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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην σημερινή ψηφιακή εποχή, το ενδιαφέρον των πολιτών για γρήγορη, 
αποδοτική, ασφαλή και άνετη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες που μπορούν να 
διευκολύνουν τις σύγχρονες ανάγκες και δραστηριότητές τους, διαρκώς διευρύνεται. 
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα 
και tablets) για διάφορες διαδικτυακές συναλλαγές (κλείσιμο εισιτηρίων, παραγγελίες 
και αγορές, πληρωμές σε οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες κλπ) και αυτή η τάση 
φαίνεται να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
μέχρι τώρα παραδοσιακά παρέχονταν από τραπεζικούς ή οικονομικούς οργανισμούς και 
μόνον με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου (για παράδειγμα η χορήγηση ενός 
δανείου ή ο καθορισμός μιας συμφέρουσας επενδυτικής στρατηγικής από συμβούλους 
κλπ). Το γεγονός αυτό το έχει αντιληφθεί και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ένα πλήθος 
από startup εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech companies) σε  
παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες ανταγωνίζονται ευθέως τα παραδοσιακά τραπεζικά και 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα προσπαθώντας να παρέχουν, με μοντέρνο τρόπο, 
διευρυμένες online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αξιοποιώντας πλήρως τις νέες 
τεχνολογίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες αυτές έχουν κυριολεκτικά αιφνιδιάσει με 
την πρωτοπορία τους τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δεν 
μπορούν να τις συναγωνιστούν σε ευελιξία, ταχύτητα δράσεως, αποτελεσματικότητα και 
πρωτοτυπία Στην ουσία οι εν λόγω εταιρείες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
προκειμένου να δημιουργήσουν νέες και καλύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για 
απλούς καταναλωτές αλλά και για επιχειρήσεις. Ασχολούνται με σχεδόν όλα τα είδη των 
σχετικών υπηρεσιών: πληρωμές, ασφάλειες, εξατομικευμένη χρηματοοικονομική 
διαχείριση και συμβουλευτική, εξατομικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες κλπ. Με αυτό τον 
τρόπο κυριολεκτικά τεμαχίζουν σε μικρά κομμάτια τον κλάδο των τραπεζικών και 
χρηματοικονομικών υπηρεσιών ερχόμενες σε ευθύ ανταγωνισμό με τα σχετικά 
παραδοσιακά ιδρύματα. Ωστόσο, για λόγους αμοιβαίου συμφέροντος δημιουργούνται και 
συνεργασίες μεταξύ των ανταγωνιζομένων - εμπλεκομένων μερών ώστε αφ' ενός μεν οι 
τράπεζες να χρησιμοποιήσουν την καινοτόμο τεχνογνωσία των εταιρειών και αφ' ετέρου 
οι εταιρείες να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας σε 
χρηματοοικονομικά θέματα τις οποίες ήδη οι τράπεζες κατέχουν καθώς και το 
πελατολόγιο των τραπεζών. Ο συμβιβασμός και η συνεργασία φαίνεται να είναι η 
καλύτερη επιλογή και για τα δύο μέρη αν και οι τράπεζες χάνουν έσοδα από τις 
υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι τώρα. 
 

 
 
 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

         Οι τράπεζες, συνηθισμένες στον μέχρι τώρα παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους 
και επαναπαυόμενες στην σιγουριά των μεγάλων ιδρυμάτων που παρέχουν όλες τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα και έναντι σημαντικών 
αμοιβών, δεν αντελήφθησαν εγκαίρως τις επερχόμενες επιπτώσεις της ραγδαίας εξέλιξης 
της τεχνολογίας επί των ίδιων τους των προϊόντων. Έτσι, δεν κινήθηκαν με ταχύτητα για 
να προλάβουν και να υιοθετήσουν την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στον τομέα τους. 
Αντίθετα, οι εταιρείες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, εκμεταλλευόμενες το κενό 
αυτό και την αδυναμία των τραπεζών, άρχισαν σταδιακά και καθημερινά να έλκουν 
πελάτες παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες είναι φιλικές προς τον χρήστη, 
αποδοτικές, διαφανείς, ταχύτατες και πλήρως αυτοματοποιημένες [1], [2]. Έτσι, ο όρος 
FinTech σημαίνει εταιρείες που δημιουργούν και παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα πού 
αποτελούν το συνδυασμό χρηματοοικονομικών με σύγχρονες, καινοτόμες τεχνολογίες. 
Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται δια μέσου του διαδικτύου με 
ασφαλή τρόπο. Όμως, εκτός από την προσφορά ειδών καθαρά του τραπεζικού και εν 
γένει του χρηματοοικονομικού τομέα, υπάρχουν και εταιρείες FinTech που παρέχουν 
ασφαλιστικές υπηρεσίες διευρύνοντας έτσι το εύρος των δραστηριοτήτων τους.  
Με αυτό τον τρόπο, η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) κερδίζει σημαντικό 
δυναμισμό και προκαλεί διαταραχή στην παραδοσιακή τραπεζική αλυσίδα αξιών, 
καθόσον η χρηματοδότηση των εταιρειών αυτού του είδους που ευρίσκονται στο 
ξεκίνημά τους (startups) διπλασιάστηκε ήδη το 2015, εν σχέση με τo προηγούμενεo έτος 
2014 και έφτασε το ποσόν των 12.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ην. Πολιτειών [3]. Αυτό 
αποδεικνύει ότι οι καινοτόμες εταιρείες FinTech, με τις δραστηριότητες στις οποίες 
επιδίδονται, στην ουσία ξανασχεδιάζουν τον χάρτη του ανταγωνισμού στη παροχή 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών θολώνοντας τις διαχωριστικές γραμμές 
μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων του χώρου (Εικόνα 1). 
 

 
 

Εικόνα 1: Ο Χρηματοοικονομικός χώρος είναι πλέον πολυσύνθετος με τις εταιρείες  
FinTech να τον ανασχεδιάζουν επιδρώντας από έξω προς τα μέσα, πηγή: [3]. 

