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Εισαγωγή
Αναμφισβήτητα ο παγκόσμιος διαδικτυακός ιστός αποτελεί από τις πιο ρηξικέλευθες εφευρέσεις του
20ου αιώνα. Θεμέλιος λίθος του η δημιουργία πνεύματος κοινότητας ανάμεσα στους χρήστες, έτσι
όπως το οραματίστηκε ο Licklider (κεφ. 1.1.). Ως εξίσου πρωτοποριακή επιδιώκει να εδραιωθεί και η
τεχνολογία blockchain. Ευρέως γνωστή λόγω του bitcoin, έχει γοητεύσει αρκετούς επιχειρησιακούς
κλάδους, μεταξύ αυτών και ο τραπεζικός. Πιθανόν να είναι οξύμωρο να επιδιώκει ο τραπεζικός
τομέας να ασχοληθεί με μια τεχνολογία που στόχο έχει να εξαφανίσει τους ενδιάμεσους (Τράπεζες).
Η φράση όμως «κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς σου ακόμα πιο κοντά» ενδέχεται
να παρέχει μια απάντηση στο γιατί οι Τράπεζες δαπανούν ενέργεια και πόρους για να μελετήσουν
το blockchain.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της επίδρασης του blockchain στον τραπεζικό τομέα.
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του διαδικτύου, την πλατφόρμα στην
οποία εκκολάπτεται το blockchain και έπειτα αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη
της ιδέας του blockchain.
Στο κεφάλαιο 2 εξηγείται η σημασία της έννοιας blockchain, ο τρόπος λειτουργίας του και
παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές του. Σημειώνονται επίσης τα κύρια σημεία που το
διαφοροποιούν από μια παραδοσιακή βάση καταγραφής δεδομένων.
Το κεφάλαιο 3 αφιερώνεται στην παρουσίαση της νέας πραγματικότητας, έτσι όπως έχει ή πρόκειται
να διαμορφωθεί εξαιτίας της εισόδου του blockchain στη χρηματοοικονομική ζωή.
Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στη σχέση της τεχνολογίας blockchain με το τραπεζικό σύστημα, στο
ρόλο που επιτελούν οι Τράπεζες στις συναλλαγές, καθώς και στα πεδία όπου δύναται να έχει
εφαρμογή το blockchain.
Το κεφάλαιο 5 καταπιάνεται με τους νομικούς προβληματισμούς που ανακύπτουν εξαιτίας της
απουσίας σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ενώ το κεφάλαιο 6 επιχειρεί μια συνοπτική συγκριτική
μελέτη της αντιμετώπισης της νέας τεχνολογίας στην Ευρώπη, την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.
To blockchain και οι εφαρμογές του είναι παρούσες και η καινοτομία που εισάγουν αναμφισβήτητη.
Το χρηματοοικονομικό σύστημα στέκεται ακόμα σκεπτικό μπροστά στην επανάσταση, η
πραγματικότητα όμως δεν επιτρέπει την οπισθοχώρηση. Οι Τράπεζες οφείλουν να αντιδράσουν και
να δράσουν ώστε να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, προστατεύοντας φυσικά τη θέση τους και
ίσως μάλλον ισχυροποιώντας τη ως επιχειρείται να αποδειχθεί με το παρόν πόνημα.
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1. H πορεία προς την καινοτομία
1.1. Η γένεση του διαδικτύου
62 χρόνια πριν κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει πως η εκτόξευση του ρωσικού δορυφόρου
Sputnik 11 θα αποτελούσε την αφορμή γέννησης του διαδικτύου. Σε απάντηση της ρωσικής αυτής
κίνησης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Dwight Eisenhower συνέστησε την υπηρεσία «ARPA-Advanced
Research Projects Agency», η οποία καταπιάστηκε με τη δικτύωση υπολογιστών2. Ο Καθηγητής
Licklider που προσελήφθη για να ηγηθεί του προγράμματος εμπνεύστηκε ένα δίκτυο υπολογιστών,
το οποίο θα επέτρεπε σε ερευνητές να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ευρύτερα στους χρήστες
με κοινά ενδιαφέροντα να επικοινωνούν διαδικτυακά 3. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που είχε
αναπτύξει λίγα χρόνια νωρίτερα ο Καθηγητής του MIT (και μετέπειτα του UCLA) Kleinrock, την ημέρα
εορτασμού της αμερικανικής αντίστοιχης εργατικής Πρωτομαγιάς4 η ιδέα του Licklider πήρε σάρκα
και οστά. Το Πανεπιστήμιο του UCLA έγινε ο πρώτος κόμβος (node) του ARPA-net, προκατόχου
του σημερινού διαδικτύου (Internet). Ακολούθησαν το Πανεπιστήμιο της Santa Barbara και της
Utah.
Το ARPA-net υπήρξε η πρώτη επιτυχής προσπάθεια διασύνδεσης υπολογιστών και διαμοίρασης
δεδομένων. Τα επόμενα έτη ακολούθησαν τροποποιήσεις του δικτύου, προτάθηκαν από
επιστήμονες πολλά πρωτόκολλα αρχιτεκτονικής του πρώιμου αυτού διαδικτύου, με κατάληξη το
έτος 1989, οπότε και ο επιστήμονας του ερευνητικού κέντρου CERN Tim Berners-Lee πρότεινε ένα
νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας με το όνομα «World Wide Web».
Στόχος του Berners-Lee ήταν η δημιουργία μιας δεξαμενής πληροφοριών 5 και η ανταλλαγή τους
μεταξύ επιστημόνων σε όλον τον κόσμο.

1.2. Τα «Πρωτόκολλα του Θεού»
Σε έναν ιδανικό κόσμο η δεξαμενή αυτή θα γέμιζε δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονταν και θα
διακινούνταν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωστόσο, ήδη από την εποχή του καινοτόμου
πρωτοκόλλου του Berners-Lee, τους επιστήμονες απασχόλησαν ζητήματα ιδιωτικότητας και
ασφάλειας 6 . Κυρίως εξαιτίας των «ενδιάμεσων 3ων». Η ανταλλαγή δεδομένων προϋπέθετε (και
προϋποθέτει φυσικά) πολλές φορές τη διαμεσολάβηση τρίτων (π.χ. πληρωμές μέσω πιστωτικής
κάρτας), καθιστώντας τη συναλλαγή όχι απόλυτα ασφαλή. Αναλογιζόμενος το πρόβλημα αυτό ο
Nick Szabo, το έτος 1997, κυκλοφόρησε μια ενδιαφέρουσα σύντομη μελέτη του, την οποία

Υπήρξε ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της Γης, εκτοξεύθηκε την τέταρτη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 1957
και χάρη στο βήμα αυτό ξεκίνησε η εξερεύνηση του Διαστήματος. Ενώ η Αμερική είχε πρώτη ανακοινώσει την
κατασκευή ενός τεχνητού δορυφόρου που θα τίθετο σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, η Σοβιετική
Ένωση κατόρθωσε να προηγηθεί στην εκτόξευση (Πληροφορίες εκ της ιστοσελίδας της Αμερικανικής
Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_924.html)
2 Page Dan, Lee Cynthia (1999)
3 Licklider J.C.R (1963)
4 Labor Day
5 Berners-Lee Tim (1989-1990)
6 Tapscott, Don, Tapscott Alex (2016)
1

