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De Chinese renminbi is de officiële valuta van de volkrepubliek China. Renminbi betekent
“geld van het volk”. Het is een geldig betaalmiddel op het vasteland van China, behalve in
Hongkong en Macau. Op Hongkong en Macau gebruiken ze respectievelijk de Hongkongse dollar en de Macause pataca.
De munteenheid van renminbi is yuan (元). Renminbi bestaat in munten en papiergeld.
Er zijn munten van 1, 2 en 5 jiao en van 1 yuan.

Hierboven zie je van links naar rechts eerst de drie meest gebruikte muntstukken in China,
namelijk 1 yuan, 5 jiao en 1 jiao. Deze drie maken deel uit van de vijfde serie munten die
in 1999 in China geïntroduceerd werd. Helemaal rechts zie je voor de volledigheid 1 fen
die echter steeds minder gebruikt wordt en tegenwoordig ook niet meer geslagen wordt.
Ook zijn er nog zeldzamere 2 fen en 5 fen versies

Op de keerzijde van de huidige munten staan bloemen, te weten een chrysanthemum, lotus
en orchidee. Verder staat bovenaan in Pinyin Zhongguo Renmin Yinhang, Volksbank van
China. De 1 fen munt heeft hetzelfde opschrift, maar dan in het Chinees.

Chinese bankbiljetten
Naast muntstukken kent men in China uiteraard ook bankbiljetten. De huidige biljetten
komen sinds de vijfde en meest recente serie vanaf 1999 in eenheden van 1, 5, 10, 20, 50
en 100 Chinese yuan. Daarvoor, tijdens de jaren 1980 en 1990, waren ook biljetten van 1,
2 en 5 jiao en van 2 yuan beschikbaar, en heel soms kun je deze nog aantreffen.
Op de voorzijde van het briefje van 1 Chinese yuan staat Mao met een Orchidee.

Op de keerzijde staat het
beroemde westelijke meer in
Hangzhou.

Op de voorzijde van het briefje van 5 yuan poseert Mao samen met een narcis.

Op de keerzijde staat Thaischan de in het taoïsme de meest Heilige berg van China.

Op de voorzijde van het briefje van 10 yuan staat Mao samen met een roos.

Op de keerzijde staat het landschap van de Drie kloven in China’s langste rivier de
Yangzijang.

Op de voorzijde het biljet van 20 Yuan is Mao te zien samen met een lotus.

Op de keerzijde staan de beroemde kartsbergen van Guilin in het zuiden van China.

Op de voorzijde van het biljet van 50 Yuan staat Mao samen met een Crysantheum.

Op de keerzijde staat het Potala-paleis in Lhasa Tibet.
Op de voorzijde van het biljet van 100 Yuan staat Mao samen met een Japanse abrikoos.

Op de keerzijde staat de grote hal van het volk aan het plein van de hemelse vrede in
Peking.

