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Beszámoló a Budapest Renminbi 
Kezdeményezés 2017. április 5-én
rendezett konferenciájáról*

Sütő Zsanett

A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben indította el a Budapest Renminbi Kezdeménye-
zést, melynek keretében évente rendez nemzetközi konferenciát, ahol hazai és 
külföldi döntéshozók, gazdasági és pénzügyi vezetők és szakértők a magyar–kínai 
gazdasági-pénzügyi kapcsolatok jelenlegi helyzetét és további fejlődési irányait vitat-
ják meg. A 2017. április 5-én immár harmadik alkalommal megrendezett eseményre 
Magyarország mellett Kína több városából és az Egyesült Királyságból mintegy 110 
résztvevő érkezett.

A konferenciát Nagy Márton, a jegybank alelnöke nyitotta meg, aki beszédében 
kiemelte, hogy a konferencia jó alkalom a tudás és tapasztalatok megosztására, 
valamint újabb együttműködések kialakítására. Nagy Márton felhívta a figyelmet 
a kínai-magyar kapcsolatok eddigi eredményeire, és emlékeztetett arra, hogy a kí-
nai-magyar gazdasági-pénzügyi kapcsolatok fejlesztését a jegybank nemcsak ösz-
tönözte a Budapest Renminbi Kezdeményezés elindításával, hanem a Jegybanki 
Renminbi Program révén maga az MNB is élen járt a kezdeményezés fejlesztésé-
ben, példaként említve a jegybank renminbi kötvénybefektetéseit. Nagy Márton 
továbbá megjegyezte, hogy az „Egy övezet, egy út”, a 16+1 kezdeményezések és 
az MNB tevékenysége is támogatja a kínai–magyar kapcsolatok további fejlődését. 
Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza, ügyvezető igazgató a reg-
geli szekció első előadásában ismertette az MNB által a kínai–magyar kapcsolatok 
fejlesztése érdekében eddig megtett lépéseit és az elért eredményeket, valamint 
a jövőre vonatkozó fejlődési irányokat. Előadása elején kiemelte az Új Selyemút 
(„Egy övezet, egy út”) koncepció és a Jegybanki Renminbi Program és a Budapest 
Renminbi Kezdeményezés kapcsolódási pontjait, ami a pénzügyi kapcsolatokban 
érhető tetten. Ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy mind új befektetési, 
mind új finanszírozási és forráshoz jutási lehetőségek nyitva állnak a folyamato-
san fejlődő kínai–magyar gazdasági, pénzügyi kapcsolatokban. Hangsúlyozta, hogy 
a Kezdeményezés elindítása óta folyamatosan fejlődik a kapcsolódó renminbi-el-
számolási infrastruktúra, amiben a Bank of China kiemelt szerepet játszik, és egy-
re többféle banki szolgáltatás érhető el a kínai devizához kapcsolódóan. Utóbbiak 
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közül kiemelte a közvetlen renminbi–forint váltás lehetőségét, ami már az onshore 
piacon is elérhető. A fejlődési irányok között jelölte meg a renminbi-használat nö-
velését a kereskedelmi kapcsolatokban, a kapcsolódó pénzügyi piacok fejleszté-
sét, az RQFII-kvóta (onshore részvény- és kötvénybefektetési lehetőség pénzügyi 
befektetők számára) kihasználásának alternatíváját és a kutatási együttműködési 
lehetőségeket. Csutora Zsolt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti nyitá-
sért felelős helyettes államtitkára köszöntőt mondott, és megosztotta gondolatait 
a magyar–kínai együttműködés aktualitásairól. A reggeli szekció záróelőadását Chi 
Lo, a BNP Paribas senior közgazdásza tartotta, aki egyrészt áttekintést adott a RMB 
nemzetköziesedésének eddigi folyamatairól, majd felvázolta a RMB nemzetközie-
sedésének további potenciális lépéseit. A kínai deviza nemzetköziesedésének első 
lépése a deviza kereskedelmi elszámolásokban történő elterjedése volt, második 
lépésként a RMB tőkepiaci használatának növelését jelölte meg. Ez utóbbi jelenti 
a RMB pénzügyi instrumentumok, értékpapírok és egyéb pénzügyi termékek (pl. 
fedezeti célú ügyletek) használatának elterjedését. Az ebbe az irányba történő el-
mozduláshoz véleménye szerint egyrészt növekednie kell az offshore RMB-piacnak, 
amihez az szükséges, hogy a Kínába irányuló export minél nagyobb részét RMB-ben 
számolják el, másrészt szükség van az onshore piac további liberalizációjára is. Végül 
felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben és várhatóan a jövőben is a renminbi 
számára kedvező irányba alakul(t) át a nemzetközi pénzügyi rendszer, a klasszikus 
SDR-devizák iránti jövőbeni keresletet vizsgálva a renminbi lehet az a deviza, amely 
iránt nőhet az igény a következő időszakban. 