MBA Part-Time 2016-2018

7

Ευδοκία Σκιαδοπούλου
τιτλοφόρησε «The God Protocols» (Τα Πρωτόκολλα του Θεού) 7 . Κεντρική ιδέα του υποθετικού
παραδείγματός του ήταν η ύπαρξη του ιδανικού πρωτοκόλλου, στο οποίο ενδιάμεσος θα ήταν «ο
Θεός». Ο Θεός θα αναλάμβανε το ρόλο του εμπίστου, αμερόληπτου τρίτου, δρώντας προς όφελος
όλων των πλευρών. Κάθε χρήστης θα καταχωρούσε δεδομένα στο δίκτυο, τα οποία με
διακριτικότητα θα επεξεργαζόταν ο Θεός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περίπτωση διαρροής
αυτών ή μη τήρησης της εμπιστευτικότητας. Όλα αυτά όμως σε έναν κόσμο ιδεατό. Στην
πραγματικότητα, παρά το ότι ο άνθρωπος φέρεται να είναι φτιαγμένος «κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωση» του Θεού, δε φέρει τις προαναφερθείσες «θείες» ιδιότητες. Τις ιδιότητες αυτές δε φέρει ούτε
το διαδίκτυο.
Αναγκαστικά όμως χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και εμπιστευόμαστε σε αυτό τη διακίνηση
πληροφοριών συχνά με τη μεσολάβηση τρίτων. Και αυτό προϋποθέτει ένα τολμηρό «άλμα πίστης»
(leap of faith)8.

1.3. Παγκόσμια οικονομική ύφεση
«Αν και οι οικονομολόγοι δεν μπορούν να προβλέψουν πότε σπάει
μια φούσκα, είναι νομοτελειακό, ότι όλες οι φούσκες κάποτε σπάνε».
Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος (2009)9
Το έτος 2007 ξεκίνησε να κλυδωνίζει την Αμερική μια οικονομική κρίση, που έμελλε να εξαπλωθεί στο
διεθνή οικονομικό/τραπεζικό ιστό και να ταράξει μεταξύ άλλων και τα θεμέλια της τεχνολογίας.
Εξίσου ισχυρής έντασης κρίση είχε να αντιμετωπιστεί από τη δεκαετία του 1930.
Της μεγάλης κρίσης του 1929 είχε προηγηθεί μια «μακρόχρονη φάση πιστωτικής επέκτασης,
μόχλευσης και οικονομικής άνθισης» 10. Συνεπεία αυτού οι τιμές των αγαθών (κινητών, ακινήτων,
χρηματοοικονομικών προϊόντων, εμπορευμάτων) διαμορφώθηκαν σε τέτοια επίπεδα που δεν
μπορούσαν να αιτιολογηθούν με ορθολογικά οικονομικά κριτήρια. Οι επονομαζόμενες και
«φούσκες11» της οικονομίας δεν καθυστέρησαν να διαλυθούν, οπότε και επήλθε η κατάρρευση των
αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η αναστολή λειτουργίας αρκετών κολοσσιαίων πιστωτικών
ιδρυμάτων (όπως η Cαldwell&Co, η Bank of Tennessee και η Bank of United States) 12 , ενώ ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας καταποντίστηκε και η ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα.

Szabo Nick (1997)
Tapscott Don, Tapscott Alex (2016)
9
Φράση εκ της εισήγησης των αναφερόμενων στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με τίτλο «Από την κρίση του 1929 στην κρίση του 2009»
στις 12 Νοεμβρίου του 2009.
10 Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος (2009)
11 Η φούσκα ορίζεται ως το φαινόμενο της αγοράς κατά το οποίο η τιμή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων
αυξάνεται υπερβολικά, σε επίπεδα μεγαλύτερα της θεμελιώδους αξίας τους. (Ορισμός της εταιρείας Nasdaq).
12 Richardson (2013)
7

8
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Αναστολή λειτουργίας τραπεζικών εργασιών 1929-193313

Το ίδιο συνέβη και 78 χρόνια αργότερα, κατά την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009.
Γενεσιουργό αιτία αυτής αποτέλεσε η αμερικανική αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής
πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime mortgages)

14

. Διανύοντας μια εποχή, φαινομενικά

τουλάχιστον, οικονομικής ευημερίας, οι αμερικανικές Τράπεζες χορηγούσαν δάνεια με χαλαρά
κριτήρια με πολύ χαμηλά επιτόκια σε πελάτες τους, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα χαμηλή πιστοληπτική
ικανότητα. Η κατηγορία αυτή των δανείων κατέλαβε την εποχή εκείνη περίπου το 13% του συνόλου
της στεγαστικής πίστης των αμερικανικών πιστωτικών ιδρυμάτων 15.
Η μελέτη των Cornand και Gimet16, βασισμένη στη θεωρητική κατασκευή των Guttentag και Herring,
εξετάζει την υπόθεση ότι το πλήγμα του 2007 στην οικονομία ήταν ακόμα ένα παράδειγμα “disaster
myopia”17. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές Τράπεζες «παρασυρόμενες» από το κλίμα ευμάρειας που
βίωνε η οικονομία έως εκείνη τη στιγμή, φαίνεται να υποτίμησαν το ενδεχόμενο δυσμενούς
μεταβολής των συνθηκών και αγνόησαν την αναγκαιότητα ελέγχου της ικανότητας έγκαιρης
αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων από τους πελάτες τους, ακολουθώντας μια
πρωτόγνωρη επεκτατική πιστωτική πολιτική.

Richardson (2007)
Χαρδούβελης (2009), (2011)
15 Gerardi et al., σελ. 75-76 (2008)
16
Cornand, Gimet (2011)
17 Guttentag και Herring (1986). Το θεωρητικό τους επιχείρημα μπορεί να αποτελεί μια εξήγηση για το λόγο που
οι κρίσεις είναι επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Συνοψίζεται στο ότι εφόσον οι συνθήκες δείχνουν ευνοϊκές, όσο
περισσότερο απομακρύνεται χρονικά κανείς από ένα δυσάρεστο γεγονός (πχ. οικονομική κρίση) τείνει να
υποτιμά τον κίνδυνο επανάληψης του γεγονότος αυτού και σε κάποιο σημείο, μυωπικά κινούμενος, να τον
θεωρεί μηδενικό. Η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται από τους Guttentag και Herring επικίνδυνη, καθώς
οδηγεί στη δημιουργία «φούσκας», η οποία εκρήγνυται άμα τη κρίσει.
13
14
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Παράλληλα, έκανε την εμφάνισή της η επίμονη και υπερβολική μόχλευση

18

επιχειρήσεων,

νοικοκυριών, αλλά και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (η σχέση δανειακών
κεφαλαίων-ιδίων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από 9:1 σε 19:1
χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα19).