 
 



2. ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
 

         Οι παραδοσιακά καθιερωμένοι πάροχοι των χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών υφίστανται διαταραχές και δονήσεις σεισμικού τύπου λόγω της εισβολής των 
νέων και ραγδαίων ψηφιακών τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον 
εν εξελίξει ξανασχεδιασμό του χώρου. Αν και δεν πρέπει να υποτιμηθεί η δυνατότητα 
των εν ενεργεία παραδοσιακών παρόχων να απορροφήσουν και να υιοθετήσουν 
πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες, οι ανατροπές στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι 
ξεκάθαρα καθ' οδόν με τις καταναλωτικές τραπεζικές υπηρεσίες και πληρωμές να 
αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση πελατών προς τις εταιρείες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και με την διαχείριση επενδύσεων και ασφαλιστική να 
ακολουθούν άμεσα. Η καταναλωτική τραπεζική και η μεταφορά κεφαλαίων φαίνεται να 
είναι η περιοχή της χρηματοοικονομικής που θα υφίσταται τις περισσότερες δονήσεις και 
αλλαγές στα επόμενα χρόνια [3].  
Η εμφάνιση διαδικτυακών εφαρμογών που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και πολίτες να 
δανείζονται μεταξύ τους δηλαδή η εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων δανεισμού όπως η 
απευθείας χρηματοδότηση από το κοινό (crowd funding) ή απευθείας από επενδυτές, η 
χρήση μη παραδοσιακών πηγών δεδομένων και η ανάλυση τους για την εξαγωγή 
χρησίμων πληροφοριών προκειμένου να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τις τιμολογιακές 
πολιτικές, τις ταχείες πελατοκεντρικές δανειοδοτήσεις και την μείωση λειτουργικών 
δαπανών των επιχειρήσεων επιφέρουν πραγματική επανάσταση στον χρηματοοικονομικό 
χώρο, οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έχει υποστεί ήδη σοβαρές αναταράξεις από την 
συρροή ηλεκτρονικών διαδικασιών πληρωμών, νέων τεχνολογικών εφαρμογών για κάθε 
ηλεκτρονική συσκευή που διευκολύνουν τις διαδικασίες αυτές, την χρήση εναλλακτικών 
παρόχων επεξεργασίας των σχετικών δοσοληψιών και την ολοένα και ταχέως 
αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την μεταφορά χρημάτων μεταξύ 
λογαριασμών. 
 
 

 
 

Εικόνα 2: Περιοχές οικονομικών δραστηριοτήτων που αναμένεται άμεσα  
να δεχθούν τις αλλαγές από την επίδραση του FinTech, πηγή: [3]. 

 
 
Το άμεσο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρατήρηση αυτών των ανατρεπτικών 
εξελίξεων, είναι ότι ένα από τα ισχυρότερα όπλα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας 



είναι η προσφορά αποκεντρωμένων διαδικασιών ή αλλιώς η κατάργηση από αυτές τις 
διαδικασίες των ενδιαμέσων φορέων, δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων.  
 
Η όλο και αυξανόμενη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία τα τελευταία χρόνια 
είναι διαθέσιμα εν σχέση με το παρελθόν, για την εξαγωγή χρησίμων πληροφοριών (Data 
Analytics, Data Mining, Machine Learning) στον χρηματοοικονομικό τομέα επιφέρει 
δραματικές αλλαγές στην επενδυτική συμβουλευτική. Αυτόματοι μηχανισμοί 
επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων παρέχουν εξατομικευμένες επενδυτικές 
συμβουλές σε επενδυτικά προϊόντα και επιπλέον μπορούν να προσφέρουν αυτόματες 
ηλεκτρονικές επενδυτικές δραστηριότητες που να ταιριάζουν στους πελάτες των FinTech 
εταιριών. Επιπλέον, το κύμα των αλλαγών φαίνεται να κατευθύνεται και στον 
ασφαλιστικό τομέα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα στελέχη των ασφαλιστικών 
εταιρειών τα οποία δηλώνουν ότι αναμένουν να μεταβληθεί από την Χρηματοοικονομική 
Τεχνολογία και ο δικός τους τομέας. Όμως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα στελέχη 
διαχειρίσεως περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων [3]. 
 
 

 
 

Εικόνα 3: Ο τομέας των ασφαλειών και ο τομέας διαχείρισης επενδύσεων και περιουσίας θα  
υποστούν και αυτοί ανατροπές από το επερχόμενο κύμα αλλαγών του FinTech, πηγή: [3]. 

 
  

Μεγάλοι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε εταιρείες startup οι οποίες 
ασχολούνται με την καινοτομία δια της τεχνολογίας στους χώρους των επενδύσεων και 
των ασφάλισεων. Οι τελευταίες ονομάζονται και Insurance Technology  (InsurTech) 
εταιρείες. Έτσι, οι ετήσιες επενδύσεις σε InsurTech νεοσύστατες εταιρείες που 
επιδιώκουν την  καινοτομία, πενταπλασιάστηκαν για τα τρία συνεχόμενα χρόνια από το 
2010 και μετά φθάνοντας το ποσό των 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ην. Πολιτειών 
[3], αποδεικνύοντας έτσι ότι ο ρυθμός των αλλαγών στον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο 
επιταχύνεται πιο γρήγορα από ότι θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Ομοίως και ο κλάδος 
των επενδυτικών υπηρεσιών έχει εισέλθει στην δίνη των αλλαγών.  
 
 



Ποιά είναι όμως η κινητήριος δύναμη των αλλαγών αυτών; Η απάντηση είναι η 
πελατοκεντρική φιλοσοφία που εφαρμόζουν οι εταιρείες Χρηματοοικονομικής 
Τεχνολογίας. 
 
