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Υπηρεσίες οιονείτραπεζικής από διαδικτυακές εταιρείες στην 
Κίνα 

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, ιδίως των online 
συναλλαγών, οι αγκυλώσεις που υφίστανται στη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος καθώς και η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών επενδύσεων, οι οποίες 
προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, σε σύγκριση με τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων 
έχουν συντελέσει στη προσφορά οιονεί-τραπεζικών εργασιών από διαδικτυακούς 
κολοσσούς της Κίνας, όπως η Alibaba Group, η Baidu και η Tencent. 

Η Alibaba Group διαθέτει, πέραν της γνωστής πλατφόρμας online συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο (B2B), μια σειρά από online πλατφόρμες, όπως για 
online συναλλαγές εντός της Κίνας (Taobao για C2C και Tmall για Β2C), για online 
προμήθειες εταιρειών εντός Κίνας (1688.com), για πληρωμές Online (Third-part 
Payments: Alipay). 

Στις 3 Ιουνίου 2013, η Alibaba ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το online 
χρηματοοικονομικό προϊόν Yu’E Bao, υπό την πλατφόρμα Alipay, σε συνεργασία με την 
Tianhong Asset Management, η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Το 
modus operandi της Yu’E Bao είναι εξαιρετικά απλό: ο ενδιαφερόμενος ανοίγει έναν 
λογαριασμό online, εγγράφει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας και μεταφέρει 
χρήματα online από τον τραπεζικό του λογαριασμό σε αυτόν το λογαριασμό. Πέραν 
της ευκολίας ανοίγματος λογαριασμού, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία 
Yu’E Bao είναι η δυνατότητα αγοράς προϊόντων online χωρίς τη χρήση τραπεζικής 
κάρτας στις πλατφόρμες του Alibaba Group, δυνατότητα άμεσης απόσυρσης των 
χρημάτων, αλλά το κυριότερο υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων, σε σχέση με τα 
τραπεζικά τα οποία καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας με μικρή 
δυνατότητα  μεταβολής από τις εμπορικές τράπεζες.  

Είναι ενδεικτικό ότι η υπηρεσία Yu’E Bao έκανε έναρξη εργασιών με προσφερόμενα 
επιτόκια  4,4%, ενώ πλέον κυμαίνονται πέριξ του 8%, λόγω της ισχυρής απήχησης που 
είχε στους Κινέζους χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον νέοι με 
μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα και οι οποίοι δεν θα μπορούσαν με άλλον τρόπο να 
συμμετέχουν σε επενδυτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης, όπως τα προϊόντα διαχείρισης 
πλούτου (WMP), τα οποία προσφέρονται από τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου μόνο σε πολίτες υψηλού εισοδήματος. 



Ήδη στις 31.12.2013, το Yu’E Bao διαχειριζόταν κεφάλαια 43 εκατ. πελατών, ύψους 185 
δισεκ. RMB (περίπου 22 δισεκ. Ευρώ), όντας το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στην 
Κίνα και 51ο στον κόσμο. 

Η επιτυχία του εγχειρήματος αποτέλεσε δέλεαρ για τη σημαντικότερη μηχανή 
αναζήτησης στο κινεζικό  internet Baidu, η οποία διαθέτει μερίδιο αγοράς 64% στο 
συγκεκριμένο κλάδο στην Κίνα (μερίδιο Google: 1,7%) και η οποία, σε συνεργασία με 
την China AMC (επίσης εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου), εγκαινίασε στις 
28.10.2013 τη δικό της χρηματοοικονομικό προϊόν 8.baidu.com  (το 8 είναι ο τυχερός 
αριθμός των Κινέζων), η οποία, επίσης, προσφέρει επιτόκιο πέριξ του 8%.  

Ανάλογο χρηματοοικονομικό προϊόν αναμένεται να εισάγει και η Tencent, 
δημοφιλέστερη εταιρεία microblogs και online instant messaging(Sina Weibo, QQ), μέσω 
του WeChat (Weixin). 

Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με την παροχή μικρο-δανείων (micro-loan 
facility) για την αγορά προϊόντων στο internet, όπως το Alifinance του Alibaba, 
δείχνουν αφενός την κεφαλαιώδους σημασίας και εκθετικώς αυξανόμενη «εισβολή» του 
internet στην καθημερινότητα των Κινέζων, οι οποίοι το χρησιμοποιούν αδιαλείπτως 
για chatting, networking, shopping, banking κ.ο.κ. αφετέρου δύνανται να αποτελέσουν 
μακροπρόθεσμα πρόκληση για τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. 

 