ή ακόμη και 30:1 σε ενδιάμεσα

Ιδιώτες και επιχειρήσεις απευθύνονταν στις Τράπεζες, οι Τράπεζες

τους δελέαζαν με πολύπλοκα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 20 (π.χ. ομόλογα CDOsCollateralized Debt Obligations, CDSsCredit Default Swaps) τα οποία υπόσχονταν αυξημένη
απόδοση, με αποτέλεσμα και τα δύο μέρη να αυξάνουν τη ρευστότητα και τα κέρδη αντίστοιχα. Με
τον τεχνητό αυτό τρόπο η κερδοσκοπία άνθιζε και οι Τράπεζες «ανέστειλαν» παροδικά την επέλευση
του κινδύνου και το σκάσιμο της φούσκας των αγορών.
Όταν ξεκίνησε η αύξηση των επιτοκίων, αποδείχθηκε ότι οι παράγοντες της αγοράς είχαν ζυγίσει
λανθασμένα το ρίσκο των κινήσεών τους. Σε συνδυασμό με άλλες αιτίες 21, όπως η ασύμμετρη
πληροφόρηση εκδότη-αγοραστή σχετικά με τα δομημένα προϊόντα, τα συστήματα αμοιβών
τραπεζικών και άλλων στελεχών, έλλειμμα στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο τραπεζώνεπενδυτικών εταιρειών- ασφαλιστικών οργανισμών, η ωρολογιακή βόμβα της οικονομίας εξερράγη,
προκαλώντας τη μεγαλύτερη ύφεση μετά το 1929. Η κρίση του χρηματοοικονομικού συστήματος
επηρέασε την πραγματική οικονομία. Ο τραπεζικός δανεισμός διακόπηκε, η ανεργία αυξήθηκε, η
παραγωγή των επιχειρήσεων μειώθηκε και το εμπόριο υπέστη σοβαρό πλήγμα. Με ρυθμό domino
η κρίση στην αγορά της Αμερικής εξαπλώθηκε και επηρέασε την παγκόσμια οικονομία.
Ενδεικτικά της κατάστασης είναι το γράφημα της Εικόνας 2 στο οποίο αποτυπώνεται ο δείκτης των
κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στους λήπτες των προαναφερθέντων στεγαστικών δανείων,
καθώς και το γράφημα της Εικόνας 3 σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο οποίος
ξεκίνησε να μειώνεται το 2007 και βρέθηκε στο ναδίρ το έτος 2009.

Στο αίτιο αυτό συνηγορούν οι Χαρδούβελης (2009), Καραμούζης (2009) και οι Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος
(2009).
19 Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χρ. κ.α. (2016)
20
Υπάρχει εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ενδεικτικά, στην
ελληνική βιβλιογραφία: Αγγελόπουλος «Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (financial
derivatives), Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001 / Ταρνανίδου Χρ. «Συμβάσεις παραγώγων του
χρηματοπιστωτικού τομέα», Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2006 / Ταρνανίδου Χρ. «Συμβάσεις χρηματοοικονομικών
ανταλλαγών (swaps), Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 1998 κ.α.
21
Για τα αίτια της κρίσης βλ. Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χρ. κ.α. (2016) / Καραμούζης (2009) / Foster John Bellamy,
Magdoff Fred «The great financial crisis: causes and consequences», NYU Press, December 2009 / Crotty
James «Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the “new financial
architecture”», Cambridge Journal of Economics 2009, 33, p. 563-580. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι και η
αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη «Economic Crisis in
Europe: Causes, Consequences and Responses- European Economy 7/2009», δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication15887_en.pdf)
18
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Δείκτης κατασχέσεων ακινήτων 2005-201722

ΕΙΚΟΝΑ 3: Ρυθμός Ανάπτυξης Οικονομίας 2007-201423

Η οικονομική/χρηματοπιστωτική κρίση αυτή κλόνισε την εμπιστοσύνη των πελατών στους
ενδιάμεσους (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), ανέδειξε τις ατέλειες του τραπεζικού συστήματος
Πηγή: Statista.com (https://www.statista.com/statistics/798766/foreclosure-rate-usa/)
Πίνακας αντληθείς από την εισήγηση των Κολλίντζα και Ψαλιδόπουλου (2009) με στοιχεία από την έρευνα
του μηνός Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «World Economic Outlook, Sustaining the Recovery» του Διεθνούς
Νομισματικού
Ταμείου
(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-EconomicOutlook-October-2009-Sustaining-the-Recovery-22576)
22

23
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και κατέδειξε την ανάγκη ενός νέου πρωτοκόλλου συναλλαγών, απαλλαγμένου από τα
μειονεκτήματα του κλασσικού. Ένα τέτοιο νέο πρωτόκολλο έμελλε να αποτελέσει το blockchain.
Εντύπωση προκαλεί η ομολογία του Προέδρου της αμερικανικής Επιτροπής Commodity Futures
Trading, ενώπιον της Επιτροπής τραπεζικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας 24 στις 6
Φεβρουαρίου 2018, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αν δέκα χρόνια πριν οι εποπτικές αρχές είχαν στη
διάθεσή τους την τεχνολογία blockchain, πιθανότατα να είχε περιοριστεί ο οικονομικός κίνδυνος
και να μην είχε επέλθει η κατάρρευση του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Με ποιον τρόπο;
Αν το 2008 οι αμερικανικές τραπεζικές εποπτικές αρχές είχαν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία όλων
των τραπεζών της Wall Street σε πραγματικό χρόνο, ίσως να είχαν εντοπίσει εγκαίρως συστημικές
ανωμαλίες. Αντί αυτού οι εποπτικές αρχές ήταν αναγκασμένες εκ των υστέρων να συλλέξουν
στοιχεία αποσπασματικά από τις Τράπεζες για να αναδημιουργήσουν τα κομμάτια ενός
κατεστραμμένου παζλ. Ο Giancarlo θεωρεί ότι η αμεσότητα και η διαφάνεια της τεχνολογίας
blockchain μπορεί να μην ήταν ικανή να διασώσει την εταιρείας Lehman Brothers από την
πτώχευση, θα μπορούσε ωστόσο να έχει σημάνει έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου και να
επιτρέψει στις Αρχές να λάβουν προληπτικές αποφάσεις και όχι να αντιδράσουν χαοτικά εκ των
υστέρων, όπως και έγινε. Πολύ εύγλωττα κατέθεσε ότι στην εποχή που διανύουμε είναι αδύνατον να
επανατοποθετήσουμε το μαγικό τζίνι της τεχνολογίας μέσα στο μπουκάλι. Αντιθέτως, θα πρέπει να
το εκμεταλλευτούμε.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι η ιδέα του blockchain εισήχθη, όπως θα αναφερθεί και υπό 1.5, κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2007-2008, ως πράξη ίσως αντίστασης σε αυτή.

1.4. Τριβές στην αγορά
Πλέον της οικονομικής κρίσης και της δημιουργηθείσας δυσπιστίας, υπήρχαν και άλλοι λόγοι που
συνηγόρησαν στην ανάγκη δόμησης ενός νέου συναλλακτικού μηχανισμού. Οι τριβές στην
αγορά25. Ενδεικτικά26:
-o όγκος των συναλλαγών που αυξάνεται διεθνώς εκθετικά27, μεταξύ άλλων λόγω της ανάπτυξης
του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής τραπεζικής (online banking).
-το κόστος διενέργειας
-ο χρόνος εκκαθάρισης

https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Giancarlo%20Testimony%202-6-18b.pdf
« What a difference it would have made on the eve of the financial crisis in 2008 if regulators had access to
the real-time trading ledgers of large Wall Street banks, rather than trying to assemble piecemeal data to
recreate complex, individual trading portfolios. …… Such transparency may not, by itself, have saved
Lehman Brothers from bankruptcy, but it certainly would have allowed for far prompter, better informed, and
more calibrated regulatory intervention instead of the disorganized response that unfortunately ensued».
25 Κατά Gennaro και Robotti (2007) ως «τριβή της αγοράς» νοείται οτιδήποτε εμποδίζει μια συναλλαγή,
επιβαρύνοντας τη με κόστος και καθυστερήσεις.
26 Gupta (2018)
27 Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey&Company («Global Payments 2018: A dynamic
industry continues to break new ground») τα έσοδα εκ των διεθνών πληρωμών αυξήθηκαν από 0.9 τρις
δολάρια το 2006 σε 1.7 τρις το 2016 και αναμένεται να ανέλθουν σε 2.9 τρις το έτος 2022.
24
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-η

