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Στόχοι και μεθοδολογία μελέτης

Στόχοι μελέτης

• Καταγραφή των διεθνών τάσεων εξέλιξης του κλάδου FinTech

• Προκλήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων FinTech σε τεχνολογικό και κανονιστικό επίπεδο

• Αναγνώριση προοπτικών ανάπτυξης των FinTech στην Ελλάδα και προσδιορισμός της ελκυστικότητας του

κλάδου

• Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα από την ανάπτυξη του κλάδου των FinTech

• Καταγραφή προτάσεων/ παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του κλάδου των FinTech υπηρεσιών στην Ελλάδα

Μεθοδολογία

• Ανάλυση δευτερογενών πηγών: Έρευνα για τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη ρύθμιση, την

κρατική υποστήριξη και την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων FinTech και καταγραφή της διεθνούς

κατάστασης και της προοπτικής του κλάδου σε χώρες-ηγέτες και στην Ευρώπη.

• Διεξαγωγή συνεντεύξεων με εξειδικευμένα στελέχη/ εμπειρογνώμονες.

Επιστημονική επιμέλεια μελέτης

• Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πληροφορικής Ιονίου

Πανεπιστημίου, Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων

• Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλ. Επιχειρείν
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Περιεχόμενα μελέτης

Διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου των FinTech

Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των 
FinTech στην Ελλάδα

Προσδιορισμός προστιθέμενης αξίας κλάδου 
FinTech για την Ελλάδα

Στρατηγικές προτάσεις ανάπτυξης κλάδου
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Περιεχόμενα μελέτης

Διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου των FinTech

Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των 
FinTech στην Ελλάδα

Προσδιορισμός προστιθέμενης αξίας κλάδου 
FinTech για την Ελλάδα

Στρατηγικές προτάσεις ανάπτυξης κλάδου
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Οι FinTech αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής 
για την παροχή καινοτομικών υπηρεσιών
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Το ‘παραδοσιακό’ χρηματο-οικονομικό οικοσύστημα 
μετασχηματίζεται εξαιτίας των FinTech
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Παραδείγματα επιτυχημένων FinTech διεθνώς

• 1,7 εκ. πελάτες 
• Διεκπεραίωση χρηματο-οικονομικών 

συναλλαγών αξίας άνω των $10 δις. 
• Συγκέντρωση επενδυτικών 

κεφαλαίων αξίας άνω των $300 εκ.
• Εξοικονόμηση άνω των $160εκ. από 

έξοδα/ προμήθειες τραπεζικών 
συναλλαγών

• > 900 άτομα προσωπικό 
• > $440 εκ. κεφάλαια από 

επενδυτές όπως οι Sequoia 
Capital, Visa και American 
Express

• Δραστηριοποίηση σε 25 χώρες 
διεκπεραιώνοντας συναλλαγές 
για άνω των 100.000 
επιχειρήσεων

• Ηλεκτρονική τραπεζική 
αποκλειστικά μέσω κινητού 
τηλεφώνου

• Δραστηριοποίηση σε 17 χώρες
• > 500.000 πελάτες 
• Διεκπεραίωση άνω των €3 δις σε 

αξία συναλλαγών
• Συγκέντρωση επενδυτικών 

κεφαλαίων αξίας άνω των $200 εκ.

• Yπηρεσίες ηλεκτρονικών 
πληρωμών και ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης

• iZettle Advance: 
Χρηματοδότηση ΜΜΕ

• Συγκέντρωση επενδυτικών 
κεφαλαίων > $250 εκ.

• Δραστηριοποίηση σε 12 χώρες 
στην Ευρώπη και Λατινική 
Αμερική

• Σημαντικότερη FinTech σε 
lending/ financing 

• > 70.000 επενδυτές έχουν 
δώσει δάνεια αξίας άνω των £3 
δις σε > 30.000 επιχειρήσεις 

• Δημιουργία 80.000 άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας 
λόγω της παροχής ρευστότητας 
σε ΜΜΕ

• Συγκέντρωση επενδυτικών 
κεφαλαίων > $350 εκ 

• Από τις σημαντικότερες 
πλατφόρμες παροχής ψηφιακού 
πορτοφολιού για υποστήριξη 
συναλλαγών μέσω 
κρυπτονομισμάτων

