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Wstêp
Internacjonalizacja dzia³alnoœci bankowej jest immanentn¹ cech¹
wspó³czesnej bankowoœci, co wynika z postêpuj¹cej globalizacji us³ug
bankowych. Z tego powodu zaanga¿owanie poszczególnych banków,
zw³aszcza wiêkszych, w dzia³alnoœæ operacyjn¹ lub emisyjn¹ poza granicami macierzystego kraju znajduje odzwierciedlenie w zró¿nicowanej
strukturze geograficznej dzia³alnoœci bankowej, lokalizacji oddzia³ów
oraz filii, strukturze akcjonariatu, jak równie¿ dokonywaniu wielowalutowych operacji bankowych.
Celem artyku³u jest scharakteryzowanie przyczyn oraz cech umiêdzynarodowienia chiñskich banków, które po kryzysie, maj¹cym
pocz¹tek na amerykañskim rynku kredytów subprime, znacz¹co wzmocni³y swoj¹ pozycjê na rynkach miêdzynarodowych. W szczególnoœci
analizie poddano funkcjonowanie na rynkach miêdzynarodowych najwiêkszego banku chiñskiego, którym jest Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC). Analiza ta jest warta przeprowadzenia z kilku
powodów. Pierwszym z nich jest fakt, ¿e po d³ugim okresie dominacji
amerykañskich banków komercyjnych na rynkach miêdzynarodowych
znacz¹c¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ na nich banki chiñskie. Ponadto banki
chiñskie znajduj¹ siê w czo³ówce najwiêkszych banków na œwiecie pod
wzglêdem kapitalizacji rynkowej. Warto te¿ podkreœliæ fakt, ¿e strategie
umiêdzynarodowienia banków chiñskich wydaj¹ siê odzwierciedlaæ motywy blisko zwi¹zane z motywami bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. W tym wzglêdzie zwraca uwagê zgodnoœæ zachowañ strategicznych banków z teori¹ przewagi konkurencyjnej na rynku us³ug
bankowych [Œl¹zak, 2007, s. 103-209]. I wreszcie, dot¹d w literaturze
umiêdzynarodowienie banków by³o rozpatrywane z punktu widzenia
banków amerykañskich i zachodnioeuropejskich, które by³y bankami
o wysokim lub ca³kowitym udziale kapita³u prywatnego, lecz podczas
wspó³czesnego kryzysu globalnego straci³y swoj¹ dotychczasow¹
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pozycjê. Spojrzenie na umiêdzynarodowienie z punktu widzenia banków
chiñskich, o wysokim udziale w³asnoœci pañstwowej, mo¿e odzwierciedlaæ inn¹ perspektywê funkcjonowania bankowoœci.