κεντροποιημένη

διαχείριση, η

οποία

είναι

πιο

ευάλωτη

σε

«επιθέσεις»,

έναντι

της

αποκεντρωμένης28
-η μη πρόσβαση περίπου 1.7 δισεκατομμυρίων πολιτών 29 του παγκόσμιου πληθυσμού στο
τραπεζικό σύστημα
-η κινητικότητα των συναλλασσόμενων, χάρη στην κατάργηση εσωτερικών συνοριακών φραγμών
και στην ευκολία και ταχύτητα των μετακινήσεων 30 και
-η ύπαρξη ασφυκτικού κανονιστικού πλαισίου στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί (π.χ. φυσικό χρήμα, συναλλαγές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων),
λοιπόν, φαίνεται ότι στην πάροδο του χρόνου αποδεικνύονται ανεπαρκείς, ευάλωτοι και ενίοτε
παρωχημένοι και θα ήταν σχήμα οξύμωρο να θεμελιώσουμε μια νέα ιδέα πάνω σε αυτούς, ιδίως εν
καιρώ κρίσης.

Gupta (2018)
Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το έτος 2017 (http://ufa.worldbank.org/).
Το 2011 μόνο το 51% των ενήλικων πολιτών είχαν πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα, ενώ το ποσοστό αυτό
ανήλθε στο 69% έξι χρόνια μετά. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δεσμευθεί, σε συνεργασία με 34 συνεργάτες όπως
εταιρείες, οργανισμοί, ινστιτούτα, τράπεζες, και εργάζεται με στόχο να φέρει κοντά στο τραπεζικό σύστημα
ακόμα ένα δισεκατομμύριο πολίτες έως το 2020.
30
Gupta (2018)
28

29
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1.5. Η λευκή βίβλος του/της/των Satoshi Nakamoto31
Ως αντίδοτο πιθανόν στο άδικο και διεφθαρμένο
παραδοσιακό οικονομικό σύστημα, κατά Peck3233, που
βίωνε ήδη μια από τις χειρότερες κρίσεις του και στις
τριβές

της

αγοράς,

ο/η/οι

34

Satoshi

Nakamoto

δημοσίευσε στις 31 Οκτωβρίου 2008 μια εργασία με τίτλο
«Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Μια
εισήγηση έκτασης μόλις 9 σελίδων, η οποία ανέτρεψε
ταυτόχρονα την πορεία της τεχνολογικής εξέλιξης και του
χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος.
Η κεντρική ιδέα της σύλληψη του Nakamoto ήταν ένα νέο
νόμισμα, ηλεκτρονικό και όχι σε φυσική μορφή, χάρη
στο οποίο οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα γίνονται
απευθείας μεταξύ των συναλλασσόμενων, χωρίς τη
μεσολάβηση χρηματοπιστωτικού οργανισμού

35

. Η

καινοτομία της ιδέας έγκειται ακριβώς στο ότι για πρώτη
φορά

προτάθηκε

η

παράκαμψη

των

κλασσικών

διαμεσολαβητών, κατά κόρον των Τραπεζών. Ο νέος
τρόπος συναλλαγών εν τη γενέσει του ωστόσο
ΕΙΚΟΝΑ 4: Πρωτοσέλιδο εφημερίδας
The Times 03.01.2009

περιέκλειε ένα πρόβλημα με το όνομα «double spending
problem». Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα αποθήκευε το
νέο νόμισμα ήταν εύκολο να αντιγραφεί και να

διατηρηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή ώστε να επαναξοδευτεί (το ίδιο) άπειρες φορές σε
διαφορετική συναλλαγή. Το γεγονός αυτό από οικονομικής σκοπιάς καθιστούσε την αξία του
νομίσματος ευτελή. Λύση στο πρόβλημα έδωσε ο Nakamoto προτείνοντας τη δημιουργία ενός
δικτύου «peer to peer», χάρη στο οποίο κάθε συναλλαγή θα καταγραφόταν σε δημόσια αρχεία τα
οποία θα διαδίδονταν σε ολόκληρο το δίκτυο. Παραδοσιακά με την εργασία της καταγραφής ήταν
επιφορτισμένος ο έμπιστος ενδιάμεσος τρίτος. Απαλλαγμένοι πλέον από την αναγκαιότητα να
εναποθέσουν την ασφάλεια της συναλλαγής στα «Πρωτόκολλα του Θεού» ή σε άλλα τραπεζικά-

Το πρωτότυπο κείμενο του έργου του Satoshi Nakamoto, το οποίο είναι δημοσιευμένο στον ιστότοπο
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, έχει συμπεριληφθεί ως Παράρτημα στην παρούσα εργασία.
32 Peck (2017)
33 Προς επίρρωση, το γενεσιουργό block του bitcoin, η έννοια του οποίου θα αναλυθεί στις επόμενες
παραγράφους, περιλάμβανε την εξής αναφορά «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second
bailout for banks», παραπέμποντας στον τίτλο της εφημερίδας «The Times» εκείνης της ημέρας
(https://breakermag.com/the-bitcoin-white-paper-explained/).
34 Ακόμα και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο το ποιος είναι ο συγγραφέας της εργασίας και εφευρέτης του
Bitcoin. Από μερίδα μελετητών του bitcoin και του blockchain υποστηρίζεται ότι πρόκειται για ένα φυσικό
πρόσωπο, ενώ ορισμένοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ομάδα. Για λόγους διευκόλυνσης στην παρούσα
εργασία θα χρησιμοποιείται το αρσενικό ενικό γένος «ο Satoshi Nakamoto».
35
Nakamoto (2008)
31
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πιστωτικά πρωτόκολλα, οι συναλλασσόμενοι θα βασίζονταν στη θεωρία παιγνίων και στην
επιστήμη της κρυπτογραφίας. Για το λόγο αυτό το νέο νόμισμα έγινε γνωστό ως κρυπτονόμισμα.
Η υποκείμενη τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η εφεύρεση του κρυπτονομίσματος
ονομάζεται «blockchain» και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Σύμφωνα, βέβαια, με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Columbia Ammous 36 , o Nakamoto δεν
ανέφερε ποτέ τον όρο blockchain, ούτε εισήγαγε μια νέα τεχνολογία, αλλά πρότεινε τη χρήση ενός
λογισμικού που ήταν βασισμένο σε υπάρχουσες τεχνολογίες, το οποίο θα του επέτρεπε να
δημιουργήσει peer to peer ηλεκτρονικό χρήμα.

