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CAPITOLUL 1

ORICE ESTE POSIBIL



xisti pe lumea asta ceva imposibil de indeplinit pentru fack Ma, Pregedintele

Consiliului de Administralie al Alibaba? in septembrie 2014 acesta a listat

Alibaba la Bursa din New York, oblinAnd astfel mai mult capital - 25 de miliarde

de dolari - decAt orice alti listare la bursi la nivel mondial de pdni atunci; Alibaba

a devenit a patra companie din domeniul tehnologiei pe pia[a internalionali dupi
capltalizare qi i-a conferit totodat[ lui Ma statutul de cea mai bogati persoani din
China, cu o valoare neti de 27 de miliarde de dolari.

Alibaba domini sectorul de vinziri online in China. VAnzirile care au loc pe

diferitele site-uri pe care le promoveazi, inregistreazd B0% din totalul afacerilor

din sectorul comer{ului online givaloreazi mai mult decAt cele ale eBay Ei Amazon
impreuni. Cigtigurile - 7,5 miliarde de dolari in 2013 - concureazd cu cele ale

Facebook-ului; profitul din acel an a atins suma de 2,85 miliarde de dolari, aproape

dublul celei oblinute de Facebook. in 2014, pe 11 noiembrie, cunoscuti de mulli
drept Zita celor Singuri, cea mai activi zi a anului din punctul de vedere al

cumpirdturilor in China, Alibaba a desfrgurat tranzaclliin valoare de 9,3 miliarde

de dolari pe site-urile sale, sumi de trei ori mai mare decAt cea totali inregistrati
cu trei siptimani mai tArziu in Lunea Cyber2 (prima zi de luni de dupi Ziua
Recunogtinlei) a Statelor Unite.

2 Termen creat de companiile de marketing pentru a convinge lumea si cumpere online.
(n. trad.)
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Bineinleles, progresul companiei Alibaba a fost determinat de o serie de

factori, printre care Ei cregterea economici spectaculoasi a Chinei qi oportunitd,lile
create de aceasta pentru dezvoltarea afacerilor. |ack Ma di totugi dovadi de acel
je-ne-sais-quoi care te convinge ci birbatul ar fi avut succes in orice imprejurare.
imi risare in minte un anumit eveniment care a dictat intregul parcurs al

companiei Alibaba - eveniment notabil nu doar prin prisma faptului ci a

reprezentat un moment de cotituri pentru firmi, dar 9i pentru cd ilustreazi
modul in care )ack Ma iqi conduce compania.

in 2004, afacerea iniliali a lui Ma, Alibaba.com, un site business-to-business

care conecta companiile mici qi mijlocii ale Chinei la potenfiali cumpirltori din
restul lumii, a intrat pe plus economic la doar cinci ani dupl lansare. Din plcate,
aparifia iminentl a eBayin China amenin]a si atragi indeajuns de mul$ utilizatori
ai Alibaba incAt si stopeze generarea de profit.

Ma a decis si lupte, declardnd c[, ,,degi eBay poate fi considerat un rechin in
ocean, eu sunt un crocodil pe rAul Yangtze. Dac[ luptdm in ocean vom pierde, dar
daci ne cufundim in rAu, atunci vom cAgtigdl Pentru a putea contracara acliunile
eBay, Ma gi echipa sa au lansat Taobao (,,Cdutarea de comori") un site cus-

tomer-to-customer (C2C) conceput dupl modelul eBay, dar care prezenta o
diferenll majori: spre deosebire de rivalul american care percepea o taxi pentru
toate tranzac{iile efectuate, acesta oferea servicii gratuite atdt cump[r[torilor cAt

gi vdnzitorilor.
Aceasti miscare a fost una relativ ugoari. Un obstacol mult rnai mare care a

ingreunat delvoltarea Taobao - sau pe cea a oricirei afaceri de tipul CZC in
China - a fost lipsa unui sistem de plati online. Avdnd in vedere ci doar 17o din
populafie definea carduri de credit la acel moment, comerful online dedicat
consumatorilor era practic inexistent.

Ma a avut apoi cel mai important moment de inspirafie din cariera sa. Daci nu
exista un sistem de plati electronic in china, de ce nu ar crea el unul? $i-a pus
imediat echipa la treabl. Taobao a deschis conturi bancare la filialele tuturor
bincilor din fiecare orag al chinei, depozitAnd indeajuns de muli bani la fiecare

dintre acestea pentru a se asigura cd. tranzacliile se puteau desfbEura normal. La
Alibaba, in culisele afacerii, plogramatorii au construit sisteme care si inregistreze
gi si urmireasci tranzacliile respective. Pentru efectuarea unei tranzacfii, cum-
piritorii transferau bani intr-unul dintre conturile Taobao. Odati confirmati
plata, Taobao notifica vdnzitorul, care apoi trimitea bunurile comandate. Taobao
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transfera fondurile vinz[torului numai dupi ce cumpiritorul garanta cdL livrarea

a ar,'ut loc.