A délelőtti szekció a reálgazdaság és kapcsolódó pénzügyi területek téma köré 
szerveződött. A szekció nyitóelőadásában Gecse Mariann a Huawei képviseletében 
ismertette a vállalat eredményeit a társadalmi felelősségvállalás terén, kiemelve 
a környezetvédelmet és a jövő generációit támogató programokat. Utóbbiak közül 
Magyarországon a ’Seeds for the Future’ program és a Széchenyi István Egyetemmel 
kötött megállapodás révén a cég közel 500 közép- és felsőoktatási hallgatót ért el 
2011 óta. Urbán Zoltán, az EXIM vezérigazgatója az export és import támogatására 
nyitva álló lehetőségekről adott átfogó tájékoztatást, konkrét projektek példáján 
szemléltetve a nyitva álló lehetőségeket és a már megvalósult sikeres projekteket. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a különböző alapokon keresztül részvénytőke for-
májában történő finanszírozás is elérhető a kínai–magyar kapcsolatokban érintett 
vállalatok számára. Xi Jingjing a Bank of China képviseletében tartott előadást. Pre-
zentációjában áttekintette a kínai–magyar kapcsolatok alakulását, a renminbi nem-
zetközivé válásának aktuális kérdéseit, valamint a renminbi jövőbeni helyét a világ 
pénzügyi rendszerében. Ezt követően ismertette mindazon banki szolgáltatásokat, 
amelyek a kínai–magyar gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok további fejlődését 
szolgálhatják. A kereskedelemfinanszírozás mellett klasszikus vállalatfinanszírozási 
és cash management megoldásokkal, valamint kockázatkezelési és befektetési célú 
termékek kereskedelmével foglalkoznak. A szekció záróelőadását Wu Wei, a China 
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Foreign Exchange Trade System képviselője tartotta, aki az onshore kínai kötvény-
piacok általános jellemzőit és a piacra történő belépés lehetőségét mutatta be. 

A délutáni szekció tőkepiaci kérdéseket járt körül. A felvezető előadásban Chen 
Xin professzor ismertette a kínai gazdaság és a RMB nemzetköziesedésének ered-
ményeit, és felvázolta, hogy a RMB nemzetköziesedésének folyamata hogyan kap-
csolódik az értékpapírpiaci befektetési lehetőségekhez. Végh Richárd, a Budapesti 
Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója a tőzsde jövőbeni, RMB-termékekre vonatkozó 
terveit ismertette, ami a nemzetközi gyakorlattal összhangban széles termékpalet-
tát takar: a klasszikus részvény- és devizatermékek mellett kötvények, ETF-ek és 
strukturált termékek megjelenése várható. A tőzsde az intézményi befektetőkkel 
is aktív kapcsolatot ápol, és a velük folytatott tárgyalási tapasztalatok alapján be-
számolt arról is, hogy egyes esetekben már a kínai tőkepiacokra történő közvetlen 
belépés lehetőségét is fontolgatják egyes szereplők. Ugyanakkor a piacra lépés kap-
csán több kihívás is azonosításra került (pl. nyelvi akadályok, technikai kihívások). 
Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója  előadásában 
felvázolta a kínai kötvénypiac fejlődésének főbb mérföldöveit, és emlékeztetett 
a sikeres 2016. évi magyar dim sum kötvény kibocsátásra. Beszélt a kínai deviza 
államadósság–finanszírozásban betöltött szerepéről és a jövőbeni tervekről onshore 
piaci (ún. panda-) kötvény kibocsátása kapcsán. A panda- és dim sum kötvények 
rövid összehasonlítása mellett a panda-kötvények kibocsátása kapcsán felmerülő 
megfontolásokat is ismertette. A záróelőadást Endreffy Miklós, a BIS senior port-
fóliókezelője tartotta, aki a kínai kötvénypiac jellemzőinek ismertetése során kitért 
a kötvényportolió kezelése során használható derivatív eszközök piacára is, továbbá 
ismertette az elérhető hozamokat nemzetközi összehasonlításban.

A konferencia résztvevői a kínai–magyar kapcsolatok és a kínai és magyar pénzügyi 
piac terén ismert és elismert szakértők példáján és tapasztalatain keresztül ismer-
hették meg az Új Selyemút mentén a Jegybanki Renminbi Program és a Budapest 
Renminbi Kezdeményezés által is ösztönzött reálgazdasági és pénzügyi befektetési, 
finanszírozási lehetőségeket.