Η πελατοκεκρική φιλοσοφία εφαρμόζεται εδώ και καιρό από εταιρείες κολοσσούς του 
χώρου, δηλαδή την Amazon, την Google, το Facebook, το Twitter κλπ.  
Καθώς οι πολίτες έχουν ήδη εθιστεί στις διευκολύνσεις της τεχνολογίας που τους 
προσφέρονται από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, αναμένουν το ίδιο επίπεδο ποιότητος και 
ταχύτητος εξυπηρετήσεως και από τους παρόχους Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών. Αυτό δημιουργεί το καταλληλότερο κλίμα για την ανάπτυξη των FinTech 
εταιρειών. Αναμένεται ότι με το πέρασμα του χρόνου και καθώς οι νεότερες γενιές θα 
έρχονται στο προσκήνιο και θα αναλαμβάνουν δράση στην κοινωνία, το φαινόμενο θα 
επεκταθεί και η πελατοκεντρικότητα στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών θα 
αποτελέσει τον κανόνα και μαζί με αυτήν και η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία.  
Ενώ το 53% των στελεχών των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πιστεύει 
ότι τα συστήματά τους είναι πλήρως πελατοκεντρικά, ανάμεσα στα στελέχη των 
εταιρειών FinTech το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% σε έρευνες της PwC [3]. 
Επιπλέον το 75% του συνόλου όλων των ερωτηθέντων, στελεχών και μη, πιστεύει ότι η 
σημαντικότερη επίδραση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας επί των επιχειρήσεων θα 
είναι η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη, δηλαδή στην πελατοκεντρικότητα. Αυτά 
αποδεικνύουν ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί πιστεύουν μεν ότι γνωρίζουν τους πελάτες 
τους αλλά η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία φαίνεται να γνωρίζει τους πελάτες των 
τραπεζών καλύτερα. 
 
  

 
 

Εικόνα 4: Η πελατοκεντρικότητα αναμένεται να είναι η κυριότερη  
επίδραση του FinTech στις επιχειρήσεις, πηγή: [3]. 



3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FINTECH 
 

         Οι εταιρείες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας μπορούν να χωριστούν σε 
τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες σύμφωνα με τις δραστηριότητες στις οποίος επιδίδονται. 
Αυτές είναι: Τα χρηματοοικονομικά (finance), η διαχείριση επενδύσεων και περιουσίας 
(asset management), οι πληρωμές (payments) και όλα τα άλλα (others). Η τελευταία 
κατηγορία είναι μια μη σαφώς καθορισμένη και περιλαμβάνει όλες τις άλλες 
δραστηριότητες πλην των τριών αναφερομένων.  Ωστόσο οι κατηγορίες αυτές μπορούν 
να διαιρεθούν και σε υποκατηγορίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον [4]. 
 
 

 
 

Εικόνα 5: Κατηγοριοποίηση των εταιρειών FinTech,  πηγή: [4]. 
 
Στην παραπάνω εικόνα 5, στην οποία παρουσιάζονται οι εν λόγω κατηγορίες, η 
κατηγορία των χρηματοοικονομικών (financing) περιέχει δύο υποκατηγορίες εκ των 
οποίων η πρώτη αφορά χρηματοδοτήσεις που βασίζονται στην συμμετοχή πλήθους 
πολιτών (crowdfunding) και η δεύτερη στη οποία δεν απαιτείται τέτοια συμμετοχή 
(credit and factoring). 
 
Το Crowdfunding είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης στον οποίο ένας μεγάλος αριθμός 
συμμετεχόντων, οι οποίοι ονομάζονται και backers, παρέχει τα οικονομικά μέσα 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός. Μια διαδικτυακή πύλη (portal) ενεργεί, 



αντί μιας τράπεζας, ως ο ενδιάμεσος που επιφορτίζεται με την διαδικασία συλλογής των 
πόρων.  
 
Το Crowfunding υποδιαιρείται σε Donation-based, Reward-based, Crowd-investing και 
Crowd-lending (εικόνα 5). Στο πρώτο, το μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων πραγματοποιεί 
δωρεές και δεν λαμβάνει κάποια απευθείας ανταμοιβή για την οικονομική συνεισφορά 
του αν και είναι δυνατή κάποια μορφή έμμεσης ανταπόδοσης, για παράδειγμα η 
απαλλαγή από φορολόγηση. Στην δεύτερη περίπτωση, υπάρχει ανταπόδοση ως 
επιβράβευση μη οικονομικής μορφής, όπως η παροχή του δικαιώματος να προ-
παραγγείλει ο επενδυτής ένα προϊόν ή ο χαρακτηρισμός του ονόματός του ως χορηγού η 
οποία θεωρείται διάκριση κύρους και αίγλης. Γενικά, δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για 
τους δημιουργούς που ξεκινούν έργα στη βάση των δύο πρώτων τύπων χρηματοδότησης 
Donation-based και Reward-based. Ορισμένες διαδικτυακές πύλες μπορεί να προβούν σε 
χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 5% και 
11% σε περιπτώσεις που οι προσπάθειες για τις συγκεντρώσεις χρημάτων κριθούν 
επιτυχείς. Άλλες διαδικτυακές πύλες μπορούν να λάβουν οικονομικές αμοιβές από 
εθελοντικές προσφορές των επενδυτών και τους δημιουργούς των έργων. 
Στην περίπτωση του Crowd-investing, οι επενδυτές λαμβάνουν ένα μερίδιο ενός 
κεφαλαίου ή χρέους για την οικονομική συνεισφορά τους στην όλη επένδυση. Τα έσοδα 
των διαδικτυακών πυλών για αυτή την μορφή χρηματοδότησης προέρχονται από 
ποσοστά, περίπου 8% (στην Γερμανία), επί του συγκεντρωθέντος ποσού. Ωστόσο, οι 
διαδικτυακές θύρες, έχουν πραγματοποιήσει και έσοδα από μερίδια κερδών που 
προκύπτουν από την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα που χρηματοδοτήθηκε με 
αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο τα ποσά που διαχειρίζονται τα Crowd-investing portals είναι 
σχετικά μικρά. Από πέντε μόνον από ένα σύνολο 175 τέτοιων προσπαθειών 
χρηματοδότησης στην Γερμανία, μέχρι τα μέσα του 2015, είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 
ένα εκατομμύριο Ευρώ [4]. Αυτές οι πέντε προσπάθειες αντιστοιχούσαν ποσοτικά στο 
29% του συνολικού ποσού τέτοιων επιτυχών χρηματοδοτήσεων [4].    
Με την τέταρτη μέθοδο χρηματοδότησης, το Crowd-lending, επιχειρήσεις και ιδιώτες 
μπορούν να εξασφαλίσουν δάνεια απευθείας από πλήθος επενδυτών. Ως ανταπόδοση, οι 
επενδυτές, λαμβάνουν ένα προκαθορισμένο επιτόκιο. Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα 
αντίστοιχα portals, στην Γερμανία, προέρχονται και από τους δανειζομένους και από 
τους επενδυτές. Οι δανειζόμενοι χρεώνονται με ένα τέλος το οποίο εξαρτάται από την 
πιστοληπτική τους αξιολόγηση και την διάρκεια του δανείου ενώ οι επενδυτές 
καταβάλλουν ένα μικρό ποσοστό, συνήθως 1%, του ποσού που επένδυσαν ή 
εναλλακτικά παραχωρούν το 1% από το επιτόκιο που τους εδόθη [4].  
 