La numai cAteva sipt[mdni de la revelafia lui Ma, China beneficia de primul
siu sistem funclional securizat de plat[ online. Acesta a inceput aproape imediat

s[ produci schimbiri in cultura chinezl. Prin adiugarea unui angajament scris la

baza procesului, garantAnd astfel abilitatea de a duce la indeplinire cererile de

plati ale consumatorilor sii, Taobao a obfinut increderea acestora privind ideea

de comerf online. Cu ajutorul unei campanii publicitare nafionale gi profitdnd de

refuzul eBay de a-gi adapta site-ul conceput dup[ model american la cerinlele Ei

gusturile chinezilor, Taobao a inflorit. La sfdrgitul anului 2006, cota sa de pia[6

C2C din China a crescut de la B la aproape 70 de procente, eBay fiind nevoiti si
se retragi din !ari. Ap[rdndu-gi teritoriul, crocodilul de Yangtze a expulzat fbri
drept de apel rechinul american, iar fack Ma a continuat si construiasci un

imperiu, la care si aibi acces oricare persoand din China conectati la internet.

Astlzi, sistemul de plat[ conceput de Ma, cunoscut mai bine sub numele de

Alipay, proceseazi jumltate dintre tranzac{iile online din China gi mai mult de

jumitate de trilion de dolari anual - de 5 ori peste cel de-al doilea mare sistem din

iari dezvoltat de Tencent, Tenpay, gi de 20 de ori peste UnionPay, sistemul nafional

cu monopol asupra refelei de autorizare a cardurilor de credit din China. Afacerea

originali a lui Ma, Alibaba.com, este astlzi cea mai extinsi platformi comerciali

online destinati exclusiv afacerilor (B2B) din lume, facilitAnd vAnziri intre

milioane de intreprinderi mici Ei mijlocii din mai mult de 240 de firi. Cu toate

acestea, in materie de publicitate Ei venituri din comisioane, activitatea platformei

nici nu se compari cu Taobao gi Tmall, un al doilea site de top dedicat con-

sumatorilor qi creat de Alibaba, in esenli cel mai utilizat mall-online din !ar[,
lansat de Ma in 2008 pentru a glzdui cotiri la bursi ale comerciantilor si

proprietarilor de mirci.

,,VREM SA FIM PE PRIMUL LOC'

Cum a reugit Ma si faci toate acestea? La urma urmei, nu doar c[ nu face parte

dintr-o familie cu un trecut in afaceri, dar la vArsta de 35 de ani, Ma nu avea o alti
rea\izarc ln viali decdt un site care era considerat un egec. S-a nascut in oragul

Hangzhou din estul Chinei in 1964, pirinfii sli fiind artigti pingtan: povestitori

ORICE ESTE POSIBIL 41



pentru 5 milioane de dolari gi pe compania japonez[ Softbank alte 3t de procente

pentru 20 de milioane, ceea ce a conferit companiei Alibaba suficiente resurse

pentru a depdgi perioada dificil[ care a urmat spectaculoasei fluctualii pe pia![ a
domeniilor,,.com". Odatl cu intrarea Chinei in Organizafia Mondiali a Comer-

fului, in a doua jumitate a anului 2001, Ma a putut urmdri cum Alibaba incepe sa

aducl profit, pe m[surl ce cumpiritorii din intreaga lume ciutau si achizifioneze

din ce in ce mai multe produse din China.

La sfArgitul anului 2007, patru. ani dupi lansarea Taobao gi lnfiinfarea Alipay,

Ma a listat cu succes la bursd Alibaba.com in Hong Kong, strdngAnd 1,5 miliarde

de dolari 9i oblinAnd o valoare economicl de 26 de miliarde de dolari. Profiturile

au inceput si scadl in momentul ln care comerful a suferit un declin Ia nivel

mondial in cadrul recesiunii care a urmat crizei financiare globale. Cu toate

acestea, pAnd la acel punct devenise deja clar faptul ci e-comerlul orientat spre

consumatori inlocuia modelul original B2B adoptat de Alibaba gi prelua controlul

tranzac{iilor online. Dupi ce compania a infrint eBay, ea gi-a redireclionat

resursele citre Thobao, Tmall gi o serie de afaceri mai mici in comerful online.

Grupul a inceput si produci profit in 2009, iar cAgtigurile nete au continuat sd

creasc6. Avind in vedere c[ se preconizeaz| ci piafa comerfului online in China

se va extinde incincit, atingdnd o valoare de aproape 10 trilioane de yrani
(aproximativ 1,63 trilioane de dolari) pAnn in 2020, este greu de imaginat un

viitor in care veniturile qi profitul Alibaba s[ nu igi continue creqterea.

