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Η μελέτη
Έγκυρη, σοβαρή και ουσιαστική προσπάθεια








Πλούσια και έγκυρη πληροφορία στην καταγραφή του διεθνούς και ελληνικού
περιβάλλοντος
Πολύπλευρη προσέγγιση του κλάδου, αναδεικνύει τάσεις και προοπτικές
Εξαιρετικά χρήσιμη η προσπάθεια εκτίμησης του οφέλους για την ελληνική
οικονομία
Αποφεύγει τον εντυπωσιασμό και την υπεραισιοδοξία
Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για ανάπτυξη του κλάδου
 Απαραίτητες προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την πιο ενεργητική
εμπλοκή της Εποπτικής Αρχής (ΤτΕ)
 Η υιοθέτηση της λογικής sandbox πολύ σημαντική για να διευκολύνει νέα
εγχειρήματα αλλά και να σταθμίζονται έγκαιρα οι όποιοι κίνδυνοι
 Η δημιουργία Forum μπορεί να λύσει κάποιες αδυναμίες στο πεδίο της
πληροφόρησης, τυποποίησης, συντονισμού και να περιορίσει τις τριβές στη
διάρκεια μετεξέλιξης του κλάδου



Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια ακόμη ευκαιρία για δημιουργία νέου
επιχειρηματικού κλάδου σε τομέα εξωστρεφή προσανατολισμό
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Τρία σημεία
Μετριέται η οικονομική απόδοση των
επενδύσεων σε τομείς βασισμένους
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας ?
Πρόκειται για απελευθέρωση ενός
κλάδου
FinΤech - TechFin
• Προς σύγκλιση ?
• Τι κάνουμε ως χώρα ?
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Εξέλιξη των δυνατοτήτων και του ρόλου των
Τεχνολογιών Πληροφορίας
Δυνατότητες
αναπτυξιακού
ρόλου

Ψηφιακές πλατφόρμες
Airbnb, Uber, Alibaba …
Αν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία για να
εκτιμηθούν με ακρίβεια οι αποδόσεις,
δεν θα επρόκειτο για πραγματική
καινοτομία !

Παράγων ανατροπής
επιχειρηματικών μοντέλων
& μετατόπισης εισοδημάτων
μεταξύ κλάδων

Παράγων παραγωγής
αυτόνομης επιχειρηματικής
αξίας

Παράγων
αυτοματοποίησης

Διευκολυντικός
παράγων ανάπτυξης
(enabler)

Χρόνος / αξιοποιούμενες δυνατότητες
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Ο αναπτυξιακός ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας
Είναι αντικειμενικά δύσκολο να εκτιμηθεί ο μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος




Ένα περιβάλλον που βασίζεται στην πληροφορία αποδίδει ευκαιρίες
θεμελιωδών ανατροπών
Kurzweil (The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology)
 Θεμελιώδης, πολύ βαθιά ιδιότητα της τεχνολογίας:
όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στην
πληροφορία, ο ρυθμός ανάπτυξης μεταπηδά σε εκθετική μεγέθυνση
και ο λόγος τιμής / απόδοση διπλασιάζεται κάθε 1 ή 2 χρόνια.






Νόμος της Επιταχυνόμενης Απόδοσης
Κάτι ανάλογο με το νόμο του Moore που αναφερόταν στο διπλασιασμό
του λόγου τιμής / απόδοση για την ισχύ των υπολογιστών
Π.χ. το κόστος της καταγραφής του ανθρώπινου γενετικού κώδικα
(sequencing), η αλληλουχία του γονιδιώματος από $ 2,7 δις, που
στοίχισε το 2000, έφθασε να στοιχίζει μερικές εκατοντάδες $ σήμερα
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Ελπίδες, απογοητεύσεις και ... εκπλήξεις
“Υπερεκτιμούμε
πάντοτε τις
αλλαγές που θα
γίνουν τα
επόμενα δύο
χρόνια και
υποεκτιμούμε
τις αλλαγές που
θα γίνουν σε 10
χρόνια.
Μην αφήνετε
τον εαυτό σας
να παρασυρθεί
στην αδράνεια!”
Bill Gates
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Το οικοσύστημα Fintech
Πολλαπλές οι επιχειρηματικές προοπτικές του οικοσυστήματος Fintech