1. Istota i motywy umiêdzynarodowienia banków
Umiêdzynarodowienie banków postrzegane przez ich miêdzynarodow¹ aktywnoœæ obserwowane jest od wielu wieków, jednak od pocz¹tku
lat 70. XX w. i globalizacji rynków finansowych proces ten zdecydowanie
przyspieszy³.
Istnieje wiele definicji banku miêdzynarodowego. Jednym z kryteriów uznania banku za miêdzynarodowy jest posiadanie przez niego
zagranicznych oddzia³ów lub filii. Takie podejœcie do umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci bankowej, nazywane instytucjonalnym, bazuje na
kategorii miêdzynarodowego rozwoju sieci placówek sprzeda¿y us³ug
bankowych. Przejawia siê to w inwestycjach w formie greenfield (budowa
od podstaw nowego podmiotu) lub brownfield (przejêcie ju¿ istniej¹cego
podmiotu) w spó³ki stanowi¹ce podmioty zale¿ne od spó³ki macierzystej
lub samodzielne pod wzglêdem formalnoprawnym [Claeys, Hainz, 2006,
s. 305-321; Hasan, Xie, 2012, s. 5-7].
Drugim aspektem umiêdzynarodowienia jest denominowanie w walucie innej ni¿ waluta kraju siedziby banku kredytów udzielanych klientom i depozytów przyjmowanych od nich, co z regu³y wi¹¿e siê ze œwiadczeniem us³ug bankowych na rzecz klientów-nierezydentów.
Inne spojrzenie skupia siê na strukturze akcjonariatu danego banku
oraz aktywnoœci na rynkach finansowych w formie udzia³u w rynku
miêdzybankowym oraz w emisji papierów wartoœciowych na rynkach
zagranicznych [Heffernan, 2007, s. 81].
W literaturze przedmiotu opisywanych jest wiele motywów ekspansji zagranicznej w sektorze bankowym [Bevan, Estrin, 2000, s. 3-11; Stonehouse i inni, 2000, s. 346]. Wœród najwa¿niejszych determinant wymieniana jest mo¿liwoœæ wejœcia na rynek zagraniczny jako nowy obszar
dzia³ania. Wykorzystywane s¹ w tym zakresie strategia pierwszego kroku, w celu badania potencja³u rynku, oraz strategia follow the leader, w której banki zachêcone s¹ sukcesem odniesionym ju¿ przez inne podmioty na
danym rynku. Bardzo istotn¹ przes³ank¹ ekspansji na rynkach zagranicznych jest strategia pod¹¿ania za klientem, w której podjêcie decyzji
o dokonaniu ekspansji na dany rynek jest podyktowane inwestycjami dokonywanymi wczeœniej przez najwa¿niejszych klientów banku lub te¿
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przez wielu klientów. Do kolejnych przyczyn nale¿¹: rozszerzenie oferty
produktowej i wejœcie do nowych obszarów dzia³alnoœci, przy za³o¿eniu
ni¿szego ryzyka operacyjnego, obni¿enie kosztów transakcyjnych dziêki
dostêpowi do nowych kana³ów dystrybucji (ma to szczególne znaczenie
w czasach dostêpu do najnowszych technologii mobilnych), jak równie¿
poszukiwanie korzyœci skali i zasiêgu oraz wiêkszej efektywnoœci dzia³ania, co w d³u¿szym okresie przynosi wy¿szy zwrot z kapita³u. Nie bez
znaczenia pozostaj¹ równie¿ preferencje mened¿erskie zwi¹zane z budowaniem wiêkszego podmiotu, jak równie¿ preferencje administracyjno-rz¹dowe.
Wyniki badañ identyfikuj¹cych najwa¿niejsze czynniki rozwoju bankowoœci miêdzynarodowej wskazuj¹ na restrykcje zwi¹zane z przep³ywami kapita³owymi, jak równie¿ si³ê ekonomiczn¹ kraju pochodzenia
banku, wspó³istnienie banków miêdzynarodowych pochodz¹cych z tego
samego kraju oraz funkcjonowanie w danym kraju centrum finansowego
[Wengel, 1995, s. 47-64; Heffernan, 2007, s. 85-86]. Chiñskie regulacje ograniczaj¹ udzielanie kredytów jenowych finansuj¹cych inwestycje poza granicami, co przypomina sytuacjê dolara amerykañskiego z lat 60. XX w.
Nadwy¿ka salda obrotów bie¿¹cych oraz aprecjacja juana sprzyjaj¹
jego udzia³owi w miêdzynarodowej wymianie handlowej. Oddzia³y banków chiñskich bior¹ udzia³ w dwóch kana³ach transmisji kredytów:
udzielanych przedsiêbiorstwom chiñskim oraz firmom spoza tego kraju.
Pozycja miêdzynarodowa banków chiñskich roœnie równie¿ wraz ze
wzmacnianiem siê znaczenia centrów finansowych w Szanghaju i Hong
Kongu.
Formu³owanie strategii dotycz¹cej celów i potencjalnych kierunków
rozwoju poszczególnych banków jest zadaniem niezwykle trudnym
i wieloaspektowym [Miklaszewska, 2003, s. 283-285]. W warunkach pog³êbiaj¹cej siê substytucji depozytowo-kredytowej, a wiêc zastêpowania
tradycyjnych produktów bankowych innymi Ÿród³ami dochodu z kapita³u b¹dŸ te¿ innymi ni¿ kredyt bankowy sposobami finansowania dzia³alnoœci, wiêkszoœæ du¿ych banków komercyjnych za cel stawia sobie
konkurowanie w obszarze bankowoœci inwestycyjnej w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wykorzystania wielkoœci aktywów, zasobów finansowych, obszernej bazy klientów oraz obecnoœci w wielu geograficznych rejonach
œwiata [Mehta, 2004, s. 330].
Do istotnych przes³anek umiêdzynarodowienia banków, prócz
atrakcyjnoœci lokalizacyjnej, nale¿¹ bariery regulacyjne dotycz¹ce handlu
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oraz niedoskona³oœci rynkowe. Tradycyjnie, anga¿uj¹c siê w dzia³alnoœæ
miêdzynarodow¹, banki maj¹ zamiar wspieraæ finansowanie rozliczeñ
w ramach handlu zagranicznego macierzystych przedsiêbiorstw.

