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ΘΔΜΑ:  Έξεπλα γηα ηελ αγνξά θξππηνλνκηζκάησλ ζηε Γεξκαλία 

 
 

Μεηά ηελ πξόζθαηε ρξενθνπία ηεο FTX, πνπ ζπληάξαμε ην ρώξν ηεο δηεζλνύο 

θξππηννηθνλνκίαο, έρεη αλαδσππξσζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αγνξέο θξππηνλνκηζκάησλ θαη ηηο 

ζεζκηθέο δηθιείδεο, πνπ πθίζηαληαη (ή απνπζηάδνπλ) ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Από ηελ 

έξεπλά καο πξνθύπηεη όηη ε Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ζην δήηεκα απηό. Είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ε Γ/Κπβέξλεζε ήδε από ην 2019 έρεη πηνζεηήζεη θείκελν ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ ηερλνινγία blockchain (αιπζίδα θαηαλεκεκέλεο εγγξαθήο ή αιπζίδα νκάδσλ 

ζπλαιιαγώλ). Η πξώηε ηζηνξηθά εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο blockchain αθνξνύζε ζην ρώξν 

ησλ ςεθηαθώλ λνκηζκάησλ θαη, εηδηθόηεξα, ζην γλσζηόηεξν κεηαμύ απηώλ, ην bitcoin. 

Ωζηόζν, ην blockchain κπνξεί πιένλ λα εθαξκνζηεί ζε πιήζνο θξίζηκσλ ηνκέσλ ηεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ε θαηακέηξεζε ςήθσλ, ε ηήξεζε θαη θύιαμε δηαθόξσλ 

αξρείσλ, ε πηζηνπνίεζε πξντόλησλ θ.ά. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο γ/Σηξαηεγηθήο γηα ην 

blockchain, ελεπιάθεζαλ ζπλνιηθά 10 νκνζπνλδηαθά Υπνπξγεία θαη πξνηεξαηνπνηήζεθαλ 44 

εηδηθόηεξα κέηξα, θαηαλεκεκέλα ζε 5 βαζηθνύο ηνκείο δξάζεο. Κεληξηθή ζπληζηώζα ζηελ όιε 

πξνζπάζεηα απνηέιεζε ε ςήθηζε ηνπ λόκνπ γηα ηηο θηλεηέο ειεθηξνληθέο αμίεο (Gesetz zur 

Einführung von elektronischen Wertpapieren) ην 2021: Αλαγλσξίζηεθαλ λνκηθά νη ςεθηαθνί 

ηίηινη (electronic securities) θαη θαζνξίζηεθε ην ζεζκηθό πιαίζην επνπηείαο ηνπο από ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Αξρή Φξεκαηννηθνλνκηθήο Επνπηείαο (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht). Η Έλσζε Γεξκαληθώλ Τξαπεδώλ μεθίλεζε λα αλαπηύζζεη 

ζπζηήκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ 

θξππηνλνκίζκαηα, ελώ δηάθνξεο εηαηξείεο ( Volkswagen, About You, SAP, BrainBot, 

BigchainDB θ.ά.) άξρηζαλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κε θξππηνλνκίζκαηα κέζσ δηάθνξσλ 

εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ειεθηξνληθό εκπόξην γηα ηελ αγνξά αγαζώλ, 

απνδεηθλύνληαο ηε δπλακηθή ηεο θξππηννηθνλνκίαο. 

 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8#:~:text=Die%20Bundesregierung%20setzt%20sich%20das,erhalten%20werden%20und%20weiter%20wachsen.
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_elektronische_Wertpapiere.pdf;jsessionid=E1A66184EC6A7C75FE52EC90DF68E1CF.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2


Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο Γεξκαλίαο, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηεο σο άλσ 

ζηξαηεγηθήο, ήηαλ λα δηαηεξήζεη ην ξόιν ηεο σο θέληξνπ (hub) ησλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ 

(start-ups) ζηνλ επξσπατθό ρώξν, θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκό πέηπρε. Βέβαηα, ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε αληίζηνηρε αληαπόθξηζε άιισλ επξσπατθώλ θξαηώλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξώλ θαη νη λέεο επέιηθηεο λνκηθέο κνξθέο δηαθξαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (όπσο ην 

passporting ζε ζρέζε κε εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θιάδνπ), δεκηνπξγνύλ λέα 

αληαγσληζηηθά πξνο ηε Γεξκαλία θέληξα 

πξνζέιθπζεο λενθπώλ θαη ηερλνινγηθά πξσηνπόξσλ 

εηαηξεηώλ. 

