eksportu, œwiadcz¹ca o tym, ¿e partnerzy handlowi s¹ bardziej sk³onni
akumulowaæ nale¿noœci w RMB ni¿ pozwalaæ narastaæ zobowi¹zaniom w RMB,
sprowokowa³a pytanie, czy czasem nie mamy do czynienia ze skrzywion¹ internacjonalizacj¹ (lopsided internationalisation)7.
Chiny podjê³y tak¿e dzia³ania zwiêkszaj¹ce rolê kraju w dostarczaniu p³ynnoœci poprzez uczestnictwo w procesie multilateralizacji Chiang Mai. Zobowi¹zanie
do podstawiania waluty dla celów p³ynnoœciowych w ramach bilateralnych poro6 Od 2004 r., kiedy 32 banki zosta³y upowa¿nione do oferowania depozytów w RMB, dokonywania wymiany waluty i przelewów. Ostatnio kilka pañstwowych banków komercyjnych (w szczególnoœci Bank of China) rozpoczê³o tak¿e wyp³acanie RMB w krajach zachodnich. Na przyk³ad oddzia³
Bank of China w Nowym Jorku zezwala podmiotom indywidualnym na wyp³acanie RMB wed³ug limitów: do 4000 USD dziennie, rocznie do 20 000 USD. Dla przedsiêbiorstw zaanga¿owanych w wymianê handlow¹ nie ma limitów w wyp³acie gotówki w RMB, pod warunkiem, ¿e s³u¿y ona
dokonaywaniu rozliczeñ handlowych, a nie celom spekulacji.
7 Okreœlenie to zosta³o ukute w latach 80. przez E. Sakakibare w odniesieniu do procesu internacjonalizacji jena japoñskiego. Dotyczy³o obaw, czy czasem reszta œwiata mo¿e byæ sk³onna akumulowaæ japoñskie aktywa, niechêtnie zaœ postrzegaæ japoñskie pasywa. Za: McCauley R., The internationalisation of the renminbi, Paper prepared for the 2nd Annual International Conference on the Chinese
Economy Macroeconomic management in China: monetary and financial stability issues, Hongkong, 14 January 2011.
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zumieñ swapowych8 oraz wykorzystanie waluty do denominowania obligacji
emitowanych w Azji, bêd¹ce wyrazem zaanga¿owania Chin w proces regionalnej
wspó³pracy monetarno-finansowej, œwiadcz¹ o wykorzystywaniu RMB przez
nierezydentów w funkcji waluty przejœcia (vehicle currency).
Ponadto, w okresie kryzysu finansowego, Chiny zaanga¿owa³y siê w dostarczanie p³ynnoœci w RMB w ramach porozumieñ swapowych miêdzy bankami
centralnymi (dzia³anie niezwi¹zane z CMI). Dostarczanie pomocy p³ynnoœciowej
w czasie kryzysu finansowego œwiadczy o gotowoœci Chin do wype³niania funkcji
po¿yczkodawcy ostatniej instancji (lender of last resort).
Tabela 2. Linie swapowe Banku Ludowego Chin w latach 2008–2009 (w mld CNY)
Hongkong

200

Korea P³d.

180

Indonezja

100

Malezja

80

Argentyna

70

Bia³oruœ

20

ród³o: [Gao, Yu, 2011].

Tabela 3. Zakres miêdzynarodowego/regionalnego wykorzystania RMB
Funkcja waluty

Wykorzystanie przez sektor
oficjalny

Wykorzystanie przez sektor prywatny
Substytucja walutowa i waluta inwestycyjna
– depozyty w Hongkongu

Œrodek
akumulacji

Rezerwy walutowe

– po¿yczki w Hongkongu

– ¿adne

– emisja obligacji przez banki komercyjne
– emisja obligacji skarbowych (ABF2)
– emisja akcji (poprzez QFII)