2. Industrial and Commercial Bank of China na tle chiñskiego
sektora bankowego
W chiñskim sektorze bankowym dominuj¹ banki uniwersalne. Pewn¹ osobliwoœci¹ tego rynku pozostaje dominacja najwiêkszych banków
z du¿ym udzia³em kapita³u o charakterze w³asnoœci pañstwowej. Sektor
bankowy w Chinach jest uwa¿any za nadbankowy (overbanked), co
potwierdza wysoki udzia³ aktywów tego sektora w sumie aktywów sektora finansowego. Sektor bankowy stanowi g³ówne Ÿród³o finansowania
dzia³alnoœci dla chiñskich przedsiêbiorstw i osób fizycznych.
Rysunek 1. Struktura aktywów sektora finansowego w Chinach w 2011 r. (w %)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Financial..., 2012].

Industrial and Commercial Bank of China to bank o najwy¿szej kapitalizacji rynkowej na œwiecie, w ponad 90% kontrolowany przez pañstwo.
Co ciekawe, stopieñ kontroli nad bankiem wzrós³ w okresie ekspansji na
rynkach zagranicznych, tj. w latach 2012-2012 dziêki podniesieniu kapita³u akcyjnego objêtego przez akcjonariuszy zwi¹zanych z kapita³em pañstwowym. W 2013 r. poziom jego kapitalizacji rynkowej wynosi³ 247,86
mld USD [Thomson-Reuters, 2013]. ICBC powsta³ w 1984 r. jako jeden
z najwiêkszych czterech chiñskich banków na skutek wyodrêbnienia
z systemu monobankowego [Allen, 2008]. Prócz ICBC powsta³y wówczas
The Agriculture Bank of China (ABC), The Bank of China (BoC) oraz The
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China Construction Bank (CCB, pocz¹tkowo dzia³aj¹cy jako People’s
Construction Bank of China). Struktura akcjonariatu ICBC wg stanu na
koniec 2012 r. przedstawiona jest w tablicy 1.
Tablica 1. Inwestorzy strategiczni banku Industrial and Commercial Bank of
China

Nazwa akcjonariusza banku

Udzia³
w strukturze
w³aœcicielskiej
ICBC (w %)

Liczba
posiadanych akcji

Central Huijin Investment Ltd.

47,09

123 773,42

Ministerstwo Finansów Chin

46,92

123 316,45

Ping An Life Insurance Company of
China

1,07

2 806,27

ICBC Credit Suisse Asset Management
Co.

0,40

1 053,19

China Life Insurance Co.

0,37

970,06

Anbang Insurance Group Co.

0,21

544,89

Sino Life Insurance Co.

0,15

405,17

Norges Bank Investment Management

0,13

347,00

BlackRock Asset Management North
Asia Ltd.

0,11

291,50

China Pacific Assets Management
Company

0,11

283,29

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z serwisu Thomson Reuters na podstawie umowy Uniwersytetu Gdañskiego z firm¹ Thomson Reuters.