2. Blockchain
Σύμφωνα με τους Hileman και Rauchs 37 ως blockchain ορίζεται ένα «αρχείο καταγραφής
επιβεβαιωμένων συναλλαγών που ομαδοποιούνται σε κύβους (blocks), καθεμία εκ των οποίων
συνδέεται με κρυπτογραφική μέθοδο με όλες τις προηγούμενες, ανατρέχοντας πίσω στον
γενεσιουργό κύβο (genesis block), δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια αλυσίδα κύβων
(chain of blocks)».
Πρόκειται μεν για εκκολαπτόμενη ακόμα τεχνολογία δημιουργίας τέτοιου είδους αρχείων, η οποία
ωστόσο έχει χαρακτηριστεί «ταραχοποιός δύναμη» για τομείς όπως ο τραπεζικός, ο τεχνολογικός,
ο ενεργειακός38, ο κρατικός39 και ο τομέας της υγείας40. Λειτουργεί ως ένα δημόσιο λογιστικό βιβλίο,
όπου καταγράφονται συναλλαγές, τα στοιχεία των οποίων δεν μπορούν να μεταβληθούν. Είναι
ευκολότερο να το σκεφτούμε σαν ένα βιβλιοδετημένο τόμο σελίδων, στον οποίο αν θέλαμε να
αλλάξουμε μια πρόταση θα έπρεπε να αφαιρέσουμε τη σελίδα όπου πραγματοποιήσαμε την
αλλαγή, αλλά ταυτόχρονο και όλες τις σελίδες που ακολουθούν, να δημιουργήσουμε νέες σελίδες,
να τις επανατοποθετήσουμε στον τόμο και να τις βιβλιοδετήσουμε εκ νέου. Στο στοιχείο αυτό
ακριβώς έγκειται και ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του blockchain. Είναι τόσο κοπιαστικό
και χρονοβόρο να αλλάξεις οποιοδήποτε στοιχείο που καταλήγει προτιμητέο να το αποφύγεις.

Ammous (2016)
Hileman, Rauchs (2017), ερευνητές του Κέντρου Ενναλακτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Cambridge
(Centre of Alternative Finance).
38
Βλ. αναφορά της εταιρείας Infosys για τις βιομηχανίες του πετρελαίου και του αερίου
(https://www.infosys.com/industries/oil-and-gas/features-opinions/Documents/blockchain-disruptiveforce.pdf)
39 Μεταξύ αυτών και το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συγκεκριμένα η πόλη του Dubai, για το
πλάνο της οποία γίνεται λόγος κατωτέρω υπό κεφάλαιο 3. Άλλες χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει στην
τεχνολογία είναι η Ελβετία, η Χιλή, η Μεγάλη Βρετανία, η Γεωργία, η Σιγκαπούρη και η Βενεζουέλα
(https://irishtechnews.ie/global-blockchain-adoption-which-countries-are-leading-the-charge/).
40 Μια περίπτωση εφαρμογής αναλύουν οι Ekblaw, Azaria, Halamka και Lipman στη μελέτη τους με τίτλο «A
case study for blockchain in healthcare: MedRec prototype for electronic health records and medical
research data», IEEE, August 2016
(https://pdfs.semanticscholar.org/56e6/5b469cad2f3ebd560b3a10e7346780f4ab0a.pdf)
36
37
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Κύβοι (blocks) συναλλαγών σε μια αλυσίδα blockchain41

2.1. Βασικές έννοιες
Συστατικά στοιχεία του μελετώμενου συναλλακτικού πρωτοκόλλου αποτελούν τα κάτωθι
αναφερόμενα, για καθένα εκ των οποίων παρατίθεται σύντομος ορισμός ή περιγραφή:
NODE (κόμβος): οποιαδήποτε ενεργή ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. υπολογιστής, τηλέφωνο ή
εκτυπωτής) συνδεδεμένη με το διαδίκτυο στην οποία τηρούνται τα αντίγραφα των συναλλαγών που
πραγματοποιούνται42.
TRANSACTION (συναλλαγή): οποιαδήποτε ανταλλαγή αξίας λαμβάνει χώρα και αποθηκεύεται με
πλήρη στοιχεία (χρόνος, αξία, συναλλασσόμενοι) σε κύβο του blockchain. Κάθε συναλλαγή
κωδικοποιείται μέσω της λειτουργίας κατακερματισμού.
MINING/HASHING (κατακερματισμός): η απόδοση σε μια συναλλαγή μοναδικής ταυτότητας.
Λειτουργία η οποία, μέσω μαθηματικού αλγορίθμου, μετατρέπει τα δεδομένα (γράμματα και
αριθμούς) που καταχωρούνται, σε κρυπτογραφημένα δεδομένα σταθερού μήκους 43 . Κάθε
δεδομένο λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια του δικτύου. Μοναδικό
κωδικό λαμβάνει και κάθε κύβος.
BLOCK (κύβος): ομοιάζει με μια σελίδα λογιστικού βιβλίου. Σε κάθε νέο κύβο καταγράφονται
συναλλαγές. Κάθε block, με εξαίρεση το γενεσιουργό (genesis block

44

), συνδέεται με το

προηγούμενο και αναπαράγει και μεταφέρει, πλην των νέων, και όλα τα δεδομένα του
προηγούμενου45. Ο όγκος του είναι περιορισμένος και μετράται σε megabytes. Στην εφαρμογή του
κρυπτονομίσματος bitcoin δύναται υπό τις παρούσες τεχνολογικές συνθήκες να ανέλθει μέχρι το
1MB46.

Πηγή: «Blockchain for dummies» (2018)
https://lisk.io/academy/blockchain-basics/how-does-blockchain-work/nodes
43 https://www.investopedia.com/terms/h/hash.asp
44 Stratopoulos, Calderon (2018)
45 https://marketbusinessnews.com/blocks-blockchain/
46
O Dinkins εξηγεί τους λόγους του περιορισμένου μεγέθους σε άρθρο του στο
https://cointelegraph.com/news/satoshis-best-kept-secret-why-is-there-a-1-mb-limit-to-bitcoin-block-size.
41
42
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BLOCKCHAIN: είναι η αλυσίδα όλων των συνδεδεμένων κύβων, τοποθετημένων κατά χρονολογική
σειρά.
MINER: το μέλος του δικτύου που χρησιμοποιεί υπολογιστική δύναμη και κωδικοποιεί τα εισερχόμενα
δεδομένα.
VERIFICATION: η διαδικασία επιβεβαίωσης της εγκυρότητας μιας διενεργηθείσας συναλλαγής.
PROOF OF WORK: η απόδειξη ότι έχει λάβει χώρα ο κατακερματισμός και ότι έχει δαπανηθεί
υπολογιστική δύναμη σε μια συναλλαγή και σε έναν κύβο. Οι υπολογισμοί θα πρέπει να είναι
δύσκολοι μεν στην εκτέλεσή τους, αλλά εύκολοι στην επαλήθευσή τους 47. Το proof of work κάθε
block διαρκεί 10 λεπτά. Κατά Stratopoulos & Calderon 48 ο χρόνος αυτός λειτουργεί σαν τη
χρονοκαθυστέρηση ενός χρηματοκιβωτίου, θωρακίζοντας το δίκτυο.
DISTRIBUTED LEDGER: Το blockchain έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σαν ένα
δημόσιο ανοιχτό λογιστικό βιβλίο, αντίγραφο του οποίου τηρεί έκαστο μέλος του δικτύου, εν
αντιθέσει με τα ιδιωτικά λογιστικά βιβλία.