• Επενδύσεις άνω των $220 εκ. 
• Δραστηριοποιείται σε 32 χώρες 

έχοντας εξυπηρετήσει πάνω από 10 
εκ. πελάτες και με αξία 
συναλλαγών άνω των $50 δις.
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Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης FinTech

Πηγές: EY, Crunchbase, KPMG
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Ανάπτυξη κλάδου FinTech στην Ευρώπη (1/2)

454 companies

42% FinTech adoption rate

68,4% eBanking adoption

46,3% of GDP ePayments

51 companies

27% FinTech adoption rate

88,9% eBanking adoption

18,7% of GDP ePayments

64 companies

27% FinTech adoption rate

62% eBanking adoption

22,1% of GDP ePayments

100 companies

37% FinTech adoption rate

46,2% eBanking adoption

13,3% of GDP ePayments

17 companies

13% FinTech adoption rate

67% eBanking adoption

19% of GDP ePayments

90 companies

35% FinTech adoption rate

55,6% eBanking adoption

8,3% of GDP ePayments

14 companies

30,8% eBanking adoption

10,6% of GDP ePayments

Πηγές: EY, Crunchbase, Digital Agenda Scoreboard, ECB

Σημείωση: ο αριθμός των επιχειρήσεων αναφέρεται σε FinTech με έδρα την εν λόγω χώρα και είναι 

ενδεικτικός βάσει καταγραφών σε σημαντικές βάσεις δεδομένων FinTech
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Ανάπτυξη κλάδου FinTech στην Ευρώπη (2/2)

• Στοκχόλμη #3 πόλη στην 
Ευρώπη για 
δραστηριοποίηση FinTech
startup

• Ενεργή δραστηριοποίηση 
180+ επιχειρήσεων

• 6.200+ εργαζόμενοι σε 
FinTech επιχειρήσεις

• ≈ 28% των επενδύσεων για 
R&D αφορά FinTech

• > 710 εκ. € σε επενδύσεις 
από το 2010

• Ενεργή δραστηριοποίηση 
120+ επιχειρήσεων

• 1.800+ εργαζόμενοι σε 
FinTech επιχειρήσεις

• 69% των επιχειρήσεων 
έχουν έδρα τη Λιθουανία

• 96% των επιχειρήσεων 
δραστηριοποιούνται στην 
ΕΕ

• 70% των επιχειρήσεων 
συνεργάζονται με 
τραπεζικά ιδρύματα

• Ενεργή δραστηριοποίηση 
340+ επιχειρήσεων

• > 500 εκ. € σε επενδύσεις 
μόνο το 2015

• > 1,2 εκ. χρήστες
• > 17 δις € σε ηλεκτρονικές 

πληρωμές μέσω FinTech
• 87% των τραπεζών 

συνεργάζονται ή 
προτίθενται να 
συνεργαστούν με FinTech

• Ενεργή δραστηριοποίηση 
300+ επιχειρήσεων

• 10.000+ εργαζόμενοι σε 
FinTech επιχειρήσεις

• 200+ εκ. € σε αξία 
συναλλαγών (80+ εκ. € σε 
υπηρεσίες P2P 
crowdfunding & 
crowdlending)

Πηγές: Εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ιστοσελίδες FinTech associations
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Σε διεθνές επίπεδο τα τραπεζικά στελέχη αντιλαμβάνονται τον 
ανταγωνισμό από τις FinTech και την αναγκαιότητα συνεργασίας
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Περιεχόμενα μελέτης

Διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου των FinTech

Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των 
FinTech στην Ελλάδα

Προσδιορισμός προστιθέμενης αξίας κλάδου 
FinTech για την Ελλάδα

Στρατηγικές προτάσεις ανάπτυξης κλάδου
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Ο κλάδος των FinTech στην Ελλάδα βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια διαμόρφωσης (1/2)
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Ο κλάδος των FinTech στην Ελλάδα βρίσκεται 
στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης (2/2)
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Λόγοι καθυστέρησης στην ανάπτυξη ενός δυναμικού
FinTech ελληνικού startup οικοσυστήματος

Προβλήματα ανάπτυξης FinTech startup οικοσυστήματος

• Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την αδόμητη και μικρή ελληνική

αγορά δυσχεραίνει την πλήρη εμπορική αξιοποίηση των FinTech startups.