Υπάρχει η υποκατηγορία credit and factoring η οποία απαιτεί από τις εταιρείες FinTech 
να συνεργαστούν με μία ή περισσότερες τράπεζες και να παρέχουν, μέσω της 
συνεργασίας αυτής, στους πελάτες τους (επιχειρήσεις ή πολίτες) πίστωση χωρίς να 
καταφύγουν στο ευρύ κοινό. Πολλές φορές τέτοια δάνεια παρέχονται για μικρά χρονικά 
διαστήματα λίγων ημερών ή εβδομάδων και η όλη διαδικασία χορήγησης μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που λειτουργούν σε κινητή συσκευή. 
Αυτές οι FinTech εταιρείες παρέχουν και υπηρεσίες factoring δηλαδή την μεταβίβαση, 
έναντι ρευστού ποσού με μια έκπτωση, των λογαριασμών προς είσπραξη (accounts 
receivable) μιας εταιρείας, όπως πχ τιμολόγια, η οποία μπορεί να έχει άμεση ανάγκη 
ρευστότητος σε έναν τρίτο. Γενικά, οι  FinTech εταιρείες του τομέα credit and factoring 
έχουν αυτοματοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να παρέχουν γρήγορες, 
αποτελεσματικές και με χαμηλό κόστος υπηρεσίες. 



Η κατηγορία asset management περιλαμβάνει τις εταιρείες FinTech που παρέχουν 
συμβουλές και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων. Η κατηγορία 
αυτή έχει αρκετές υποκατηγορίες. 
 
Το social trading, ως υποκατηγορία του asset management, είναι ένας τρόπος επένδυσης 
κατά τον οποίο οι επενδυτές, ονομαζόμενοι και followers, μπορούν να παρατηρούν, 
συζητούν και να αντιγράφουν τις επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικά χαρτοφυλάκια 
άλλων επενδυτών που μπορούν να ανήκουν σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, μέσω του 
οποίου γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεμονωμένοι 
επενδυτές θεωρείται ότι μπορούν να επωφεληθούν από την συλλογική εμπειρία και 
γνώση μεγάλου αριθμού άλλων επενδυτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια 
διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα συναλλαγών, η οποία μπορεί να ζητά αμοιβή στη 
βάση ποσοστού που επενδύθηκε ή κόστους εντολής επένδυσης ή κάτι σχετικό.  
 
Η υποκατηγορία robo advice αφορά τις αυτοματοποιμένες επενδυτικές συμβουλές σε 
επενδυτές πελάτες των εταιρειών FinTech που τις παρέχουν. Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται έχει βέβαια άμεση σχέση με τα συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
και μπορεί ακόμα να παρέχει και αυτοματοποιημένες επενδυτικές αποφάσεις. Πρόκειται 
βέβαια για καινοτόμες λύσεις λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στα οποία κυριολεκτικά στηρίζονται τα επιχειρηματικά μοντέλα πολλών εταιρειών 
FinTech. Τα συστήματα robo advisors χρησιμοποιούν αλγορίθμους συμβουλών ή και 
αποφάσεων που στηρίζονται γενικά σε συντηρητικές στρατηγικές επένδυσης 
λαμβάνοντας πολύ σοβαρά την μέθοδο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου για μείωση 
του ρίσκου. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τους την ανοχή του επενδυτή στον επενδυτικό 
κίνδυνο και την προτιμώμενη διάρκεια της επένδυσης καθώς και άλλους επενδυτικούς 
στόχους. Στην Γερμανία, η ομοσπονδιακή οικονομική εποπτεία ονομαζομένη και BaFin 
κάνει διάκριση μεταξύ "αυτοματοποιημένων επενδυτικών συμβουλών" στις οποίες 
παρέχεται μια εφάπαξ επενδυτική σύσταση και διαχείρισης "αυτοματοποιημένου 
χρηματοοικονομικού χαρτοφυλάκιου" η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς συμβουλές 
προς τον επενδυτή. Αυτές οι FinTech  παροχής αυτοματοποιημένων επενδυτικών 
συμβουλών λαμβάνουν αμοιβή η οποία παρακρατείται από τους επενδυτές και είναι 
ανάλογη προς το ποσό της επένδυσής τους. Μπορεί να παρακρατούνται και αμοιβές που 
να εξαρτώνται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου [4]. 
 