Επί ηνπ παξόληνο, πάλησο, ε Γεξκαλία δηαηεξεί ηελ 

εγεηηθή ηεο ζέζε δηεζλώο: Βάζεη ηνπ νδεγνύ 

Coincub’s 

θαηαηάζζεηαη γηα ην 2022 ζηελ πξώηε ζέζε 

παγθνζκίσο σο ε πην θηιηθή γηα ηα θξππηνλνκίζκαηα 

(crypto-friendly)  ρώξα (κπξνζηά από Σηγθαπνύξε, 

ΗΠΑ, Απζηξαιία θαη Ειβεηία). Η ζηξαηεγηθή 

blockchain βνήζεζε ηε ρώξα λα πξνζειθύζεη όρη 

κόλν εηαηξείεο θξππηνλνκηζκάησλ, αιιά θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ ηερλνινγίεο “web3” ή 

“metaverse”. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε Γεξκαλία 

επηηξέπεη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη επελδπηηθά ηακεία λα ηνπνζεηνύλ έσο θαη 

20% ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε πξντόληα 

ςεθηαθώλ αγνξώλ. 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πιαηθόξκαο πιεξσκώλ 

θξππηνλνκηζκάησλ Triple-A (2022), ην 5.8% ησλ 

Γεξκαλώλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο 

θξππηννηθνλνκίαο, δειαδή πεξίπνπ 4.9 εθ. άηνκα, ελώ ην 86% γλσξίδεη ηελ ύπαξμε ησλ 

ςεθηαθώλ λνκηζκάησλ (+6% ζπγθξηηηθά κε ην πεξαζκέλν έηνο). Σύκθσλα δε κε κειέηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θξππηνλνκηζκάησλ Kucoin (2021), ην 44% ησλ Γεξκαλώλ ελδηαθέξνληαη λα 

επελδύζνπλ ζε ςεθηαθά λνκίζκαηα. Μεηαμύ δε όζσλ ήδε έρνπλ θξππηνλνκίζκαηα, ην 46% 

ζέιεη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη κόιηο ην 8% λα ηε κεηώζεη. Η πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, πνπ δελ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο θξππηνλνκίζκαηα, δήισζαλ όηη ν θύξηνο ιόγνο 

είλαη ε άγλνηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη κε ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε ε πηνζέηεζε ησλ θξππηνλνκηζκάησλ από ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνύ είλαη 

πηζαλή. Η δηεύξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ θξππηνλνκηζκάησλ ζε πεξηζζόηεξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζα επηηξέςεη αθόκα κεγαιύηεξε εμάπισζε ηεο θξππηννηθνλνκίαο, θαζώο ην 

20% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ςεθηαθά λνκίζκαηα ιόγσ ηνπ 

όηη πνιινί αληηζπκβαιιόκελνη δελ ηα δέρνληαη σο κέζν πιεξσκώλ. Μάιηζηα, ην 70% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε, εθόζνλ απνθαζίζνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηα θξππηνλνκίζκαηα σο κέζν ζπλαιιαγήο  (Triple-A 2022). 



Οη επηινγέο πνπ νη θάηνηθνη ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ, γηα λα πινπνηήζνπλ ηα επελδπηηθά ηνπο 

ζρέδηα, είλαη πνιιέο: 1inch Exchange, Nuri, FinLab, Minespider, the NAGA Group, Tangany, 

Coindex, CryptoTax, Upvest, Fiona, Blocksize Capital, USDX Wallet, Bitbond θαη the Iota 

Foundation. Μπνξνύλ, επίζεο, λα αγνξάζνπλ Dash κέζσ ηεο γ/λενθπνύο Sugartrends. 