MA iN RAZBOI CU BANCILE

Odati ce gi-a asigurat pozl\ia dominanti pe piafa afacerilor online din China,

|ack Ma s-a concentrat asupra indeplinirii ambiflilor sale globale. inainte de

listarea companiei la Bursa din New York, in 2014, Alibaba a derulat o serie de

achizilii, cumpirind afaceri atdt din China cdt gi de peste ocean. Majoritatea

acestora, precum investiliile efectuate in vederea creirii unui consorliu logistic,

erau clar inrldicinate in ideea extinderii afacerii curente, din moment ce co-

menzile plasate prin intermediul site-urilor Alibaba reprezinti aproape 70o/o din
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care folosesc un amestec de narafie gi cAntec pentru a reda povegti tradifionale.
Una dintre cele mai mari provociri cireia Ma a trebuit s[-i facl fald in tinerele a

fost pur gi simplu admiterea la universitate. Dupi ce a glsit in cele din urma un
loc la Institutul Profesorilor din Hangzhou, a absolvit in 19BB cu o diplomi in
limba englez6. Pe la mijlocul anilor 1990, dup[ ce a predat englezacaliva ani gi s-a

implicat in diverse alte activitifi, a g[sit un loc de muncd drept interpret. in 1995,

in cadrul unei cilitorii la seattle, in care insolind o delegafie comerciald, a avut
gansa de a accesa pentru prima datd internetul. Browser-ul web fusese inventat cu

doar trei ani inainte, iar Google nu exista inc[. Motoarele de ciutare web erau in
mare parte limitate la indexarea de titluri, nu gi intregul text al paginilor web.

Ciutdnd informalii pe Web despre China, Ma nu a gdsit aproape nimic. $i-a dat

seama c[ aceasti carenli prezintd, oportunitifi, a imprumutat 2000 de dolari gi a

lansat China Pages3, un site informativ in lumea afacerilor cu o listd de companii
chineze interesate si giseasci cumpiritori de peste ocean pentru produsele lor.

AvAnd in vedere ci, in acel moment, numirul utilizatorilor de internet din China
era mai mic de un milion, nu a fost deloc surprinzator ci afacerea nu a atras

indeajuns interesul consumatorilor gi a intrat in faliment in doi ani.

Cu toate acestea, Ma aflase destul incAt si realizeze ci se afla pe drumul cel

bun. La inceputul anului 1999, a invitat 18 persoane in apartamentul sau din
Hangzhou gi le-a prezentat ideea sa referitoare la comerful pe internet care va

conecta producltorii chinezi (in special pe cei mici) la potenfiali cumpiritori din
jurul lumii. Ma, folosindu-gi deja legendara sa putere de convingere, a angajat

intregul grup si investeasci 60 000 de dolari in afacerea sa dupi doar doui ore de

discu{ii. Aqa s-a ndscut Alibaba.

CurALnd, povestea tuturor celor care erau dispugi si-l asculte despre potenlialul
ideii sale. ,,Planul nu este si fim pe primul loc in China. Noi vrem si fim pe

primul loc in lume", declara cAteva luni mai t|rziu pentru ziarul South China
Morning Posf din Hong Kong, moment in care totalul angajafilor sli nu atingea

inci 20 de persoane. in decursul unui singur an, a obtinut sprijin important din
partea unor surse esenfiale. A inceput prin a-l coopta pe |oe Tsai, un avocat

taiwanez cu o experienfi bogati in investilii; apoi, folosindu-se de conexiunile lui
Tsai, l-a convins pe Goldman sachs sd cumpere 23 de procente din companie

3 Pagini Aurii (n. trad.)
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livririle de colete in China; insi mutirile realizate de Ma pentru a consacra

Alibaba drept putere financiari se disting ca lintind sus gi foarte departe.

in 2008, frustrat de egecul blncilor chineze cu capital autohton de a sprijinii
afacerile private mici gi mijlocii, Ma declara: ,,Daci bincile nu se schimbi, vom
schimba noi bincilel'Anul urmitor, pebaza succesului Alipay, a lansat o ramuri
financiari care oferea mici imprumuturi utilizatorilor Alibaba.com. Solvabilitatea

unui utilizator era evaluati in funclie de doub criterii esenfiale: valoarea totall a

ftanzaclieiefectuate prin intermediul Alibaba.com gi rating-ul primit de la clienfii
acesteia. in ciuda finanlirilor a ciror valoare medie nu depigea 10 000 de dolari,
la inceputul lui 2014, imprumuturile totale oferite de citre Alibaba se ridicau la

2 miliarde de dolari, mai pufin de 2o/o dintre acestea fiind credite neperformante.