Το personal finance management (προσωπική χρηματοοικονομική διαχείριση) είναι μια 
υποκατηγορία στην οποία δραστηριοποιούνται εταιρείες FinTech που προσφέρουν 
προσωπική χρηματοοικονομική σχεδίαση και πιο συγκεκριμένα τη παρουσίαση και την 
διαχείριση των σχετικών δεδομένων με την χρήση εφαρμογών λογισμικού. Ουσιαστικά 
δίνουν στους επενδυτές την δυνατότητα να έχουν μια ενοποιημένη εικόνα των 
περιουσιακών τους στοιχείων τα οποία μπορεί να τα έχουν κατατεθειμένα σε διάφορα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς και των διαφόρων δάνειων που μπορεί να έχουν 
λάβει από διάφορες πηγές και όλα αυτά με την χρήση μιας μόνο εφαρμογής. Η αμοιβή 
που εισπράττεται σε αυτές τις περιπτώσεις για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι συνήθως η 
πληρωμή ενός εφ' άπαξ ποσού. Οι εταιρείες FinTech που προσφέρουν αυτές τις 
υπηρεσίες φροντίζουν να συνδεθούν με διαδικτυακές πύλες χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων, οι οποίες είναι συχνά ανοιχτής πρόσβασης, κάνοντας χρήση των λεγομένων 
application programming interfaces - APIs τα οποία παρέχονται από τις εν λόγω πύλες 
και τα οποία δίνουν την δυνατότητα για υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού που να 
συνδέονται μαζί τους. Ωστόσο αν αυτό δεν είναι δυνατόν οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι 



να εισάγουν τα δεδομένα μόνοι τους στην εφαρμογή για να μπορεί αυτή να δώσει την 
ενοποιημένη εικόνα.  
 
Στην υποκατηγορία Investment and Banking περιλαμβάνονται οι εταιρείες FinTech που 
προσφέρουν προϊόντα ίδια με τα παραδοσιακά τραπεζικά, όπως ένα λογαριασμό 
μετρητών, όμως με πιο μοντέρνο τρόπο. Αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις τεχνολογίες 
και εγκαταλείποντας τις δυσκίνητα δίκτυα τραπεζικών υποκαταστημάτων, αυτές οι 
εταιρείες παρέχουν φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες με αμεσότητα, ταχύτητα και με 
χαμηλότερο κόστος.  
Όμως στην ίδια υποκατηγορία συμπεριλαμβάνονται εταιρείες, με καινοτόμες αντιλήψεις 
για τον τρόπο και τα μέσα παροχής συμβουλών ή τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις υποκατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Οι 
εταιρείες αυτές μπορούν να χωριστούν επιπλέον σε δύο κύριες ομάδες.  
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν αυτές που προσφέρουν online διαχείριση περιουσίας και 
επενδύσεων με την ενεργή συμμετοχή του επενδυτή και του συμβούλου επενδύσεων, 
μεταξύ των οποίων υπάρχει διαδραστικότητα. Αυτή η λειτουργία μπορεί θεωρηθεί ως 
ημιαυτοματοποιημένη εν σχέση με την αντίστοιχη λειτουργία στην οποία εμπλέκονται 
robo advisors.  
Στην δεύτερη ομάδα υπάρχουν αντιπρόσωποι οι οποίοι μπορούν να διενεργούν 
καταθέσεις, κυρίως σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να προσφέρουν 
το άνοιγμα λογαριασμών και την διαχείρισή τους ως υπηρεσία στην Γερμανία ή και 
αλλού, πάντοτε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Με αυτό τον τρόπο οι επενδυτές 
πελάτες των εν λόγω εταιρειών μπορούν να επωφελούνται από τα διάφορα επιτόκια 
καταθέσεων στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες [4]. 
 
Η κατηγορία των εταιρειών FinTech που αφορούν πληρωμές (payments) μπορούν και 
αυτές να χωριστούν σε υποκατηγορίες.  Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες των εταιρειών 
αυτών βασίζονται στην ιδέα ότι η παρεμβολή των τραπεζικών ιδρυμάτων ως ενδιαμέσων 
για τις συναλλαγές και τις συνεπαγόμενες πληρωμές δεν θεωρείται απαραίτητη και 
μπορεί να παρακαμφθεί. Αφορά υπηρεσίες που παρέχονται για εθνικές αλλά και διεθνείς 
συναλλαγές και η προσφορά τους υλοποιείται με την χρήση τεχνολογικών καινοτομιών 
[4][7].  
 
Οι εταιρείες FinTech που προσφέρουν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής 
περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία alternative payment methods. Πρόκειται για 
εταιρείες που προσφέρουν λύσεις απευθείας πληρωμών μέσω εφαρμογών που 
λειτουργούν σε κινητές συσκευές. Αυτές συμπεριλαμβάνουν πληρωμές και τραπεζικές 
μεταφορές διαφόρων χρηματικών ποσών. Υπάρχουν όμως και άλλες προσφορές 
υπηρεσιών πληρωμών με τα λεγόμενα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ewallets. Με ένα τέτοιο 
πορτοφόλι, μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται τα παραδοσιακά νομίσματα για να 
πραγματοποιεί πληρωμές αλλά και τα ψηφιακά νομίσματα. Στην χώρα μας λειτουργούν 
τέτοια πορτοφόλια από την εταιρεία viva. Σύμφωνα με την εταιρεία, το viva wallet 
φυλάσσει τα χρήματα με ασφάλεια και δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να 
πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, πληρωμές λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε 
άλλους χρήστες ή και ακόμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς αφού προηγουμένως στο 
πορτοφόλι μεταφερθεί ένα ποσόν. Γενικά αυτές οι πρωτοποριακές λύσεις προσφέρουν 
απευθείας μεταφορές χρημάτων μεταξύ δύο χρηστών. 
 