2.2. Τρόπος λειτουργίας49
Κάθε χρήστης του δικτύου blockchain έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο δίκτυο και να
πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Όλες οι συναλλαγές αρχικά συγκεντρώνονται σε μια ηλεκτρονική
«πισίνα» και τίθενται σε κατάσταση αναμονής. Προκειμένου μια συναλλαγή να αποτελέσει τμήμα
κύβου της αλυσίδας blockchain θα πρέπει πρώτα να επαληθευτεί. Επιφορτισμένοι με το ρόλο αυτό
είναι μέλη του δικτύου με το όνομα «miners (ο τίτλος παραπέμπει σε εργάτη ορυχείου)» [εν αντιθέσει
με το κλασσικό τραπεζικό σύστημα όπου το ρόλο θα αναλάμβανε τραπεζικό ίδρυμα ή άλλος
διαχειριστής πληρωμών (πχ. Visa)]. Κάθε miner επιλέγει από την αόρατη «πισίνα» τις συναλλαγές
εκείνες με τις οποίες επιθυμεί να ασχοληθεί και τις ομαδοποιεί σε κύβο. Κίνητρο κάθε miner αποτελεί
η ανταμοιβή που λαμβάνει για την εργασία του από το ίδιο το δίκτυο, συνήθως με τη μορφή bitcoin.
Στη συνέχεια, επαληθεύει την εγκυρότητά τους (αν πρόκειται για χρηματική συναλλαγή, το αν
υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια) και τις προσθέτει στον κύβο. Για να προστεθεί ο
κύβος στην αλυσίδα είναι απαραίτητο να λάβει μια μοναδική ταυτότητα, μέσω ενός μαθηματικού
αλγορίθμου. Το έργο του miner είναι ιδιαίτερα κοπιώδες και χρονοβόρο και απαιτεί και από πλευράς
συσκευής την κατανάλωση αρκετής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το block
κοινοποιείται σε ολόκληρο το δίκτυο των miners, ενώ γίνεται τμήμα της αλυσίδας μόνο εφόσον
επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του έργου του miner από όλους τους υπολοίπους. Γίνεται αντιληπτό
πόσο κρίσιμη είναι η έννοια της γενικής συναίνεσης (consensus) μεταξύ των μελών του δικτύου και
κατ’ επέκταση πόσο αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια των συναλλαγών. Οποιαδήποτε συναλλαγή
δεν λάβει την έγκριση του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το δίκτυο απορρίπτεται. Από τη
χρονική στιγμή της πρόσθεσης ενός κύβου στην αλυσίδα, αυτός κοινοποιείται σε όλους τους
Κατά Keshav είναι σαν το παιχνίδι sudoku. Δύσκολο να το λύσεις, αλλά μόλις λυθεί είναι εύκολο να
επαληθεύσεις ο ότι η λύση που δόθηκε είναι η σωστή.
48 Stratopoulos, Calderon (2018)
49
https://medium.com/coinmonks/how-a-miner-adds-transactions-to-the-blockchain-in-seven-steps856053271476
47
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κόμβους του δικτύου. Κάθε νέος κύβος της αλυσίδας συνδέεται με τον χρονικά προγενέστερό του,
επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την εγκυρότητά του (προγενέστερου)

και εμπεριέχει τόσο τις

προηγούμενες συναλλαγές όσο και τις νέες.

2.3. Σύγκριση με παραδοσιακή κεντροποιημένη βάση δεδομένων
Σε άρθρο του ο μελετητής της τεχνολογίας blockchain Steve Wilson50 εξέφρασε το σκεπτικισμό του
ως προς το αν το παρουσιαζόμενο ως πανάκεια για την καταγραφή δεδομένων blockchain
διαφέρει στην ουσία του από μια οποιαδήποτε βάση δεδομένων. Στον πίνακα που ακολουθεί
συνοψίζονται οι βασικές αρχιτεκτονικές διαφορές:

Blockchain

Παραδοσιακή
δεδομένων

- Αρμόδιος για τη διατήρηση, αλλά και αλλαγή
των δεδομένων των κύβων είναι κάθε μέλος του
δικτύου.
- Τυχόν τροποποίηση προϋποθέτει και την
τροποποίηση
προηγούμενων
κύβων
δεδομένων.
- Δεν υφίσταται κεντρική αρχή.
- Στη βάση διατηρούνται όλα τα αρχεία από την
εκκίνηση της αλυσίδας.
- Τα βήματα μέχρι τη δημιουργία του block είναι
πολλαπλά
(καταχώριση,
επαλήθευση,
αποθήκευση) και η διαδικασία χρονοβόρα.

- Οι
χρήστες/πελάτες
(π.χ.
Τράπεζες)
καταχωρούν
και αποθηκεύουν τις
πληροφορίες που συγκεντρώνουν σε έναν
διακομιστή (server). Αν ο χρήστης θελήσει
να αλλάξει μια πληροφορία, η βάση
δεδομένων ανανεώνεται ως προς αυτή
μόνο.
- Ο έλεγχος της βάσης διενεργείται από μια
κεντρική αρχή.
- Κάθε τμήμα της βάσης αποτελεί μια
φωτογραφία της στιγμής και όχι ολόκληρης
της βάσης.
- Απαιτείται σαφώς λιγότερη υπολογιστική
δύναμη και ενέργεια, με αποτέλεσμα οι
κινήσεις να είναι πιο γρήγορες.

ΕΙΚΟΝΑ
6:
blockchain51

ΕΙΚΟΝΑ 7: Συλλογή δεδομένων μέσω ενός
διακομιστή52

Συλλογή

δεδομένων

μέσω

κεντροποιημένη

βάση

https://www.constellationr.com/blog-news/blockchain-almost-everything-you-read-wrong
Πηγή:
Coindesk
(https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-anddatabase)
52
Πηγή:
Coindesk
(https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-anddatabase)
50
51
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2.4. Permissionless και Permissioned δίκτυα
Για να εξυπηρετηθούν οι ετερόκλιτες ανάγκες των υποψήφιων χρηστών διακρίνουμε 53 μεταξύ
blockchain δικτύων τα μέλη των οποίων έχουν λάβει από το δίκτυο άδεια προκειμένου να ενταχθούν
σε αυτό (απαντώνται ως «permissioned», «κλειστά», «ιδιωτικά») και μεταξύ blockchain δικτύων τα
οποία είναι προσβάσιμα από όλους (αλλιώς αναφερόμενα και ως «permissionless», «ανοιχτά»,
«δημόσια»). Στο ενδιάμεσο των δύο αυτών ειδών, αναπτύσσεται και μια υβριδική μορφή
(«κοινοπρακτικό blockchain»), η οποία ωστόσο απαιτεί πολύ καλό συντονισμό.
α) Permissionless: είναι το είδος που χρησιμοποιείται για το bitcoin. Μέλος του δικτύου μπορεί να
γίνει οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε το θελήσει. Εξίσου ελεύθερη είναι η αποχώρηση. Ενώ φαντάζει
άκρως ευάλωτο σε κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις, είναι ισχυρό, διότι για να μπορέσει κάποιος
να πάρει τον έλεγχο του δικτύου και να αλλοιώσει τα δεδομένα χρειάζεται να κατακτήσει το
51%5455 της υπολογιστικής ισχύος του δικτύου. Μειονέκτημα του είδους αυτού είναι ο χρόνος που
χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα νέο block (10 λεπτά) 56 , όπερ σημαίνει ότι δεν είναι μάλλον
αποτελεσματικό σε εφαρμογές που απαιτούν την επεξεργασία μεγάλου όγκου συναλλαγών.
β) Permissioned