Waluta przejœcia
Œrodek
p³atniczy

Miernik
wartoœci

– bilateralne linie swapowe
w ramach CMI
– bilateralne linie swapowe
miêdzy bankami centralnymi
Denominator kursów
walutowych

Waluta fakturowania
– rozliczanie transakcji

Kwotowanie cen

– ¿adne

ród³o: [Gao, Yu, 2011].
8 Do lipca 2007 r. Chiny podpisa³y bilateralne porozumienia swapowe (BSA) na kwotê 23,5 mld
USD z Japoni¹, Kore¹, Tajlandi¹, Malezjê i Filipinami, w ramach CMI. Wiêkszoœæ porozumieñ by³a zawarta w USD, ale niektóre tak¿e w RMB.
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Dodatkowo, w okresie 2010–2011 bank centralny Chin uruchomi³ linie swapowe z Islandi¹, Singapurem, Now¹ Zelandi¹ i Uzbekistanem. Dzia³ania te œwiadcz¹
o œwiadomej strategii pozyskiwania rynków stanowi¹cych alternatywê dla popytu pochodz¹cego z USA. S¹ to rynki wschodz¹ce, o wysokiej dynamice wzrostu.
Zestawienie zakresu internacjonalizacji RMB, w kontekœcie funkcji waluty
miêdzynarodowej (najbardziej rozpowszechnionej metody analizy funkcji waluty miêdzynarodowej) prezentuje tabela 3.