• Καινοτόμες ιδέες δε μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως εξαιτίας των περιορισμών του

νομοθετικού πλαισίου με αποτέλεσμα ώριμα επιχειρηματικά μοντέλα να παροτρύνονται να

δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό ή να εξετάζουν αλλαγή του επιχειρηματικού τους

αντικειμένου.

• Αρκετά καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα παραμένουν σε αρχικό στάδιο εξαιτίας της

έλλειψης επαρκούς δέσμευσης από τα μέλη της ομάδας στην ανάπτυξη MVP προϊόντος.

• Η αναγκαστική εσωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού κλάδου λόγω της οικονομικής

ύφεσης επηρέασε τους τρόπους υποστήριξης καινοτόμων FinTech επιχειρηματικών

εγχειρημάτων (π.χ. καθυστέρηση στην ανάπτυξη και παροχή APIs και στην αναγνώριση των

τρόπων ενσωμάτωσης των FinTech στις δραστηριότητες της τράπεζας).

Θετικές προοπτικές ανάπτυξης FinTech startup οικοσυστήματος

• Οι κανονιστικές εξελίξεις (π.χ. PSD2) επιταχύνουν την ανάπτυξη και διάθεση των

κατάλληλων εργαλείων (π.χ. APIs και τραπεζικά δεδομένα) για υλοποίηση και πειραματισμό

καινοτόμων FinTech επιχειρηματικών μοντέλων.

• Οι τράπεζες/ πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν περαιτέρω

το FinTech startup οικοσύστημα στους σημαντικούς accelerators/ incubators (π.χ.

BeFinnovative, The Egg, VivaNest) παρέχοντας εργαλεία ανάπτυξης των startups (π.χ.

δικτύωση με επενδυτές, αλληλεπίδραση με ανώτατα στελέχη των φορέων, διερεύνηση των

τρόπων αξιοποίησης των εμπορικών αποτελεσμάτων των startups στις δραστηριότητές τους).

Πηγή: Συνεντεύξεις στα πλαίσια της μελέτης με στελέχη από τους σημαντικούς accelerators/ incubators
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Οι ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζουν την προοπτική 
των FinTech και διερευνούν τρόπους ανταπόκρισης
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Δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά 
υψηλές προοπτικές αποδοχής FinTech υπηρεσιών
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην
πρόσβαση σε χρηματοδότηση
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Το ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει περιθώρια βελτίωσης για 
τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου των FinTech (1/3)
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Το ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει περιθώρια βελτίωσης για 
τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου των FinTech (2/3)
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Το ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει περιθώρια βελτίωσης για 
τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου των FinTech (3/3)
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Περιεχόμενα μελέτης

Διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου των FinTech

Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των 
FinTech στην Ελλάδα

Προσδιορισμός προστιθέμενης αξίας κλάδου 
FinTech για την Ελλάδα

Στρατηγικές προτάσεις ανάπτυξης κλάδου
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Προσδιορισμός της προστιθέμενης αξίας του
κλάδου FinTech για την Ελλάδα

A. Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

• Ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψηφιακού κλάδου που μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας

• Ενίσχυση του ΑΕΠ μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων

Β. Μείωση της σκιώδους οικονομίας και αύξηση των φορολογικών εσόδων

• Επιτυγχάνεται από την τόνωση της διείσδυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών και την

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών

Γ. Βελτίωση της χρηματοδότησης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Επιτυγχάνεται από την ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης (π.χ. P2P lending)

με προοπτική την κάλυψη μέρους του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών επιχειρήσεων

Δ. Ενίσχυση της απασχόλησης

• Επιτυγχάνεται από τη δραστηριοποίηση ελληνικών startups και την προσέλκυση/ λειτουργία

τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων FinTech στην Ελλάδα
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Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας από
την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού κλάδου
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Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας από την
αύξηση των ξένων επενδύσεων
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Μείωση σκιώδους οικονομίας και
αύξηση φορολογικών εσόδων
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23 πλατφόρμες