W latach 90. XX w. rozwijaj¹cy siê chiñski sektor bankowy prze¿ywa³
okres boomu kredytowego, co przyczyni³o siê do powstania pokaŸnego
wolumenu tzw. z³ych d³ugów. W zwi¹zku z wejœciem Chin do Œwiatowej
Organizacji Handlu (WTO, World Trade Organization), a tym samym
w³¹czenia siê w globalny rynek finansowy i koniecznoœci stopniowego
otwarcia sektora bankowego dla inwestorów zagranicznych, zaistnia³a
koniecznoœæ wzmocnienia chiñskich banków, co z kolei wymaga³o restrukturyzacji powsta³ego portfolio niesp³acanych kredytów. Powsta³
wówczas specjalnie powo³any podmiot Central Huijin Investment Company, który zosta³ wyposa¿ony w kapita³ pochodz¹cy z rezerw walutowych, administrowany przez the State Administration of Foreign Ex-
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change (SAFE) [Fungáèova, Korhonen, 2011, s. 12-14]. Industrial and
Commercial Bank of China by³ jednym z czterech banków pañstwowych,
które zosta³y dokapitalizowane poprzez wyodrêbnienie puli niesp³acanych kredytów. W pierwszej kolejnoœci pomoc tak¹ otrzyma³y banki BoC
oraz CCB (w grudniu 2003 r.); ICBC otrzyma³ 15 mld USD w kwietniu
2005 r., a ostatnim z banków by³ ABC, który zosta³ wsparty dopiero
w styczniu 2009 r. Na koniec 2011 r. wartoœæ niesp³aconych d³ugów
w portfolio banków komercyjnych wynosi³a 35,87 trylionów CNY i nadal
wykazywa³a tendencjê rosn¹c¹ (wzrost o 13% r/r), jednak udzia³ z³ych
d³ugów (non performing loans) w strukturze aktywów chiñskich banków
obni¿y³ siê znacz¹co do poziomu 0,98-1,11%, zale¿nie od rodzaju banku
[Financial Stability Report 2012, 2013, s. 197].
Banki chiñskie z „wielkiej czwórki” zosta³y wprowadzone na
gie³dê na skutek decyzji w³adz pañstwowych z 2002 r. Proces IPO (initial
public offering) dotycz¹cy ICBC mia³ miejsce w 2006 r. Bank jest notowany
w systemie dual listing na gie³dach HongKong Stock Exchange oraz
Shanghai Stock Exchange [Allen i inni, 2012, s. 1-16]. Wprowadzenie banku na gie³dê wp³ynê³o na wzrost poziomu rentownoœci i przejrzystoœci.
Bank jest równie¿ lepiej oceniany pod wzglêdem stosowania corporate
governance.
Tablica 2. Kraj pochodzenia akcjonariuszy banku Industrial and Commercial
Bank of China

Nazwa banku

Udzia³
inwestorów
w strukturze
akcjonariatu

Liczba
inwestorów

Wartoœæ akcji
(w mln CNY)

Ujêcie krajowe
Chiny

42

96,72

158 401,78

Norwegia

1

0,13

233,76

Hong Kong

4

0,12

211,46

Kanada

1

0,04

78,28

Stany
Zjednoczone

2

0,01

22,77

Japonia

2

0,01

10,14

Tajwan

6

0,01

9,02

Irlandia

1

0,00

0,13
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Tablica 2. (cd.)
Nazwa banku

Udzia³
inwestorów
w strukturze
akcjonariatu

Liczba
inwestorów

Wartoœæ akcji
(w mln CNY)

Belgia

1

0,00

0,00

Razem

60

97,04

158 967,35

54

96,85

158 632,41

Europa

3

0,13

233,90

Ameryka
Pó³nocna

3

0,06

101,05

60

97,04

158 967,35

Ujêcie regionalne
Azja

Razem

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z serwisu Thomson Reuters na podstawie umowy Uniwersytetu Gdañskiego z firm¹ Thomson Reuters.