4. Wp³yw procesu internacjonalizacji na gospodarkê Chin
Dyskusyjne jest, czy wzrost depozytów i obligacji denominowanych w RMB
w Hongkongu dok³adnie jest odzwierciedlony we wzroœcie rezerw walutowych
w Chinach (co by œwiadczy³o o akomodacyjnym popycie offshore na RMB w warunkach danej polityki kursowej), czy te¿ nie jest (wzrost rezerw walutowych
mniejszy od zasobu depozytów i obligacji). Niezale¿nie od powy¿szych w¹tpliwoœci, internacjonalizacja RMB prowadzi do wzrostu rezerw, prowadz¹c do
wzrostu d³ugiej pozycji walutowej Chin i wynikaj¹cego z tego wzrostu ryzyka
wyceny. Ponadto, ka¿dy „powrót” RMB do Chin oznacza koniecznoœæ sterylizacji
pieni¹dza przez bank centralny [McCauley, 2011]. Proces internacjonalizacji prowadzony zatem w ramach utrzymywanych restrykcji kapita³owych i stabilizowanego re¿imu kursowego, paradoksalnie prowadzi do wzrostu skali akumulacji
rezerw, co z globalnego punktu widzenia podtrzymuje nierównowagi globalne
i nie stabilizuje miêdzynaordowego systemu walutowego. Efektywnoœæ kontroli
przep³ywu kapita³u pozwala w³adzy monetarnej na ustanawianie pu³apów stóp
depozytowych i limitowanie kredytów oraz racjonowanie dostêpu do krajowego
rynku obligacji. Kontrola nap³ywu RMB ogranicza wp³yw rynku obligacji offshore
na krajowy rynek obligacji, a tym samym na równowagê miêdzy rynkiem kredytów bankowych a rynkiem papierów wartoœciowych. Dziêki temu, ¿e akumulacja
RMB na bankowych rynkach offshore przybiera formê depozytów, nie przenika
rynkami miêdzybankowymi oraz bezpoœrednimi kana³ami po¿yczkowymi
cross-border do krajowego systemu bankowego, nie komplikuje polityki monetarnej i kontroli kredytu w gospodarce.
Z czasem jednak, wraz z pog³êbianiem procesu liberalizacji kapita³u i internacjonalizacji waluty, prowadzenie polityki pieniê¿nej niew¹tpliwie zostanie
utrudnione. Im bardziej RMB z rynków offshore bêd¹ przenikaæ do rynku onshore, tym wiêksze znaczenie bêd¹ mia³y ceny kszta³tuj¹ce siê na rynkach offshore.
Oznacza to, ¿e o ile w pocz¹tkowej fazie internacjonalizacji Hongkong mo¿e stanowiæ „laboratorium” dla dokonuj¹cego siê procesu, a tyle z czasem jego zdolnoœæ
absorbowania RMB mo¿e zostaæ przekroczona, co mo¿e generowaæ destabilizuj¹ce b¹ble na rynkach aktywów i niestabilnoœæ finansow¹.
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Wœród korzyœci z internacjonalizacji RMB dla gospodarki chiñskiej H. Gao
[2011] wymienia:
– Dla przedsiêbiorstw: obni¿enie ryzyka kursowego, poprzez wiêkszy zakres
wyra¿ania transakcji handlowych i finansowych w RMB. Powoduje to, ¿e
po¿yczkobiorca z zagranicy dzieli ryzyko kursowe z rezydentami. W warunkach utrzymuj¹cych siê nadwy¿ek p³atniczych (handlowych i kapita³owych)
oraz kontroli przep³ywu kapita³u, internacjonalizacja waluty stanowi instrument podzia³u ryzyka (spreading the risk).
– Wzrost transakcji cross-border, co spowoduje wzrost bilateralnych transakcji
handlowych, finansowych, bêdzie stymulowa³o dalsz¹ wymianê gospodarcz¹
i rozwój gospodarczy.
– Dla w³adzy monetarnej: wzrost dochodów z senioratu (seigniorage), oraz umo¿liwienie zachowania wartoœci zakumulowanych rezerw walutowych. Mo¿e
to minimalizowaæ ryzyko wynikaj¹ce z gwa³townej korekty USD, powoduj¹ce
stratê kapita³ow¹ z tytu³u zakumulowanych rezerw. Argument ten bazuje na
za³o¿eniu, ¿e jeœli RMB stanie siê walut¹ miêdzynarodow¹, zdoln¹ (na równi
z USD i EUR) absorbowaæ p³ynnoœæ miêdzynarodow¹, Chiny bêd¹ w stanie
stopniowo wymieniaæ zakumulowane rezerwy walutowe bez ponoszenia straty finansowej. Dzia³anie takie, bez internacjonalizacji RMB oznacza³oby wzrost
wartoœci RMB, os³abienie sektora eksportowego, uruchomienie wy¿szej inflacji, czemu sprzyja³by s³abo rozwiniêty system finansowy. Internacjonalizacja
RMB mo¿e stanowiæ zatem sposób wyjœcia z „pu³apki dolarowej” (dollar trap).
Argument ten, zdaniem F. Song nie jest przekonuj¹cy. Ewolucja miêdzynarodowego systemu walutowego w kierunku systemu prawdziwie wielodewizowego nie jest w stanie wp³yn¹æ na rezerwy ju¿ zakumulowane. Mo¿e jedynie
wp³yn¹æ na przysz³e strategie akumulacyjne.
W przypadku kraju o zinternacjonalizowanej walucie, korzyœæ polega na potencjalnej mo¿liwoœci obni¿enia popytu na rezerwy (jak to jest widoczne np.
w odniesieniu do krajów rozwiniêtych). O tym jednak, czy internacjonalizacja
rzeczywiœcie spowoduje spadek popytu kraju na rezerwy walutowe decyduj¹
motywy akumulacji [Song, 2011].
Proces internacjonalizacji RMB mo¿e tak¿e s³u¿yæ budowie krajowego systemu finansowego. Dla przyk³adu, rozwój rynku obligacji w Hongkongu mo¿e
wp³yn¹æ na rozwój systemu finansowego w Chinach poprzez:
– budowê infrastruktury, pomoc w budowaniu zasad dokonywania transakcji
na rynku obligacji;
– przyspieszanie tempa otwierania rynków kapita³owych w Chinach oraz wprowadzania wymienialnoœci z tytu³u transakcji rachunku kapita³owego.
Na skutek internacjonalizacji mo¿e wzrosn¹æ efektywnoœæ chiñskich instytucji finansowych, maj¹c wiêkszy dostêp do aktywów denominowanych w RMB
wzroœnie ich innowacyjnoœæ i miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ. Mo¿e to s³u¿yæ
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promowaniu ekspansji sektora chiñskich us³ug finansowych. Wreszcie, wraz
z liberalizowaniem przep³ywów kapita³u, „powracaj¹ce RMB” bêd¹ mog³y spowodowaæ spadek ryzyka zaci¹gania po¿yczek w walucie zagranicznej. Spadnie
koszt finansowania na skutek zmiany kompozycji portfela, w kierunku aktywów
denominowanych w walucie krajowej.
Wœród kosztów ponoszonych przez kraj emituj¹cy walutê miêdzynarodow¹
nale¿y wymieniæ (oprócz wspomnianego utrudnienia realizacji polityki pieniê¿nej poprzez zredukowanie kontroli nad agregatami monetarnymi i ograniczenie
autonomii w ustanawianiu stóp procentowych) fluktuacje w popycie na walutê,
wiêksz¹ trudnoœæ w utrzymaniu równowagi zewnêtrznej, wiêksz¹ ekspozycjê na
szoki wynikaj¹ce z miêdzynarodowych przep³ywów kapita³owych.