Aga cum s-a intAmplat cu site-urile de comert online, acest experiment in
sectorul B2B a fost urmat de o acliune centrat[ pe consumator. ReflectAnd

modalitatea in care Taobao a depiqit rapid Alibaba.com, filiala de finanlare a

consumatorilor Alibaba a intrecut valoarea creditelor oferite afacerilor mici, insi
de aceasti dat[ intr-un ritm mult mai alert gi la un nivel superior.

Alibaba a intrat pe piafa creditelor de consum la mijlocul anului 2013,lansdnd

un produs specific pielei financiare numit Yu'e Bao (,,capital extrd'). Pentru a

deschide un astfel de cont, o persoani nu are nevoie decAt de un cont Alipay;
odati acesta deschis, se pot depozita gi extrage sume de bani la discrefie. Ceea ce

fbcea Yu'e Bao atdt de atractiv era faptul cd oferea investitorilor o dobdndi mult
mai ridicati decdt cele practicate de bincile chinezegti. La un an dupi lansare,

aproximativ 100 de milioane de oameni aveau conturi Yu'e Bao, depozitdnd

echivalentul a 93 de miliarde de dolari. Conform Reuters, infiinlarea Yu'e Bao,

urmati la scurt timp de servicii similare oferite de citre ceilalli doi moguli ai

internetului in China, Baidu Ei Tencent, a condus la sciderea cu mai mult de

1 trilion de yuani (160 de miliarde de dolari) a depunerilor personale totale

efectuate Ia bincile de top din China.

Degi este de neconceput ca Ma si depigeasc[ influentele blnci chineze delinute
de stat gi si ajungi si domine finan1ele, a$a cum s-a intdmplat cu comerful online,
el ar putea cu siguranli juca un rol important in transformarea sistemului

financiar al 16rii sale intr-unul mai orientat citre piafi. Cu toate ci serviciile
financiare personale pot fi puternic controlate de c[tre guvern, de fapt intensitatea

reglementirilor financiare in China reprezinti o zon6. gria afacerilor - autoritifile
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financiare au permis pdni in momentul actual ca Alibaba si continue si opereze

Yu'e Bao. Acest lucru sugereazi faptul ci sunt mullumifi de efectul pe care il are

competilia cu privire la progresul obiectivului de lungl durati al guvernului de a

liberaliza rata dobAnzilor.

STRATEGIA DE ATAC

Este destul de dificil s[ ne ddm seama de unde provine acest geniu in afaceri al

lui |ack Ma. Cu siguranfi el nu il atribuie unei planificari meticuloase. inci din
anii 1990 acesta declara: ,,Dacd planifici pierzi, daci nu planifici, cAgtigii' O parte

dintre acliunile sale cele mai indrdznele s-au bazatintotalitate pe s,ansi. Taobao,

de exemplu, a fost infiinlat drept reaclie la venirea eBay pe piala chinezi gi nu a

constituit rezultatul unei idei creative, Alipay fiind conceput in grabi pentru a

asigura buna funclionare a acestei decizii economice.

Cu toate acestea, strategia Alibaba nu reprezinti noroc chior, ci mai degrabi o

forml de oportunism care sebazeazd pe viziune * una care a luat nagtere inilial
prin congtientizareapotenlialului internetului de a conecta afacerile gi oamenii gi

care, de atunci, s-a extins pdnl a cuprins ideea de a combina accesibilitatea oferiti
de internet cu abilitdtile dezvoltate in cadrul Alibaba, in vederea pitrunderii pe

noi piele Ei domenii.

Zeng Ming, directorul strategic al Abibaba, descrie situalia in felul urmitor:

,,Alibaba nu urmeazi strategia tradilionali de afaceri care consta intr-o delinere

a unei competente de baz6, ci mai degrabd cauti in mod constant combinalia

potriviti de competenll gi oportunitate - prin care se preiau cea mai fericiti gansd

9i cel mai important punct de influen{i. Nu ne avintim fard. cap, facem asta

intr-un mod foarte disciplinati'

RimAne de discutat cAt de disciplinat; chiar Ei cele mai bune companii se

incred in intuilie Ei in noroc din cdnd in cAnd, mai ales atunci cAnd se confrunti
cu o economie atdt de schimbltoare ca cea a Chinei. Pe lAngl asta, multe dintre

companiile chinezeqti folosesc acelagi fel de abordare ,,in atac" pentru a penetra

piele dincolo de domeniul lor de activitate, in ciutarea unor noi surse de

dezvoltare. in primul rAnd, evalueazbrapidmediul economic schimbltor, apoi igi
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