Mimo tego, ¿e wszystkie du¿e banki chiñskie znajduj¹ siê w czo³ówce najwiêkszych banków na œwiecie pod wzglêdem kapitalizacji rynkowej, s¹ to banki o stosunkowo niewielkim udziale kapita³u zagranicznego w strukturze w³asnoœciowej. Chiny stosuj¹ unikatowy model wejœcia inwestorów zagranicznych do banku. Zamiast pozwoliæ na pe³n¹
kontrolê zagraniczn¹ banków krajowych, udzia³ inwestorów zagranicznych jest dozwolony tylko jako udzia³owców mniejszoœciowych. W strukturze w³asnoœciowej ICBC udzia³ inwestorów zagranicznych jest niewielki i bardzo rozproszony, jedynie w przypadku inwestora norweskiego
(Norges Bank Investment Management) przekracza³ on w 2012 r. pu³ap
1% (tabl. 2). Jednoczeœnie jednak zagraniczni inwestorzy zobowi¹zuj¹ siê
do poprawy ³adu korporacyjnego banku i wsparcia banków nowymi
technologiami. Wyniki badañ nad wp³ywem wejœcia inwestorów zagranicznych do chiñskiego sektora bankowego wskazuj¹ na wzrost poziomu
konkurencyjnoœci banków, co wp³ywa na ich efektywnoœæ operacyjn¹, jak
równie¿ na zmniejszenie poziomu z³ych d³ugów i wzrost tendencji do
przestrzegania ³adu korporacyjnego [Hasan, Xie, 2012, s. 13-14].
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3. Liczba placówek operacyjnych jako miara
umiêdzynarodowienia banku Industrial and Commercial Bank
of China
Bank ICBC uwa¿any jest za najwiêkszy bank na œwiecie pod wzglêdem kapitalizacji rynkowej, wielkoœci depozytów, zysku, wartoœci marki,
doskonale rozwiniêtej bazy klientów i zró¿nicowanej struktury biznesowej. Za poœrednictwem swojej sieci, sk³adaj¹cej siê z 16 648 placówek
krajowych, 239 placówek zagranicznych w 39 krajach na ca³ym œwiecie
i 1 669 banków partnerskich, ICBC oferuje kompleksowe produkty
i us³ugi finansowe dla ok. 4,11 mln klientów korporacyjnych i ponad
282 mln klientów indywidualnych [ICBC, 2013a]. Pod koniec 2011 r. bank
zatrudnia³ 408 859 osób.
W swojej strategii zwi¹zanej z otwieraniem filii zagranicznych ICBC
deklaruje, ¿e dzia³a zgodnie z potrzebami swoich klientów, oferuj¹c im
przede wszystkim finansowanie inwestycji chiñskich na rynkach zagranicznych, a ponadto standardowe produkty, takie jak: lokaty, kredyty,
finansowanie handlu zagranicznego, rozliczeñ miêdzynarodowych, transakcji kapita³owych, bankowoœci elektronicznej, bankowoœci indywidualnej, zarz¹dzania kontem i zarz¹dzaniu finansami dla instytucji z chiñskim
kapita³em, chiñskich firm i klientów indywidualnych.
Pierwsze filie zagraniczne ICBC powsta³y w 1993 r. w Singapurze oraz
A³ma Acie w Kazachstanie. W 1997 r. powsta³a filia w Seulu. W 2007 r.
ICBC przej¹³ Bank Halim Indonesia. W 2008 r. otworzy³ filie w Nowym
Jorku i Sydney, w 2009 r. w Hanoi, w 2010 r. w Abu Zabi, Bangkoku oraz
w Malezji, a w 2011 r. w Bombaju, Islamabadzie, Karachi, Vientiane oraz
Phnom Penh w Kambod¿y. Pozosta³e filie ICBC znajduj¹ siê w Tokio,
Hongkongu, w Busan w Korei oraz Doha w Katarze. W 2011 r. ICBC
otworzy³ równie¿ biuro reprezentuj¹ce bank w Cape Town w Republice
Po³udniowej Afryki, do 2013 r. zak³adaj¹c w tym kraju trzy filie. Ekspansja ICBC objê³a równie¿ kontynent po³udniowoamerykañski, gdzie bank
za³o¿y³ filie w Argentynie, Peru i Brazylii. W dniu 30 listopada 2012 r.
ICBC naby³ 80% udzia³ów w Argentina Standard Bank S.A., Standard
Investments S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión oraz
Inversora Diagonal S.A.
W 2010 r. bank ten og³osi³ oficjalnie pocz¹tek ekspansji na rynek
europejski, zak³adaj¹c siedzibê w Luksemburgu oraz wiele oddzia³ów:
w Londynie, Frankfurcie i Moskwie. Strategia europejska ICBC zak³ada
wspieranie chiñskich przedsiêbiorstw i ich ekspansji na unijnym rynku.
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W styczniu 2011 r. w wyniku przekszta³cenia ICBC Luxemburg powsta³
ICBC Europe. Jest on podmiotem w pe³ni zale¿nym od chiñskiego ICBC.
Dzia³alnoœæ operacyjn¹ prowadzi m.in. w Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Jego piêæ oddzia³ów (w Pary¿u, Brukseli, Amsterdamie,
Mediolanie i Madrycie) otwarto w 2011 r. W ci¹gu pierwszych szeœciu
miesiêcy funkcjonowania, przynios³y one ³¹czny dochód netto w wysokoœci 10 mln USD. Pochodzi³ on przede wszystkim z operacji finansowania obrotów handlowych klientów i kredytów dla firm. W listopadzie
2012 r., w ramach kontynuacji strategii europejskiej, powsta³ pierwszy oddzia³ ICBC w Europie Œrodkowej – w Warszawie [ICBC, 2013a]. Kolejne