Podsumowanie
Proces internacjonalizacji RMB znajduje siê na pocz¹tkowym etapie. Z szacunków przeprowadzonych przez H. Gao i Yu wynika, ¿e w 2007 r. z 40 trylionów
RMB szerokiego agregatu pieniê¿nego, 300 mld by³o w miêdzynarodowym/regionalnym zastosowaniu [Gao, Yu, 2011]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e proces internacjonalizacji waluty jest w pewnym sensie procesem samowzmacniaj¹cym siê (reinforcing
process), co oznacza, ¿e proces wprawiony w ruch ma zdolnoœæ pog³êbiania siê.
Cech¹ charakterystyczn¹ dokonuj¹cego siê procesu jest równoleg³oœæ internacjonalizacji i regionalizacji RMB. Powstaje pytanie, która z tych dwóch si³ przewa¿y.
Czy RMB bardziej stanie siê walut¹ regionaln¹, czy miêdzynarodow¹.
Poprzez stopniow¹ internacjonalizacjê waluty Chiny mog¹ osi¹gn¹æ 5 celów
strategicznych [Otero-Iglesias, 2010]:
– zredukowaæ zale¿noœæ od USD,
– stworzyæ alternatywny popyt na rynkach zagranicznych,
– doprowadziæ do wzrostu wp³ywów Chin w Azji i gospodarce globalnej (np.
poprzez spodziewane w³¹czenie RMB do koszyka SDRów przy nastêpnej rewizji w 2015 r.),
– ustanowiæ z Szanghaju centrum finansowe bêd¹ce w stanie konkurowaæ
z Londynem i Nowym Jorkiem,
– dokonaæ transformacji wewnêtrznej gospodarki, z gospodarki opartej na eksporcie towarów w kierunku gospodarki opartej na us³ugach i popycie wewnêtrznym.
Poprzez osi¹ganie powy¿szych celów, internacjonalizacja RMB mo¿e jednoczeœnie stabilizowaæ miêdzynarodowy system walutowy, redukuj¹c miêdzynarodow¹ nierównowagê p³atnicz¹. Pozytywny wp³yw internacjonalizacji RMB na
nierównowagê globaln¹ powinien wynikaæ tak¿e z faktu, ¿e Chiny – jako kraj
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trwa³ych nadwy¿ek p³atniczych (persistent surpluses) – doœwiadcza³yby aprecjacji
kursu (na skutek wzrostu popytu na aktywa denominowane w RMB), co pozwoli³oby odblokowaæ proces dostosowawczy.
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