Η χρήση κρυπτονομισμάτων (cryptocurrencies), τα οποία ονομάζονται έτσι γιατί 
χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι κρυπτογράφησης προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
ασφάλεια των συναλλαγών με αυτά, ως εναλλακτικών μέσων πληρωμών έναντι των 
παραδοσιακών νομισμάτων είναι μία μέθοδος η οποία παρακάμπτει τα τραπεζικά 
ιδρύματα. Η σχετική τεχνολογία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα blockchains τα οποία 
συνίστανται σε κατανεμημένες διαδικτυακές εγγραφές όλων των σχετικών συναλλαγών. 
Οι εγγραφές καταχωρούνται σε αντίγραφα σε πολλαπλά σημεία του διαδικτύου ενώ 
γίνεται χρήση κωδικών που εξασφαλίζουν την ανωνυμία των συναλλασσομένων. Η 
καταχώρηση σε πολλαπλά σημεία του διαδικτύου είναι το κατ' εξοχήν μέσον 
εξασφάλισης διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών, καθ' όσον υφίσταται τεχνική 
αδυναμία για παρέμβαση και παραποίηση των εν λόγω εγγραφών σε τόσο πολλά σημεία 
ταυτοχρόνως. Η τεχνολογία blockchain έχει πολλές δυνατότητες και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που δεν έχουν να κάνουν 
με κρυπτονομίσματα. Το θέμα blockchain θα παρουσιαστεί και παρακάτω επειδή 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Το ποιό γνωστό από τα κρυπτονομίσματα είναι το Bitcoin. Αν και έχει πολλά καλά 
χαρακτηριστικά, έχει ταυτοχρόνως και πολλά μειονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι οι 
μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του και επομένως δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ότι 
μπορεί να παίξει τον ρόλο σοβαρού ανταγωνιστή στα παραδοσιακά νομίσματα. Για το 
μέλλον όμως δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς το πως μπορεί να εξελιχθεί και ούτε μπορεί 
να αποκλείσει το ενδεχόμενο του να μετατραπεί σε ένα σημαντικό μέσον συναλλαγών. 
Όπως όλα τα παραδοσιακά νομίσματα μπορεί και αυτό να αποταμιευτεί, ανταλλαγεί και 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Γερμανική Bafin [4]. Επίσης πολλές εταιρείες που 
πραγματοποιούν εμπόριο μέσω του διαδικτύου το δέχονται ως μέσον συναλλαγής.  
 
Η κατηγορία other FinTechs περιγράφει εταιρείες που δεν μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε καμιά από τις άλλες τρεις κατηγορίες που εκφράζουν 
παραδοσιακές τραπεζικές λειτουργίες και αναφέρθηκαν έως τώρα, δηλαδή financing, 
asset management και payments.   
Στην υποκατηγορία insurance, ανήκουν οι εταιρείες που προσφέρουν ασφαλιστικές 
υπηρεσίες ή διευκολύνουν την απόκτησή τους από τους πελάτες. Αυτές οι εταιρείες 
ονομάζονται και InsurTechs με την ονομασία να προέρχεται από το Insurance 
Technology. Οι σκοποί των ασφαλιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρίες αυτές 
είναι να εξοικονομηθούν χρήματα με την μείωση των λειτουργικών εξόδων, να αυξηθεί η 
διαφάνεια της ασφαλιστικής διαδικασίας και να μειωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ των 
ασφαλιστών και ασφαλισμένων για θέματα καταβολής αποζημιώσεων. 
Μια μέθοδος ασφάλισης που χρησιμοποιείται από τις εταιρίες InsurTech είναι το peer-to-
peer insurance κατά τον οποίο ένας ασφαλιστικός πράκτορας (χωρίς σχέση με 
ασφαλιστικές εταιρείες) μεσολαβεί για την ασφαλιστική διαδικασία. Οι ασφαλιζόμενοι 
σχηματίζουν μικρές ομάδες μέσω του διαδικτύου. Ένα μέρος του καταβαλλομένου 
ασφαλίστρου κατατίθεται στο κοινό ταμείο της ομάδος και το υπόλοιπο σε μια 
ασφαλιστική εταιρεία. Μικρές ζημιές που μπορούν να συμβούν στους ασφαλιζομένους 
της ομάδος πληρώνονται από το κοινό ταμείο. Εάν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες καλείται 
η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει το ποσόν. Εάν δεν υπάρξουν ζημιές μέχρι την 
λήξη του προβλεπομένου διαστήματος της ασφάλισης, τότε το ποσό του κοινού ταμείου 
επιστρέφεται στους ασφαλισθέντες ή πιστώνεται για το επόμενο χρονικό διάστημα 
ασφάλισης. Εάν το κοινό ταμείο μείνει κενό (λόγω καταβολής αποζημιώσεων) τότε ένα 
νέο ποσόν καταβάλλεται από τα ασφαλιζόμενα μέλη [5]. 
 



 
Άλλη υποκατηγορία είναι η search engines and comparison sites, η οποία προσφέρει 
υπηρεσίες αναζήτησης και σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσω του διαδικτύου. 
Η υποκατηγορία Technology, IT and Infrastructure προσφέρει τεχνoλογικές λύσεις για 
εταιρείες FinTech. 
 
 

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN 
 
Το blockchain είναι μια νέα τεχνολογία που συνδυάζει τις επιστήμες των μαθηματικών, 
πληροφορικής και οικονομικών. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους κρυπτογράφησης και 
συνιστά μια κατανεμημένη βάση δεδομένων (για την ακρίβεια είναι ένα είδος 
κατανεμημένου λογιστικού βιβλίου) η οποία διατηρεί πολλαπλά ίδια αντίτυπα σε 
πολλούς servers στο διαδίκτυο. Όλα τα αντίτυπα αυτής της βάσης δεδομένων 
(λογιστικού βιβλίου) ενημερώνονται καταγράφοντας σε αυτά όλες οι προβλεπόμενες 
οικονομικές συναλλαγές για τις οποίες κατασκευάστηκε η βάση (για παράδειγμα οι 
συναλλαγές με BitCoins). Αυτή η διεσπαρμένη βάση στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται την 
επικύρωση κάποιου τρίτου μέρους για να θεωρηθεί έγκυρη και είναι πολύ ασφαλής ως εκ 
του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας της, αν και για διαφόρους λόγους μπορεί να 
παρουσιάσει κάποιες αδυναμίες που όμως μπορούν τελικά να ξεπεραστούν. 
Ταυτοχρόνως, οι συναλλαγές είναι διαφανείς και η χρήση κωδικών εξασφαλίζει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων. Προορισμένη αρχικά 
για την καταγραφή συναλλαγών με BitCoins μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλου 
είδους καταγραφές. 
Τεχνοοικονομικά κρινόμενη, η τεχνολογία αυτή κατανεμημένης καταγραφής 
συναλλαγών παρέχει άριστη ασφάλεια, καθιστά τις συναλλαγές πλήρως διαφανείς και 
είναι οικονομικότερη εν σχέση με τα παραδοσιακά κεντροποιημένα συστήματα 
 