57

: πρόκειται για την άλλη όψη του νομίσματος. Στην ουσία του ένας

«περιφραγμένος κήπος», στον οποίο μπορούν να εισέλθουν μόνο όσοι έχουν λάβει σχετική άδεια
από το δίκτυο ή από το διαχειριστή του δικτύου. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Είτε όλα τα μέλη
μπορούν να έχουν γνώση των συναλλαγών και να τις επικυρώνουν. Είτε μπορούν να λαμβάνουν
μόνο γνώση αλλά να τις επικυρώνει μόνο ένα μέλος που είναι και ο κύριος του δικτύου. Δεν
απαιτείται proof of work (έτσι όπως αναλύθηκε υπό 2.1.), αλλά αρκεί το consensus. Όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη θα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Συνήθως η μορφή αυτή χρησιμοποιείται
ενδοομιλικά από επιχειρήσεις58 που επιθυμούν να γνωρίζουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων,
μεταξύ αυτών και οι Τράπεζες. Πλεονέκτημα αποτελεί ο έλεγχος των μελών και η συμμόρφωση
αυτών με τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων, ένα πλήρως ελεύθερο και ανοιχτό τραπεζικό δίκτυο όπου κάθε πελάτης θα είχε
λεπτομερέστατη πρόσβαση στις συναλλαγές οποιουδήποτε μέλους, θα ήταν απαγορευτικό 59.

https://www.fjordnet.com/conversations/the-trust-trade-off-permissioned-vs-permissionless-blockchains/
Γνωστή και ως «επίθεση του 51%».
55 Efanov, Roschin (2017)
56
Koteska, Karafiloski, Mishev (2017)
57 Vukolic (2017)
58 Gupta (2018)
59
Αυτόν, αλλά και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ανοικτών δικτύων, όπως η αδυναμία ελέγχου
των διαχειριστών και η μη αναγκαιότητα proof of work εκφράζεται από τους συγγραφείς του «Public versus
Private Blockchains, Part 1: Permissioned Blockchains White Paper», BitFury Group in collaboration with Jeff
Garzic,
October
2015,
μελέτη
η
οποία
βρίσκεται
διαθέσιμη
στο
https://bitfury.com/content/downloads/public-vs-private-pt1-1.pdf
53
54
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γ) Consortium60: η διασταύρωση των υπό (α) και (β) ειδών, ονομάζεται κοινοπρακτική αλυσίδα και
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες του ιδίου κλάδου, οι οποίες επιθυμούν να συνάψουν
επιχειρηματικές σχέσεις.
Καθώς η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οι μορφές που μπορεί να λάβει δεν έχουν
σίγουρα αποκρυσταλλωθεί και αναφύονται νέοι συνδυασμοί που εμπεριέχουν στοιχεία και
λειτουργίες τόσο κλειστών όσο και ανοιχτών δικτύων. Ωστόσο, αντλώντας από το επιχείρημα του
οικονομολόγου F. Hayek, ο οποίος στο έργο του με τίτλο «The Use of Knowledge in Society» 61
σχετικά με το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού οικονομικού συστήματος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
πιο επιτυχημένο είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (γνώση), είναι
μάλλον εμφανές ότι για τους μελετητές της τεχνολογίας blockchain μακράν πιο ενδιαφέροντα και
πιο προκλητικά είναι τα permissionless δίκτυα. Έως σήμερα απαντώνται κυρίως δημόσια
blockchains κρυπτονομισμάτων, χωρίς όμως ακόμα να έχουν διαταράξει τη λειτουργία των
υπηρεσιών πληρωμών.
Στην τραπεζική πραγματικότητα έχει αξία να μελετήσουμε την πρόταση του επικεφαλής του
πειράματος πώλησης παραγώγων μέσω blockchain της Τράπεζας Barclays, Lee Braine62, ήτοι τη
δυνατότητα εκάστης Τράπεζας να λειτουργεί το δικό της λογιστικό βιβλίο το οποίο θα είναι ικανό να
διαλειτουργεί με τα βιβλία των λοιπών Τραπεζών.

ΕΙΚΟΝΑ 8: Διακρίσεις τύπων blockchain αλυσίδων63
Για την αρχιτεκτονική των blockchain consortia Dib, Brousmiche, Durand, Thea, Hamida (2018)
Hayek (1945)
[http://bev.berkeley.edu/ipe/readings/The%20use%20of%20knowledge%20in%20society.pdf]
62 https://www.cnbc.com/2016/04/19/barclays-used-blockchain-tech-to-trade-derivatives.html
63 Hileman, Rauchs (2017)
60
61
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3. Μια νέα πραγματικότητα
Άμα τη εμφανίσει της η τεχνολογία blockchain ευαγγελίστηκε κομβικές αλλαγές στην έως τώρα
διαδικασία πραγματοποίησης των συναλλαγών και αποθήκευσης δεδομένων. Με βασικό στόχο
τον εξοβελισμό των ενδιάμεσων τρίτων ως «εγγυητών» των συναλλαγών, σχεδιάστηκε αρχιτεκτονικά
ώστε να κάνει ακριβώς αυτό. Σύμφωνα με αναφορά της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte64 αποτελεί την
πλέον θωρακισμένη «αποθήκη» δεδομένων, διότι α) σε περίπτωση βλάβης ελλείψει «κεντρικού
διακόπτη»65 ο οποίος θα ακινητοποιούσε όλο το σύστημα, κάθε κόμβος εξακολουθεί να λειτουργεί
και το σύστημα παραμένει ανεπηρέαστο και β) μετά την επικύρωση των καταχωρημένων
πληροφοριών αυτές δεν μπορούν να παραποιηθούν από κακόβουλους χρήστες. Επιπρόσθετα, το
blockchain έκανε εφικτή την πραγματοποίηση συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
ανεξαρτήτως γεωγραφικής απόστασης, υπηρεσία που το παραδοσιακό σύστημα έως και σήμερα
αποτυγχάνει να προσφέρει. Απλοποίησε τη διαδικασία, καθώς η πρόσβαση σε αυτό απαιτεί μόνο
τη μεταφόρτωση (download) μια εφαρμογής και όχι την προσκόμιση εγγράφων/δικαιολογητικών.
Σημαντική ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τα σημερινά συναλλακτικά δεδομένα αποτελεί επίσης το
γεγονός ότι στο blockchain η ταυτότητα του χρήστη είναι αδιάφορο στοιχείο. Για το λόγο αυτό η
εφεύρεση του Nakamoto διαδόθηκε γρήγορα στους κύκλους των χρηστών παράνομων
διαδικτυακών αγορών (dark web) 66 , οι οποίοι μπορούσαν να

διενεργήσουν αγοραπωλησίες

απαγορευμένων αντικειμένων (όπλα, παράνομες ναρκωτικές ουσίες) χωρίς τον κίνδυνο
αποκάλυψης της ταυτότητάς τους.
Πέραν τούτου, κατά το Διευθυντή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου
MIT (MIT Media Lab)

67

, το blockchain δεν εισήγαγε απλά μια νομισματική εναλλακτική

(κρυπτονόμισμα). Ούτε καν απλά μια νέα συναλλακτική πρόταση θα προσθέταμε. Άλλαξε πλήρως,
όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια της
συναλλακτικής «εμπιστοσύνης».
Το σύνολο των καινοτομιών που εισήγαγε το κατέστησαν αμέσως ιδιαίτερα ελκυστικό για τις
επιχειρήσεις, νεοφυείς και μη, ποικίλων κλάδων, αλλά και για κράτη. Ενδεικτικά, στο χώρο των
κοσμημάτων η εταιρεία Everledger68 παρακολουθεί και καταγράφει τη διαδρομή διαμαντιών από
τα ορυχεία μέχρι να φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή, για να εντοπίσει «ματωμένα» διαμάντια και
να προλάβει περιστατικά ασφαλιστικής απάτης. Η εταιρεία Stampery 69 παρέχει, χρήσιμες για το
νομικό κλάδο και τον κρατικό τομέα, υπηρεσίες καταχώρησης, αποθήκευσης και επικύρωσης
εγγράφων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και διατήρηση αυτών στο διηνεκές. Επίσης, στον
καλλιτεχνικό χώρο (Bittunes 70 ), αλλά και στον κρατικό τομέα (το εμιράτο του Ντουμπάι έχει
ανακοινώσει ότι ευελπιστεί έως το 2020 να υιοθετήσει πλήρως το blockchain σε ολόκληρο το εύρος

Cassar (2017)
Χρησιμοποιείται ο τεχνικός όρος «single point of failure (SPOF)».
66
https://codeburst.io/immunity-on-the-dark-web-as-a-result-of-blockchain-technology-6693eb087bdd
67 https://www.wired.co.uk/article/unlock-the-blockchain
68 https://diamonds.everledger.io/
69 https://stampery.com/
70
http://www.bittunes.com/
64
65
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των υπηρεσιών του71). Η έρευνα της Deloitte που πραγματοποιήθηκε το 201872 σε 1053 επιχειρήσεις
σε 7 χώρες κατέδειξε την επιθυμία για μεγαλύτερες επενδύσεις.