Εκτός από τις αδειοδοτημένες, πραγματικές fintech θα δημιουργηθούν πολλές
νέες ή θα ενισχυθούν εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες συμπληρωματικές:
 ISO-μεταπωλητές υπηρεσιών Fintech
 Ενδιάμεσοι εξυπηρέτησης δικτύων συναλλαγών (Gateways, όπως Cardlink, EDPS)
 Εταιρίες προσφοράς συστημάτων / υπηρεσιών πιστότητας πελατών (Loyalty
Schemes) και ανάλυσης δεδομένων
 Δίκτυα διανομής Ηλεκτρονικού Χρήματος
Εξωστρεφείς, διεθνώς
εμπορεύσιμες υπηρεσίες
 Εταιρίες παραγωγής καρτών
 Συστήματα για online ασφαλή εγγραφή & επικοινωνία πελατών (online
onboarding)
 Ηλεκτρονικά ρομπότ - AI (chatbots, roboadvisors, βοηθοί συναλλαγών)
 Υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνολογία blockchain κ.ά.





Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχής
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης πελατών
Ερευνητικά προγράμματα και R&D στους παραπάνω τομείς
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Ποικίλα επιχειρησιακά μοντέλα για προσφορά
τεχνολογικών υπηρεσιών και λύσεων
Business
Models
Συμβουλευτικές /
Επαγγελματικές
Υπηρεσίες

DLT
(Blockchain)

Εταιρίες Τεχνητής
Νοημοσύνης (ΑΙ)

Χ

Χ

Προϊόντα /
Υπηρεσίες
Ενδιάμεσα/
ενσωματούμενα
προϊόντα / υπηρεσίες
(ΟΕΜ)
Λογισμικό ως
υπηρεσία
(SaaS)

Ψηφιακή
Ασφάλεια

Υπηρεσίες στο
Cloud

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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O οικονομικός αντίκτυπος των fintech
Κέρδη σε αποδοτικότητα – Βελτιωμένη προσφορά – Ψηφιακή ανατροπή
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Η απειλή για τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών

Πηγή Εσόδων 

Core
Banking
%

Fee-based
Banking
%

Έσοδα

53

47

Κέρδη προ φόρων

35

65

Απόδοση
Κεφαλαίων (ROE)

4,4

20

Οικον. αποτέλεσμα

Ο κίνδυνος είναι άμεσος επειδή οι
υπηρεσίες που βασίζονται σε
προμήθειες είναι λιγότερο ρυθμισμένες
και δεν απαιτούν σημαντικά κεφάλαια
για το ξεκίνημα.
10

Στόχοι από την άποψη της εθνικής οικονομίας
Έτσι κι αλλιώς η Γη θα γίνει ...ψηφιακή (παράφραση Ναζίμ Χικμέτ)
 Η εξασφάλιση

της βιωσιμότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του εγχώριου χρηματοοικονομικού κλάδου
 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις
 Η αύξηση της συμβολής του κλάδου στο ΑΕΠ
 Η ενίσχυση της εγχώριας απασχόλησης
 Η παροχή ποιοτικών και με χαμηλό κόστος υπηρεσιών στην πελατεία
(επιχειρήσεις, ιδιώτες, Δημόσιο)
Η απειλή όταν «ανοίξουν τα σύνορα» (κεφαλαιακοί έλεγχοι)
 Οι GAFA (Google-Amazon-Facebook-Apple), Paypal …
 Οι ανερχόμενοι παίκτες από Κίνα: Alibaba/Ant Fin (600Μ χρήστες), Baidu
(2η μηχανή αναζήτησης, >2Β χρήστες), Yu’ e bao (money market, $180 B),
Tencent/WeChat (mobile payments)
 Οι ευρωπαίοι “challenger” players (Starling, Monzo, Revolut κ.ά.)
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Μπορούν οι τράπεζες ?