€12,5 δις συνολική αξία 

δανείων/ χρηματοδότησης

3 πλατφόρμες

€125 εκ. συνολική αξία 

δανείων/ χρηματοδότησης

6 πλατφόρμες

€700 εκ. συνολική αξία 

δανείων/ 

χρηματοδότησης

6 πλατφόρμες

€300 εκ. συνολική αξία 

δανείων/ 

χρηματοδότησης

3 πλατφόρμες

€245 εκ. συνολική αξία 

δανείων

2 πλατφόρμες

€900 εκ. συνολική αξία 

δανείων/ χρηματοδότησης

5 πλατφόρμες

€135 εκ. συνολική αξία δανείων/ 

χρηματοδότησης

Πηγές: University of Cambridge, Crunchbase, Ιστοσελίδες FinTech associations

Σημείωση: στις πλατφόρμες συμπεριλαμβάνονται P2P lending platforms και πλατφόρμες crowdfunding, crowdsourcing, κ.ο.κ.

Στην Ευρώπη σταδιακά αναπτύσσεται ο κλάδος εναλλακτικής 
χρηματοδότησης μέσω καινοτόμων ψηφιακών πλατφόρμων
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Βελτίωση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 
ανάπτυξης του κλάδου εναλλακτικής χρηματοδότησης
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Τόνωση της απασχόλησης υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας 
υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων
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Σύνοψη προστιθέμενης αξίας κλάδου
FinTech για την Ελλάδα

A. Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

• Αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,6% από την ανάπτυξη του κλάδου των FinTech στα επίπεδα του

ευρωπαϊκού μέσου όρου και έως και 1,8% στην περίπτωση ανάπτυξης του κλάδου στα επίπεδα

χωρών – ηγετών στις FinTech όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,5% από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε περίπτωση που η

Ελλάδα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλο ανάπτυξης και προσέλκυσης των FinTech.

Β. Μείωση της σκιώδους οικονομίας και αύξηση των φορολογικών εσόδων

• Μείωση της σκιώδους οικονομίας κατά 1% του ΑΕΠ σε περίπτωση προσέγγισης του ευρωπαϊκού

μέσου όρου στη διείσδυση και χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών με προοπτική αύξησης

των φορολογικών εσόδων έως και €700 εκ.

• Μείωση της σκιώδους οικονομίας κατά 3,9% του ΑΕΠ σε περίπτωση προσέγγισης της διείσδυσης

και χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών σε χώρες – ηγέτες όπως η Πορτογαλία με προοπτική

αύξησης των φορολογικών εσόδων έως και €2,3 δις.

Γ. Βελτίωση της χρηματοδότησης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Δημιουργία ενός μηχανισμού εναλλακτικής χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων που

μπορεί να καλύψει έως και €1,5 δις του χρηματοδοτικού κενού των επιχειρήσεων σε περίπτωση

που η Ελλάδα αποτελέσει περιφερειακό πόλο καινοτομίας στις FinTech στη ΝΑ Ευρώπη.

Δ. Ενίσχυση της απασχόλησης

• Προοπτική δημιουργίας και δραστηριοποίησης 50 καινοτόμων ψηφιακών επιχειρήσεων που θα

δημιουργήσουν 2.000 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
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Περιεχόμενα μελέτης

Διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου των FinTech

Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των 
FinTech στην Ελλάδα

Προσδιορισμός προστιθέμενης αξίας κλάδου 
FinTech για την Ελλάδα

Στρατηγικές προτάσεις ανάπτυξης κλάδου
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Δημιουργία 
στρατηγικής 
ψηφιακής 
χρηματο-
οικονομικής 
καινοτομίας

Τόνωση της 
προσφοράς 

FinTech
υπηρεσιών

Τόνωση της 
ζήτησης 
FinTech

υπηρεσιών

Ενίσχυση της 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
χρηματο-
οικονομικών 
δεξιοτήτων