Θεωρείται ότι θα αποτελέσει το επόμενο εξελικτικό στάδιο στην βελτιστοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων που 
μπορεί να έχουν ανταγωνιστικές ή διαφορετικές επιδιώξεις [3]. Η τελευταία βελτίωση 
στις επιχειρηματικές διαδικασίες προήλθε από την εισαγωγή πληροφορικών συστημάτων 
ERP (Enterprise Resource Planning) στις επιχειρήσεις τα οποία προσέφεραν διαχείριση 
και ανταλλαγή δεδομένων εντός των επιχειρήσεων.  
 
Αν και η τεχνολογία blockchain είναι πολλά υποσχόμενη, πολλά εμπόδια για την άμεση 
χρήση της παραμένουν, κυρίως η έλλειψη κατανόησής της και έτσι υπάρχει μια σχετική 
αβεβαιότητα σχετικά με τις πιθανές εφαρμογές της από τα μεγάλα ιδρύματα, όπως 
δείχνουν οι σχετικές έρευνες. 
Σύμφωνα με έρευνα της PwC, συγκρινόμενη με άλλες τεχνολογίες, η τεχνολογία 
blockchain αντιμετωπίζεται με κάποια αβεβαιότητα από τους ερωτώμενους αν και 
αναγνωρίζεται από αυτούς η σημαντικότητά της. Πιο συγκεκριμένα, 56% αναγνωρίζουν 
ότι είναι πράγματι σημαντική, ωστόσο 57% δηλώνουν ότι το βλέπουν αβέβαιο ή το 
θεωρούν απίθανο να ανταποκριθούν στην υιοθέτησή της. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το 
ότι υπάρχει χαμηλός βαθμός εξοικείωσης με την εν λόγω τεχνολογία αφού το 83% των 
ερωτηθέντων δηλώνουν στην καλύτερη περίπτωση ότι είναι μετρίως εξοικειωμένοι μαζί 
της ενώ πολύ λίγοι θεωρούν ότι την γνωρίζουν καλά (εικόνα 6) [3].   



Το μεγαλύτερο επίπεδο εξοικείωσης φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των στελεχών των 
ιδρυμάτων που ασχολούνται με μεταφορές κονδυλίων και με πληρωμές με το 30% των 
ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι πολύ εξοικειωμένοι με την εν λόγω τεχνολογία με 
την έννοια πως είναι σχετικά βέβαιοι για την γνώση που έχουν αναφορικά με τον τρόπο 
που αυτή λειτουργεί [3]. 
Όμως, οι εταιρίες FinTech σπεύδουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain και η 
μη ακόμα κατανόησή της από τα στελέχη των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων θα τους δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με τον ανταγωνισμό στο μέλλον.  
 
Η τεχνολογία αυτή έχει την δυνατότητα να οδηγήσει σε ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό 
περιβάλλον τον κλάδο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου τα 
υπάρχοντα σήμερα κλαδικά έσοδα θα αναδιανεμηθούν σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 
οι οποίες θα χρησιμοποιούν τις σχετικές τεχνολογικές πλατφόρμες. Θα μπορούσαν έτσι 
να εξοικονομηθούν μεγάλα ποσά με την μείωση του κόστους λειτουργίας αυτών των 
επιχειρήσεων και ταυτοχρόνως θα ενισχυόταν η διαφάνεια των συναλλαγών από την 
πλευρά των απαιτουμένων ελέγχων λόγω κανονισμών και νομοθεσίας.  
 

 
 

Εικόνα 6: Εξοικείωση με την τεχνολογία blockchain,  πηγή: [3]. 
 
Οι περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία αυτή είναι: 
1) Δάνεια: Διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση με καταγραφή των πληρωμών δόσεων σε 
blockchain. Καθώς θα υπάρχουν καταγεγραμμένα και προηγούμενα δάνεια του 
δανειολήπτη θα μπορεί να διευκολύνεται η άμεση αντίληψη για την πιστοληπτική του 
ικανότητα και συνεπώς και η έκδοση νέων δανείων. 
2) Λειτουργίες εκκαθάρισης επιχειρήσεων: Διευκόλυνση με την ανάγνωση από και την 
καταγραφή σε blockchain των συναλλαγών της επιχείρησης και των εκκαθαριστικών 
διαδικασιών. 
3) Τίτλοι περιουσιακών στοιχείων π.χ. μετοχών, ομολόγων κλπ: Διευκόλυνση με την 
καταγραφή τους σε blockchain. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι μετοχών πρέπει να 



εισπράξουν μερίσματα ένας κόμβος του blockchain θα μπορούσε να τα καταβάλλει 
ηλεκτρονικά στους δικαιούχους των οποίων οι λογαριασμοί είναι καταγεγραμμένοι σε 
άλλους κόμβους. 
 