Αν ακολουθήσουν απλώς στρατηγική «μετεξέλιξης»  ΟΧΙ
 Χρήσιμα, σημαντικά όσα κάνουν για ψηφιοποίηση, μέσα σε δύσκολη συγκυρία,
αλλά δεν προλαβαίνουν
 Δεν έχουν αποκτήσει ικανοποιητική επιτηδειότητα στο να πουλούν προϊόντα
online, συνήθως ακολουθούν τις fintech
 Δύσκολος ο ψηφιακός μετασχηματισμός (οργάνωση, τεχνολογία, εμπεδωμένες
αντιλήψεις, ρυθμιστικό περιβάλλον, σωρευμένα προβλήματα κλπ.)
 Διεθνής εμπειρία – εμπειρία από άλλους κλάδους



Χρειάζεται πιο σύνθετη στρατηγική: πρέπει να παίξουν ανοιχτά, φιλόδοξα στο
γήπεδο του ψηφιακού κόσμου
 Επανεξέταση μοντέλου τράπεζας – Έμφαση στην ενίσχυση κουλτούρας καινοτομίας


“Phygital” αλλά τι τύπου; τι είδους φυσικό δίκτυο;

 Πρωτοβουλίες που θα ξεκινούν ψηφιακά (digital first) – έμφαση σε πλατφόρμες


Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding, Online επενδυτικές υπηρεσίες

 Άμεση εμπλοκή σε Fintech


ΟΤΕ-Cosmote

Δραστήριες ορισμένες διεθνείς τράπεζες (BBVA, Santander, Barclays, HSBC…)

 Πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν το συνεργατικό στοιχείο


Τυποποίηση επικοινωνίας (APIs), κοινές υποδομές / υπηρεσίες

 Πρωτοβουλίες ψηφιακής εξωστρέφειας  ο νέος δρόμος για επέκταση
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Διαφορές σε χαρακτηριστικά αλλά κοινή πελατεία ...
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Διαφορές στην ανάπτυξη προϊόντος
Λιτή ομάδα start-up
Σχεδιάζει με βάση την ανταπόκριση
των υποψηφίων πελατών
Κάνει επαναλαμβανόμενο, διαδραστικό
σχεδιασμό (σε συνεργασία με πελάτες,
συνεργάτες)
Δοκιμάζει – πειραματίζεται
Δείχνει σβελτάδα, ταχύτητα 
γρήγορος μεταβολισμός δεδομένων
σε γνώση, απόφαση  ταχύτατη
προσαρμογή
Επικοινωνεί έγκαιρα το σχέδιό της
σε πελάτες και συνεργάτες για να
δοκιμάσει τις παραδοχές & υποθέσεις
της

agile development

Συμβατική εταιρία
Σχεδιάζει με βάση τη διορατικότητα,
το ένστικτο, την πείρα, τις έρευνες,
αλλά και τις δοξασίες ή αγκυλώσεις
Προηγείται λεπτομερής, «άρτιος»
σχεδιασμός στο γραφείο
Βασίζεται στο διεξοδικό σχεδιασμό ή/
και σε δειγματοληπτικές έρευνες
Τυποποιημένες, γραμμικές διεργασίες
 αργός μεταβολισμός δεδομένων
 καθυστερημένη ανταπόκριση
Αναπτύσσει «εν κρυπτώ»,παρουσιάζει
έτοιμα προϊόντα / υπηρεσίες

stealth, elaborated development
14

Από επιχειρηματική άποψη: απελευθέρωση κλάδου
Χαρακτηριστικά στοιχεία που συνήθως παρατηρούνται