• Α.1 Σύσταση υπηρεσίας ανάπτυξης και 

παρακολούθησης FinTech στην ΤτΕ

• Α.2 Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για 

τις απαιτήσεις και προκλήσεις που 

επιφέρουν οι FinTech

• Β.1 Σύσταση sandbox περιβάλλοντος 

για FinTech υπηρεσίες

• B.2 Σύσταση innovation hub για 

FinTech υπηρεσίες

• B.3 Θέσπιση κινήτρων για FinTech

επιχειρήσεις (κυρίως νεοφυείς) και 

επενδυτές

Πλαίσιο στρατηγικών προτάσεων ανάπτυξης κλάδου FinTech

• Γ.1 Προώθηση και διευκόλυνση της 

ανοικτής τραπεζικής

• Γ.2 Θέσπιση κινήτρων τόνωσης της 

αποδοχής και χρήσης FinTech 

υπηρεσιών

• Ενίσχυση της ανάπτυξης 

accelerator/ incubator programs

• Ανάπτυξη προγραμμάτων re-

skilling εργαζομένων του 

χρηματο-οικονομικού κλάδου και 

του κλάδου πληροφορικής

• Ανάπτυξη FinTech δεξιοτήτων 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 



Fintech και προοπτικές για την Ελλάδα, Π. Κουρουθανάσης & Γ. Δουκίδης 33

Στόχος

• Σύσταση ειδικής μονάδας συντονισμού και εποπτείας που θα είναι αρμόδια για όλες τις ψηφιακές

υπηρεσίες τύπου FinTech.

Στελέχωση και Αρμοδιότητες

Α.1 Σύσταση υπηρεσίας ανάπτυξης και παρακολούθησης 
FinTech στην ΤτΕ

• Συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη του τραπεζικού κλάδου και λοιπούς εταίρους (τόσο σε ρυθμιστικό

όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο) για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας με γνώμονα τη διαχείριση του

κινδύνου και τα αναμενόμενα οφέλη των FinTech στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη.

• Εποπτική παρακολούθηση κλάδου, αναγνώριση προκλήσεων και σύσταση παρεμβάσεων στη νομοθεσία

και συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές του εξωτερικού για μεταφορά τεχνογνωσίας από βέλτιστες

πρακτικές.

• Συνεργασία με στελέχη της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης με αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης σχετικά

με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του χρηματο-

οικονομικού κλάδου για την καλύτερη προετοιμασία και ενσωμάτωση των προκλήσεων των FinTech.

Βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό

• Η ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας δημιούργησε το τμήμα «FinTech, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» τον

Ιούνιο του 2016. Το τμήμα συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους στον κλάδο για να αναγνωρίσει έγκαιρα

τις καινοτομικές μορφές FinTech, να εντοπίσει τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και κανονιστικών

ρυθμίσεων και να αξιολογήσει την ανάγκη τροποποίησης του εθνικού ρυθμιστικού πλασίου.

• Στην Πολωνία έχει συσταθεί ένα task force με αντικείμενο να εντοπίσει τους νομικούς, ρυθμιστικούς και

εποπτικούς φραγμούς στην ανάπτυξη των FinTech και να προτείνει λύσεις και ενέργειες που θα

μπορούσαν να εξαλείψουν ή να περιορίσουν τα εμπόδια.
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Α.2 Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις απαιτήσεις και 
προκλήσεις που επιφέρουν οι FinTech
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Β.1 Σύσταση sandbox περιβάλλοντος
για FinTech υπηρεσίες
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Στόχος

Σύσταση μηχανισμού υποστήριξης (Innovation Hub) των FinTech κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ψηφιακού

μετασχηματισμού (π.χ. χρήση των κατάλληλων προτύπων) για την απρόσκοπτη ανάπτυξη και εμπορική

λειτουργία καινοτόμων ψηφιακών χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών.

Βασικές δραστηριότητες

B.2 Σύσταση innovation hub
για FinTech υπηρεσίες

• Καταγραφή των ανάγκών των FinTech συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της αγοράς και χώρους συνεργασίας/

ανάπτυξης startups (π.χ. accelerators/ incubators κ.ο.κ.).

• Παροχή ενός κεντρικού σημείου διευκρινήσεων για την κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου, την

προετοιμασία των αιτήσεων χορήγησης αδειών και την παροχή συνεχούς υποστήριξης για θέματα που

άπτονται την εμπορική ανάπτυξη και παροχή FinTech υπηρεσιών.

• Δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου με τη συμμετοχή της πολιτείας, των τραπεζών, εδραιωμένων

FinTech και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με αντικείμενο τις εξελίξεις της καινοτομίας και τη διαμόρφωση

προτάσεων πολιτικής.

• Συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή για τη διαβίβαση των προτάσεων πολιτικής και παροχή

συμβουλευτικής για τους τρόπους πρακτικής εφαρμογής τους.

Βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό

• Η Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission - CySEC) ανακοίνωσε τη

λειτουργία ενός Innovation Hub επικεντρωμένου στις FinTech από τον Σεπτέμβιο του 2018. Οι FinTech θα

έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνες για το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα μπορούν να εκφράζουν τα

ενδιαφέροντά τους και τις ανησυχίες τους και θα μπορούν να κατανοούν τους κινδύνους και τα οφέλη που

απορρέουν από την εμπορική λειτουργία FinTech υπηρεσιών.

• Στην Αυστραλία, οι FinTech μπορούν να συμβουλευτούν ένα Innovation Hub σχετικά με τις απαιτήσεις

αδειοδότησης και να ζητήσουν βοήθεια για την προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων. Παρέχονται επίσης

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτιμώμενη βιωσιμότητα FinTech επιχειρηματικών μοντέλων.
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B.3 Θέσπιση κινήτρων για επιχειρήσεις
και επενδυτές

Στόχος

Προσδιορισμός πλαισίου κινήτρων σε καινοτόμες startups για να προχωρήσουν σε εμπορική διάθεση των

προϊόντων τους, καθώς και δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αλλά και

δραστηριοποίησης FinTech από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να εξεταστούν

• Ενσωμάτωση των FinTech στα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα καινοτομίας για νεοφυείς και σε

αρχικό στάδιο δραστηριοποίησης επιχειρήσεις ιδιαίτερα αν εμπλέκονται ενεργά στελέχη από τον

χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Ενσωμάτωση των FinTech στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. Equifund).

• Απαλλαγές από ασφαλιστικές/ φορολογικές εισφορές σε επιχειρήσεις που αξιοποιούν εξειδικευμένο

προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα των στελεχών του τραπεζικού κλάδου που έχουν αποχωρήσει

εκμεταλλευόμενοι τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

• Φοροαπαλλαγές σε επενδυτές που χρηματοδοτούν FinTech υψηλού ρίσκου.

• Χαμηλότεροι συντελεστές φορολόγησης για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας.

Βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό

• Στην Πορτογαλία οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (μεταξύ των οποίων και

FinTech) μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς απλοποιημένων και χαμηλότερων συντελεστών φορολόγησης

(ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών και των επενδύσεων που πραγματοποιούν). Αντίστοιχα,

παρέχονται φοροελαφρύνσεις σε επενδυτές (πρόγραμμα Semente) και venture capital funds που επενδύουν

σε FinTech startups.

• Αντίστοιχες πρωτοβουλίες φοροαπαλλαγών εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στις Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο

Βασίλειο.
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Γ.1 Προώθηση και διευκόλυνση της
ανοικτής τραπεζικής

Στόχος

Δημιουργία φιλικού τεχνολογικού περιβάλλοντος βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα που προτυποποιεί και

διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων FinTech, τραπεζών και συστημάτων

πληρωμών, στα πλαίσια ευρωπαϊκών οδηγιών όπως οι PSD2, GDPR και MIFIR έτσι ώστε να αρθούν οι δυσκολίες

δραστηριοποίησης FinTech του εξωτερικού στο ελληνικό χρηματο-οικονομικό σύστημα διευκολύνοντας την

προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Άξονες εξέτασης

• Δημιουργία εθνικού προτύπου ανοικτής τραπεζικής βασισμένο σε διεθνή πρότυπα όσο αφορά στην

πρόσβαση των FinTech σε λογαριασμούς πληρωμών και στα εθνικά συστήματα (ΔΙΑΣ, SWIFT) στο πλαίσιο της

οδηγίας PSD2. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Ένωση Τραπεζών, την Τράπεζα

της Ελλάδας και πανεπιστήμια/ ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται ερευνητικά με τις FinTech.

• Επιτάχυνση από τις τράπεζες στην υλοποίηση και παροχή open API marketplaces σε συνδυασμό με

developer portals που να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων FinTech υπηρεσιών.

• Επιτάχυνση του μετασχηματισμού των πληροφοριακών συστημάτων των τραπεζών έτσι ώστε να είναι

συμβατά με τις υποδείξεις της PSD2.

Βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016 η Αρχή Αγορών και Ανταγωνισμού (CMA) παρότρυνε τις 9 μεγαλύτερες

τράπεζες να παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής. Οι τράπεζες σύστησαν το Open Banking

Implementation Entity με αντικείμενο τη διαμόρφωση εθνικών προτύπων στα πλαίσια της PSD2.

• Η Σιγκαπούρη από το 2016 έχει εκπονήσει το API Playbook που προτείνει υποδείξεις και βέλτιστες πρακτικές

για την ανάπτυξη και χρήση open banking APIs. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προτείνονται και από άλλες

ασιατικές χώρες που θεωρούνται ηγέτες στις FinTech, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία.

• To 2017 η BBVA στην Ισπανία εκκίνησε ένα open banking program παρέχοντας πρόσβαση σε οκτώ (8) από τα

APIs της. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες παρέχουν μεγάλοι τραπεζικοί φορείς όπως η Credit Agricole και Fidor

Bank.
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Γ.2 Θέσπιση κινήτρων τόνωσης της
αποδοχής και χρήσης FinTech υπηρεσιών

Στόχος

Δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές για ιδιώτες-καταναλωτές και

επιχειρήσεις, με πρώτο στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στις

συναλλαγές με το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις για ίδιώτες-καταναλωτές

• Πλήρης ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω FinTech στο χτίσιμο του αφορολόγητου.

• Περαιτέρω σύνδεση φορολογικών απαλλαγών από τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω FinTech

σε κλάδους με υψηλό ρίσκο φοροδιαφυγής.

• Σύνδεση των FinTech με τα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty programs) των τραπεζών.

• Περαιτέρω μείωση του ανώτατου ορίου συναλλαγών με μετρητά (στα επίπεδα π.χ. των €300

σύμφωνα με τις προτάσεις του ΙΟΒΕ).

Ενδεικτικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις

• Σταδιακή υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών

πληρωμών στις B2B και B2G συναλλαγές.

• Επιτάχυνση της υποχρεωτικής εγκατάστασης ηλεκτρονικών τερματικών πληρωμών σε όλες τις

κατηγορίες επαγγελματιών του Ν4446/2016.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις για το δημόσιο

• Πλήρης χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών σε όλες τις συναλλαγές του δημοσίου (π.χ.

μισθοδοσία, πληρωμές σε προμηθευτές κ.ο.κ.) και ανάπτυξη υποδομών για την επέκταση χρήσης

τους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικό παράβολο, ηλεκτρονικό εισιτήριο κ.ο.κ.)

• Πλήρης επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις συναλλαγές του δημοσίου με

προμηθευτές.
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Δ. Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών
χρηματο-οικονομικών δεξιοτήτων 

Στόχος

Δημιουργία πλαισίου υποστήριξης του υψηλών δεξιοτήτων διανοητικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη digital finance

skills έτσι ώστε να παραμείνει στη χώρα και να διευκολυνθεί στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων

επιχειρηματικών μοντέλων

Βασικές δράσεις

• Υλοποίηση accelerator/ incubator programs καθώς και ακαδημαϊκών δικτύων μεταξύ σχετικών

πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσανατολισμένα στις

FinTech.

• Αντίστοιχα προγράμματα re-skilling εργαζομένων του χρηματο-οικονομικού κλάδου και του κλάδου

πληροφορικής

• Ανάπτυξη FinTech δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του εμπλουτισμού των προγραμμάτων

σπουδών σε τμήματα οικονομικών/ χρηματο-οικονομικών επιστημών, πληροφορικής και διοικητικής

επιστήμης σε συνδιοργάνωση με τις FinTech επιχειρήσεις.

Βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό

• To Tech Nation UK που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση και είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη του

κλάδου τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδίασε ένα Fintech πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο το οποίο

στοχεύει στα πρώτα στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο

του 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019.

• Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (π.χ. Imperial, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (π.χ.

Stanford, MIT, University of Pennsylvania) έχουν ενσωματώσει FinTech γνωστικά αντικείμενα στο πρόγραμμα

σπουδών τους παρέχοντας εξειδικευμένα μαθήματα ή πλήρεις κατευθύνσεις.
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