europejskie oddzia³y ICBC otwierane by³y na zasadzie jednolitego paszportu, który umo¿liwia podmiotowi, który otrzyma³ licencjê w jednym
z krajów unijnych, prowadzenie dzia³alnoœci w innych krajach Unii Europejskiej (UE) za poœrednictwem oddzia³ów, jedynie po notyfikacji krajowych organów nadzoruj¹cych. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ ICBC sprawuje instytucja nadzoruj¹ca z Luksemburga i to ona ocenia kondycjê oraz
bezpieczeñstwo poszczególnych oddzia³ów. Luksemburski system gwarancyjny odpowiada równie¿ za gwarantowanie zgromadzonych w tym
banku depozytów.
Banki miêdzynarodowe znacznie czêœciej oferuj¹ us³ugi na rynku
bankowoœci korporacyjnej ni¿ detalicznej. Do wyj¹tków nale¿y m.in. Citibank, który z ró¿nym skutkiem w obu tych obszarach operuje w Europie
oraz Ameryce Po³udniowej [Heffernan, 2007, s. 87]. W przypadku ICBC
widoczne jest rozdzielenie strategii w dwóch kierunkach: korporacyjnym
i detalicznym na rynku krajowym, natomiast korporacyjnym na rynkach
zagranicznych. ICBC za³o¿y³ rozwój w skali globalnej, anga¿uj¹c siê równie¿ w operacje bankowoœci inwestycyjnej. Mimo ¿e w wyniku upadku
Lehman Brothers ICBC poniós³ straty w wysokoœci ok. 151,8 mln USD
z tytu³u zaanga¿owania w papiery d³u¿ne powi¹zane z tym podmiotem,
stanowi³o to zaledwie 0,03% portfolio obligacji ICBC oraz 0,01% ca³kowitych aktywów tego banku [China Daily, 2008]. Centrum operacyjnym dla
dzia³añ w obszarze bankowoœci inwestycyjnej jest oddzia³ w Hongkongu.
Mimo ekspansji na rynki miêdzynarodowe, nadal g³ównym obszarem
dzia³ania ICBC pozostaje rynek krajowy.
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4. Udzia³ juana w transakcjach zagranicznych Industrial and
Commercial Bank of China
Analizuj¹c sytuacjê ICBC na rynkach miêdzynarodowych, nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e jest to bank o wiêkszoœciowym udziale kapita³u pañstwowego. W³adze chiñskie podejmuj¹ wiele dzia³añ nakierowanych na
internacjonalizacjê juana zmierzaj¹cych do pe³nej jego wymienialnoœci
juana. Umiêdzynarodowienie juana nastêpuje równie powoli, jak wczeœniej reformowanie chiñskiego sektora bankowego, w zwi¹zku z obawami
przed destabilizacj¹ gospodarki i utraty kontroli nad ni¹ wskutek wzmo¿onego nap³ywu kapita³u do Chin. Pomimo wielkoœci i efektywnoœci gospodarki chiñskiej, stopniowego nap³ywu inwestycji zagranicznych oraz
wysokiej wartoœci rezerw walutowych pozycja miêdzynarodowa juana
jest jeszcze relatywnie niewielka.
Podczas ekspansji na rynki zagraniczne ICBC zaanga¿owany by³
w emisjê 212 transz papierów d³u¿nych o ³¹cznej wartoœci 34 116 314 364
euro (w tym 113 emisji certyfikatów depozytowych, 13 emisji obligacji, 50
emisji papierów typu senior notes, 2 emisji subordinated notes oraz emisji unsecured notes o ³¹cznej wartoœci 33 839 609 297 euro), jak równie¿ korzysta³
z 3 po¿yczek o ³¹cznej wartoœci 580 923 622 euro. Wiêkszoœæ wyemitowanych papierów wartoœciowych ICBC by³a denominowana w juanie chiñskim (78,15%), drug¹ wykorzystywan¹ w tym celu walut¹ by³ dolar amerykañski z udzia³em 18,30% w porftolio zad³u¿enia (rys. 2). Kolejne
waluty, ju¿ o znacznie mniejszym znaczeniu, to waluty regionalne: dolar
hongkoñski, dolar australijski oraz bhat tajski. Bank ICBC w niewielkim
stopniu wykorzystuje dot¹d mo¿liwoœci emisji papierów d³u¿nych w euro.
Chiny s¹ mocno skoncentrowane na budowaniu pozycji juana dziêki
zawieraniu bilateralnych porozumieñ walutowych z bankami centralnymi krajów bêd¹cych najwa¿niejszymi partnerami handlowymi Chin. Bardzo istotna by³a inicjatywa Chiang Mai zak³adaj¹ca sieæ swapowych
porozumieñ dwustronnych, wspomagaj¹cych p³ynnoœæ w razie systemowych problemów rozliczeniowych. W latach 2008-2010 Chiny podpisa³y
umowy dwustronnego swapu walutowego z z bankami centralnymi Korei Po³udniowej, Hongkongu, Argentyny oraz Singapuru. Umowy dotycz¹ce swapów walutowych u³atwiaj¹ wykorzystanie juana jako waluty
transakcyjnej i rozliczeniowej. W lutym 2013 r. ICBC zosta³ wybrany przez bank centralny Chin jako bank maj¹cy obs³ugiwaæ rozliczenia w juanie
w Singapurze w roli banku clearingowego. Jest to pierwszy przypadek,
gdy rolê tak¹ wykonuje bank komercyjny i mo¿e byæ to odebrane jako
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Rysunek 2. Udzia³ walut w strukturze zad³u¿enia ICBC (w %). Stan na 31 stycznia 2013 r. (w %)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [ICBC, 2013a].