Νέες εταιρίες
 Αξιοποίηση με ευελιξία προηγμένων ΤΠΕ για προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών,
αρχικά σε στοχευμένους «θύλακες» (niches) πελατείας
 Συχνά μονοπροϊοντικά, εξειδικευμένα επιχειρηματικά εγχειρήματα
 Βασικοί στόχοι η καλύτερη εμπειρία πελάτη ή το χαμηλότερο κόστος συναλλαγής



Παραδοσιακές επιχειρήσεις
 Αμυντικές / αντανακλαστικές κινήσεις σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών
 Αδιάφορο κλίμα, όσο η παρουσία νέου παίκτη δεν θεωρείται «απειλητική»








Τριβές για ρυθμιστικά ζητήματα, προσπάθειες «αναστολής» των αλλαγών
Προσπάθειες για σύμπτυξη μετώπων
«Ξένοι» παίκτες κινούνται στα θολά νερά
Ορισμένοι από τους “incumbents” πιο ψύχραιμοι και ενεργητικοί, άλλοι
προσδοκούν την αποτυχία των νέων παικτών
Ο καιρός περνά μέχρι να συνειδητοποιηθεί ότι ο κίνδυνος είναι πλέον ... Εδώ!
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Fintech  TechFin: Δύο «κόσμοι» που συγκλίνουν ?


Όσο δυσκολεύομαι θέλω να
γίνω ... ψηφιακή



Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω
...πιο Fin (τράπεζα ?)

Οι μεν ξεκίνησαν ως Fin  θέλουν να γίνουν περισσότερο Tech
Οι δε ξεκίνησαν ως Tech  θέλουν να γίνουν περισσότερο Fin
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UK Challengers
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Από την άποψη της Εθνικής Οικονομίας
Το πρόβλημα φαίνεται αυριανό. Η λύση πρέπει να δοθεί σήμερα ....




Ξένοι ψηφιακοί παίκτες δρουν στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση σε αυτήν
(μηδενική συνεισφορά στο ΑΕΠ, κάποιες δραστηριότητες στα όρια παρατυπίας)
Χρειάζεται άμεσα, γρήγορα και με σημαντικές δυνάμεις ενεργητική πολιτική:
 Οι Fintech μπορούν να αποτελέσουν τον ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
 Δημιουργούν καινοτομίες που μπορούν να αξιοποιήσει όλο το οικοσύστημα
 Μπορούν να μετεξελιχθούν, με ή χωρίς τη σύμπραξη με τράπεζες, σε ανταγωνιστή
διεθνών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό



Όφελος για την ελληνική οικονομία αν υπήρχε κατάλληλο κλίμα για εξωστρεφείς
συνεργασίες
 Η εστίαση στην ελληνική αγορά φέρνει προσεγγίσεις «μηδενικού αθροίσματος»
(zero-sum)
 Η σύμπραξη σε διεθνή δραστηριότητα μπορεί να αποδώσει συνέργειες
αμοιβαίου οφέλους (win-win)
Δημιουργικός αυτό-κανιβαλισμός προϊόντων / υπηρεσιών με έξυπνες
κινήσεις υποκατάστασης και ενεγητικής εμπλοκής στο νέο περιβάλλον
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«The emergence of the global fintech market: economic and technological
determinants» (study in 55 countries, authors from France, Germany, 1/2018)








We find that countries witness more fintech startup
formations when
 the economy is well-developed and
 venture capital is readily available.
Furthermore,
 the number of secure Internet servers
 mobile telephone subscriptions and
 the available labor force
has a positive impact on the development of this new
market segment.
Finally, the more difficult it is for companies to access
loans, the higher is the number of fintech startups in
a country.
Overall, the evidence suggests that
fintech startup formation need not be left
to chance, but active policies can
influence the emergence of this new sector
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