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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη challenger banks απνηεινχλ λενθπείο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

έλα θαηλνηφκν θαη πιήξσο ςεθηνπνηεκέλν κνληέιν ηξαπεδηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο αηρκήο, ζηελ απνπζία θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ 

απινπνίεζε ηεο πειαηεηαθήο εμππεξέηεζεο. Οη ηξάπεδεο απηέο ζεκεηψλνπλ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, φπσο απνθαίλεηαη θαη απφ ηε δπλακηθή παξνπζία 

ηεο Ν26 ζηε ρψξα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ γηα ηηο challenger banks, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη αλαπηπμηαθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ δηελεξγήζεθε 

έξεπλα κε ηε ρξήζε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 212 θαηαλαισηέο. χκθσλα 

κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ κε 

ηηο challenger banks είλαη πξνο ην παξφλ αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. Χζηφζν, 

αλαγλσξίδνληαη πνιιαπιά νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα νπνία αθνξνχλ θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ επθνιία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαη ζηηο ρακειέο ή κεδεληθέο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. Χο ζεκαληηθφηεξν αληηιεπηφ κεηνλέθηεκα αλαδείρζεθε ην 

αλίζρπξν brand name ηνπο, ζηνηρείν ζην νπνίν ππεξηεξνχλ νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο. 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα λα αλνίμνπλ 

έλαλ ινγαξηαζκφ ζε challenger bank θπκαίλεηαη ζε κέηξηα πξνο ην παξφλ επίπεδα, 

σζηφζν, είλαη πςειφηεξε γηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ πςεινχ βαζκνχ εμνηθείσζε κε 

ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηξαπεδηθήο, άλδξεο, θαηαλαισηέο αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ θαη άλσ ησλ 38 εηψλ. Σέινο, ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη challenger banks έρνπλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα. πκπεξαζκαηηθά, νη challenger banks ζεκεηψλνπλ 

κηα αμηφινγε αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηε ρψξα, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηελ απμαλφκελε 

δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηελ πηζαλή δπζαξέζθεηα απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο θαη ην νιηγνπσιηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: challenger banks, fintech, παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο. 
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ABSTRACT 

Challenger banks are start-ups that represent an innovative and fully digitalized banking 

model based on the use of cutting-edge technology, the absence of physical stores and 

the simplification of customer service. In the last 5 years, these banks have marked 

remarkable growth in the USA and in the European area, including Greece, as 

evidenced by the dynamic presence of N26 in the country. The aim of this thesis is to 

investigate the views of the Greek public on challenger banks, in order to highlight their 

development potential in Greece. To achieve this goal, 212 consumers were surveyed 

using a closed-ended questionnaire. According to the research results, the degree of 

familiarity of Greek consumers with challenger banks is currently quite limited. 

However, multiple benefits are recognized from their operation, which mainly concern 

the ease of opening an account and the low or zero financial burdens. The most 

significant perceived disadvantage was their weak brand name, an element in which 

traditional banks predominate. It was also found that the willingness of consumers in 

Greece to open an account at a challenger bank is moderate at the moment; however, it 

is higher for individuals who have a high degree of familiarity with modern banking 

technologies, men, consumers of higher education and above 38 years old. Finally, an 

important finding of the study is that the majority of respondents believe that challenger 

banks have significant growth opportunities in Greece. In conclusion, challenger banks 

have a significant growth potential in the country, which is strengthened by the growing 

penetration of electronic banking technologies, the possible dissatisfaction with 

traditional banks and the country's oligopolistic banking system. 

 

Keywords: challenger banks, fintech, traditional banks. 

  