znacz¹cy krok w stronê umocnienia zarówno pozycji juana, jak równie¿
samego ICBC w rozliczeniach miêdzynarodowych [http://www.icbc-ltd.
com, dostêp dnia 22.02.2013].

Zakoñczenie
W sektorze bankowym w Chinach dominuj¹ banki uniwersalne
o przewa¿aj¹cym udziale kapita³u pañstwowego. Najwiêkszy chiñski
bank, ICBC, jest bankiem o najwiêkszej kapitalizacji rynkowej na œwiecie,
wynosz¹cej w 2013 r. niemal 248 mld USD. Kierunki jego ekspansji obejmuj¹ wszystkie najwa¿niejsze centra finansowe, jak równie¿ kraje o wysokim potencjale wzrostu. Bank ten otworzy³ w latach 2008-2012 bardzo
wiele oddzia³ów i filii praktycznie na wszystkich kontynentach, dziêki
czemu wspiera rodzime przedsiêbiorstwa w ekspansji handlowej i kapita³owej. Udzia³ papierów wartoœciowych denominowanych w juanie,
emitowanych przez ICBC wskazuje na potencja³ rozwoju finansowania
w tej walucie poza granicami Chin. Umiêdzynarodowienie banku mo¿na
uznaæ za bardzo wysokie pod wzglêdem instytucjonalnym, gdy¿ w 39
krajach dzia³a 239 placówek ICBC. W zakresie operacyjnym strategia
ICBC zak³ada konsekwentne i efektywne zdobywanie rynku. Dominuj¹cym motywem strategii banku jest pod¹¿anie za klientami oraz rozsze-
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rzanie oferty produktowej. Skala umiêdzynarodowienia banku jest imponuj¹ca, na uwagê zas³uguje te¿ jej wymiar europejski realizowany na
mocy zasady jednolitej licencji poprzez ICBC Luxemburg.
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Streszczenie
W artykule scharakteryzowano proces i cechy umiêdzynarodowienia najwiêkszego chiñskiego banku komercyjnego, Industrial and Commercial Bank of
China, na tle rozwoju i specyfiki w³asnoœciowej sektora bankowego w Chinach.
Przedstawiono istotê i motywy umiêdzynarodowienia banków, wp³yw wejœcia
na gie³dê na ich konkurencyjnoœæ oraz ekspansjê ICBC na rynkach miêdzynarodowych.
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Internationalization of Chinese banks on the example of ICBC
(Summary)
The paper describes the process and features of the internationalization of the
biggest Chinese commercial bank, Industrial and Commercial Bank of China on
the background of the development and characteristics of the ownership of the
banking sector in China. The article presents the essence and motives of internationalization of banks, the impact of the IPO on their competitiveness and ICBC
expansion in international markets.
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