TOEKOMST VAN FINANCE

Technologie zorgt voor totale ontwrichting in deze markt. Als de bankensector fintech
uiteindelijk omarmt als de heilige graal realiseert men zich dat de echte ontwrichting uit een
heel andere hoek komt. Door de komst van social media, peer to peer banking,
crowdfunding en belangrijker nog; de trend dat ‘bezit van’ wordt vervangen door ‘toegang
tot’ is de traditionele rol van de bank uitgespeeld. Er is simpelweg geen toegevoegde
waarde meer voor de bank, door het opheffen van de vraag-aanbod frictie in de markt.
Transacties worden veiliger, sneller en veel goedkoper afgehandeld door platformen
gebaseerd op blockchain technologie. Voor het eerst groeit een hele generatie op met een
twijfelachtig imago van banken, dit versnelt de transitie.
(Flits)handel wordt volledig overgenomen door kunstmatige intelligentie. Slimme
algoritmen, gecombineerd met massale rekenkracht en communicatie met de snelheid van
het licht zetten de mens buitenspel.
Verschillende crypto-currencies concurreren met de traditionele munt en zorgen samen met
de toename van de deeleconomie en de kracht van grote techmerken als Apple, Facebook
en Google voor een alternatieve economie. Doordat een groeiend aantal producten als
dienst worden afgenomen (zowel digitale producten als auto’s en zelfs huizen) gaan we
anders nadenken over bezit (lenen, sparen) van geld. Het fenomeen dat we kunnen betalen
met onze aandacht (advertisement), data (gebruiksinformatie) en sociaal kapitaal (hulp aan
onze omgeving) versterkt dit.
Voortgaande digitalisering, en dus de-materialisering, zorgt voor overvloed op veel
gebieden zoals informatie, muziek, films en connectiviteit. Exponentiële technologieën
gaan overvloed in energie, voedsel en andere materiele zaken veroorzaken. De komst van
een basisinkomen - al dan niet in de vorm van geld of (leef)diensten - maakt de urgentie
voor een herdefiniëring van de economische modellen compleet.
Een aantal banken zal blijven bestaan om grote complexe financieringen te realiseren, mkb
leningen te beheren en een kleiner aantal hypotheken mogelijk te maken.
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