4) Συμβάσεις: Η τεχνολογία blockchain μαζί με την τεχνολογία Internet of Things (IoT) 
μπορούν να παρέχουν πολύ εξελιγμένες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η εταιρεία General 
Motors έχει αναπτύξει το σύστημα OnStar Platform (Internet of Things) [6], με το οποίο 
τα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων που παράγει επικοινωνούν 
διαδικτυακά με servers της εταιρείας στους οποίους καταγράφεται η κατάσταση του 
οχήματος ενώ αυτό μπορεί και να κινείται. Όταν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα ή 
επέρχεται η χρονική στιγμή που το αυτοκίνητο χρειάζεται service, ειδοποιείται ο κάτοχος 
καθώς και το συνεργείο για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Σε περίπτωση 
ατυχήματος ειδοποιούνται οι υπηρεσίες διάσωσης και το συνεργείο. Με όμοιο τρόπο, μια 
ασφάλεια αυτοκινήτου η οποία καταγράφεται σε blockchain, το οποίο μπορεί να 
επικοινωνεί μέσω τεχνολογίας Internet of Things (όχι αναγκαστικά μέσω της 
πλατφόρμας της General Motors, χωρίς όμως να αποκλείεται και τέτοια λύση) με 
συνεργεία καθώς και με το κινητό τηλέφωνο του οδηγού, μπορεί να αποστέλλει 
ειδοποιήσεις σε συνεργεία που έχουν συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία σε 
περιπτώσεις ατυχήματος ή ανάγκης μεταφοράς του οχήματος λόγω βλάβης. Επίσης θα 
μπορούσε να ειδοποιεί τον οδηγό, μέσω του κινητού του, σε περιπτώσεις ανάγκης 
ανανέωσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή αναπροσαρμογής του τιμήματος. 
 
Η τεχνολογία blockchain, που στην ουσία συνιστά μια κατανεμημένη βάση δεδομένων 
που παρέχει ασφάλεια και διαφάνεια καταγραφής συναλλαγών, προσφέρει μια σπάνια 
ευκαιρία, που δεν παρουσιάζεται συχνά, στον κλάδο των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών να μεταμορφωθεί προς ίδιον όφελος. Από την άλλη, απειλεί τα 
παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας του κλάδου και τα ιδρύματα που θα δεν θα  
αναπροσαρμοστούν με αφανισμό. Όπως προκύπτει από την σχετική έρευνα της PwC που 
προαναφέρθηκε, η πιθανότητα να αντιδράσουν στην πρόκληση αυτή τα στελέχη των 
παραδοσιακών ιδρυμάτων είναι χαμηλή και αυτό πρέπει να οφείλεται στην έλλειψη 
κατανόησης της τεχνολογίας αυτής. Όμως είναι η συγκεκριμένη έλλειψη που αποτελεί το 
σημαντικότερο πρόβλημα γιατί δεν επιτρέπει στα στελέχη να κρίνουν σωστά, βάζοντας  
τοιουτοτρόπως σε μεγάλους κινδύνους την υπόσταση και τα κέρδη των εταιρειών τους. 
Εταιρείες όπως: Digital Asset Holdings, Blockstream και Peer Ledger εργάζονται 
εντατικά επάνω στην τεχνολογία blockchain για να δημιουργήσουν εντελώς νέα 
επιχειρησιακά μοντέλα που θα οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις τον χρηματοοικονομικό 
κλάδο [8], [9], [10]. Τα παραδοσιακά ιδρύματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν με 
τέτοιες εταιρείες ώστε να επωφεληθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στο μέλλον.   

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι εταιρείες FinTech με καινοτόμο τεχνολογία και πρωτοποριακές υπηρεσίες 
πελατοκεντρικού χαρακτήρα αναμορφώνουν το τοπίο στον χρηματοοικονομικό κλάδο. 
Οι επιτυχίες των αλλαγών κρίνονται από το κατά πόσον αυτές δημιουργούν αξία για τους 
πελάτες και ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες τους.  
Οι εξελίξεις γύρω από τις εταιρίες αυτές δεν είναι ακόμα πολύ ευανάγνωστες και οι 
σχετικές πληροφορίες για αυτές παραμένουν θολές και δεν δίνουν ακόμα σαφή εικόνα 



για το που ακριβώς βρίσκεται η κατάσταση. Επιπλέον φαίνεται ότι τα παραδοσιακά 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πως λειτουργούν και το τι 
σημαίνουν για τον κλάδο τους οι καινοτόμες τεχνολογίες που παράγονται από αυτές τις 
εταιρείες. 
Εστιάζοντας όμως στις πιο προφανείς τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να 
εξαχθεί συμπέρασμα τουλάχιστον για το προς τα που βαδίζει η κατάσταση.  
Οι σοβαρότερη επίπτωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών FinTech είναι η συρροή 
νέων επιχειρησιακών μοντέλων λειτουργίας χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών τα οποία δημιουργούν προκλήσεις στα παραδοσιακά ιδρύματα του κλάδου. 
Τα ιδρύματα αυτά, εάν θέλουν να προστατευθούν από το κύμα των επερχομένων 
αλλαγών, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ιδέα του να συνεχίζουν να ελέγχουν όλα τα 
μέρη της αλυσίδας παραγωγής αξίας για τους πελάτες τους μέσω των παραδοσιακών 
μοντέλων τα οποία χρησιμοποιούν έως σήμερα. Επιπλέον, θα πρέπει να στραφούν προς 
την υιοθέτηση των καινοτόμων λύσεων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, εν ανάγκη 
καταστρέφοντας τα ίδια τους τα παρόντα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλιώς θα 
αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους ύπαρξης στο προσεχές μέλλον. Μια προσέγγιση 
προς αυτή την λύση είναι η δημιουργία συνεργασιών με την υιοθέτηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αγνοηθούν. Για πολλά 
παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, αυτή η αλλαγή απαιτεί την εκ νέου 
δημιουργία επιχειρηματικών σκοπών και ταυτότητας. Η νέοι κανόνες στον κλάδο, 
απαιτούν την στροφή προς τα πελατοκεντρικά μοντέλα προσφοράς προϊόντων και 
υπηρεσιών. Καθώς οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το τοπίο, τα 
παραδοσιακά ιδρύματα που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν με την ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών αυτών στην αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών τους διαδικασιών, θα 
καταφέρουν να κρατήσουν τις θέσεις τους στην αγορά και να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο 
στο νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί το οποίο μπορεί να μην θυμίζει σε τίποτα το παλαιό. 
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