Παξάιιεια, ε Γεξκαλία είλαη κεηαμύ ησλ δέθα πξώησλ ρσξώλ παγθνζκίσο ζηελ «εμόξπμε 

θξππηνλνκηζκάησλ» (crypto-mining) θαη θηινμελεί ηε κεγαιύηεξε εηαηξεία mining ηεο ΕΕ, ηε 

Northern Data, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ ηεο αλαγθώλ κόλν 

ΑΠΕ. Εμαηξεηηθά δξαζηήξηνη ζηνλ θιάδν ηνπ 

blockchain / ςεθηαθώλ λνκηζκάησλ είλαη θαη 

νη άγγεινη επελδπηέο, όπσο ε Apeiron 

Investment Group. 

Η Triple-A κειέηεζε ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδηνθηεηώλ 

θξππηνλνκηζκάησλ ζηε Γεξκαλία θαη ηα 

επξήκαηά ηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Επηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ηα εμήο: 

 Οη θάηνρνη θξππηνλνκηζκάησλ 

αλήθνπλ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία, κεηαμύ ησλ πην εύξσζησλ 

πνιηηώλ, ελώ ζαθώο κηθξόηεξε 

ζπκκεηνρή έρνπλ ηα κεζαία 

εηζνδεκαηηθά ζηξώκαηα θαη ειάρηζηε 

(4%) νη έρνληεο κηθξόηεξν ησλ € 

20.000 εηήζην εηζόδεκα. 

 Ηιηθηαθά, ε πιεηνςεθία ησλ 

ηδηνθηεηώλ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 25-44 εηώλ 

(67%). Μόλν ην 9% είλαη κεγαιύηεξνη ησλ 

55 εηώλ. 

 Η πιεηνςεθία ησλ Γεξκαλώλ θαηόρσλ 

θξππηνλνκηζκάησλ είλαη απόθνηηνη ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο ή θάηνρνη απνιπηεξίνπ 

ιπθείνπ. Μόιηο ην 27% είλαη απόθνηηνη 
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εκίνπ, ελώ εληππσζηαθά 

κηθξόο είλαη ν αξηζκόο όζσλ 

θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθό.    

Τν Bitcoin παξακέλεη ην πην δεκνθηιέο θξππηνλόκηζκα γηα ηνπο Γεξκαλνύο (69%), ελώ 

αθνινπζνύλ ην Ethereum, ην Tether (USDT), ην Ripple (XRP) θαη άιια Altcoins. Όιν θαη 



πεξηζζόηεξνη εξσηώκελνη ζεσξνύλ ηα 

θξππηνλνκίζκαηα σο κηα αζθαιή επελδπηηθή 

ελαιιαθηηθή, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσησκέλσλ (61%) λα έρνπλ πεξηζζόηεξα από € 

1000 ζε επελδύζεηο θξππηνλνκηζκάησλ.  

 

Ο απόιπηνο αξηζκόο Γεξκαλώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θξππηνλνκίζκαηα γηα αγνξέο 

απμήζεθε θαηά 600.000 κέζα ζε έλα έηνο, παξά ην όηη πνζνζηηαία θαηεγξάθε κείσζε. Τν 72% 

ησλ Γεξκαλώλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε θξππηνλνκίζκαηα μνδεύνπλ πεξηζζόηεξα από 100 

επξώ ζε θξππηνλνκίζκαηα κεληαίσο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ απμαλόκελε εκπηζηνζύλε 

ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζηελ θξππηννηθνλνκία. Είλαη δε ραξαθηεξηζηηθό όηη νη ελ ιόγσ 

πιεξσκέο κε ςεθηαθά λνκίζκαηα θαιύπηνπλ κηα επξεία γθάκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ (ειεθηξνληθό εκπόξην, ηνπξηζκόο, δηαζθέδαζε, είδε κόδαο / πνιπηειείαο, αγνξά 

αθηλήησλ, απηνθηλήησλ θαη ζθαθώλ). 

 