ΕΙΚΟΝΑ 9: Παγκόσμια έρευνα Deloitte σχετικά με το blockchain (2018)73

Ωστόσο, όπως κάθε ανθρωπίνως κατασκευασμένο σύστημα, προκύπτει από το σύνολο της
μελετηθείσας βιβλιογραφίας ότι το blockchain λειτουργεί υπό κάποιους περιορισμούς, όπως:


η υπερκέραση του κατεστημένου παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος. Τα
περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα χρησιμοποιούν ένα ξεπερασμένο σε σχέση με το
blockchain λειτουργικό σύστημα, ταυτόχρονα όμως είναι εταιρείες δοκιμασμένες στο
στοίχημα του χρόνου (βλ. οικονομικές κρίσεις) και φέρουν πλούτο ιστορικών δεδομένων

Στον ισότοπο https://scgn.smartdubai.ae/pdf/dubai-blockchain-strategy.pdf παρουσιάζεται το πλάνο του
εμιράτου για να κατακτήσει τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτεύουσας blockchain.
72 Deloitte, «Breaking blockchain open- Deloitte’s 2018 global blockchain survey», 2018
71

73

«Breaking blockchain open- Deloitte’s 2018 global blockchain survey»
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η αδειοδότηση διενέργειας συγκεκριμένων εργασιών. Όσον αφορά στον τραπεζικό κλάδο,
τουλάχιστον στην Ελλάδα τραπεζικές εργασίες μπορούν να εκτελούν μόνο όσα τραπεζικά
ιδρύματα έχουν λάβει σχετική άδεια από την ΤτΕ ή πλέον την ΕΚΤ74.



η απουσία κοινών/συμφωνημένων προδιαγραφών ή/κι νομοθετικού πλαισίου, έτσι όπως
θα αναλυθεί κατωτέρω, η οποία θα οριοθετούσε τον τρόπο λειτουργίας.



η ανυπαρξία εποπτεύοντος μηχανισμού προς διευθέτηση διαφορών μεταξύ των χρηστών,
προς υποβολή παραπόνων ή στις περιπτώσεις των συναλλαγών με κρυπτονόμισμα προς
αντιλογισμό του καταβληθέντος ποσού εάν προκύψει για οποιοδήποτε λόγο λάθος στη
συναλλαγή.

Αντιθέτως,

το

κλασσικό

χρηματοοικονομικό/τραπεζικό/επενδυτικό

οικοσύστημα έχει προβλέψει μηχανισμούς ελέγχου, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο
Συνήγορος του Πολίτη, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, τα Δικαστήρια, οι συνταγματικά
κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές κ.α.


το πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ακόμα η τεχνολογία, το γεγονός ότι δεν
απολαμβάνει ακόμα καθολικής αποδοχής ακόμα και το ότι υπάρχουν ελάχιστες μελέτες
περίπτωσης.



τα τεχνικά εργαλεία τα οποία απαιτεί σε επιχειρησιακό/κλαδικό επίπεδο (και όχι σε ατομικό)
και η κατανάλωση ενέργειας για την επαλήθευση των καταχωρούμενων πληροφοριών.



το κόστος (οικονομικό και χρονικό) ανεύρεσης ή εκπαίδευσης του απαραίτητου
εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού.



ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, ιδίως στα ανοιχτά δίκτυα



η απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού.
Αυτός ο προβληματισμός αφορά τις περιπτώσεις consortium δικτύων, όπου οι επιχειρήσεις
που έως τώρα αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες των πελατών τους για
λογαριασμό της ιδίας της επιχείρησης, θα πρέπει να συναινέσουν στο διαμοιρασμό των
δεδομένων αυτών με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες στο consortium. Ο περιορισμός αυτός
έχει ενδιαφέρον σε συνάρτηση με τον ενδεχόμενο σχηματισμό blockchain consortium
τραπεζών.



το γεγονός ότι το δίκτυο ισχυροποιείται με ανάλογο προς την αύξηση των χρηστών του
ρυθμό.



το ανθρώπινο σφάλμα κατά την καταχώρηση πληροφοριών. Η εισαγωγή λανθασμένων ή
πλαστών δεδομένων και η εν συνεχεία επιβεβαίωσή τους από όλους τους χρήστες
μετατρέπει το ψέμα σε αλήθεια πάνω στην οποία θα βασιστούν οι κύβοι που έπονται.



η ανησυχία ότι, παρότι έως τώρα θεωρείται εξαιρετικά ασφαλές, όσο περισσότερο
αναπτύσσεται και όση περισσότερη αξία αποθηκεύει, τόσο πιο έντονες θα είναι οι
προσπάθειες προσπέλασής του.

Όλα τα παραπάνω γεγονότα βαρύνουν με σημαντικό ρίσκο τη λήψη απόφασης για εκκίνηση των
διαδικασιών εισόδου στον υπό εξερεύνηση κόσμο του blockchain. Συνεπώς, της απόφασης θα
πρέπει

να

προηγείται

ενδελεχής

εξέταση

και

προσεκτική

στάθμιση

των

λειτουργικών

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του blockchain.

74

Ρόκας Ν., Γκόρτσος Χρ. κ.α. (2016)
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4. Σύμμαχος των Τραπεζών ή απειλή;
Στην εξερεύνηση της νέας πραγματικότητας συμμετέχουν ενεργά και οι Τράπεζες, μεταξύ αυτών και
τα πέντε ισχυρότερα τραπεζικά ιδρύματα του πλανήτη σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Forbes
2000, ήτοι η Industrial and Commercial Bank of China (#1), η China Construction Bank Corporation
(#2), η JPMorgan (#3), η Berkshire Hathaway (#4) και η Agricultural Bank of China Limited (#5)75. T
Τα στατιστικά στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ετησίως επενδύονται στην τεχνολογία περί τα 1,7
δισεκατομμύρια δολάρια, 67% περισσότερο από το έτος 201776.

4.1. Ο ρόλος των ενδιάμεσων
Τουλάχιστον έως την εφεύρεση του blockchain, στις περιπτώσεις των αυτοπρόσωπων
συναλλαγών που ολοκληρώνονταν με την παράδοση/παραλαβή του προϊόντος και την καταβολή
του τιμήματος με φυσικό χρήμα, την επιβεβαίωση της συναλλαγής αναλάμβαναν οι ίδιοι οι
αντισυμβαλλόμενοι. Ενδιάμεσος θεωρείτο μόνο η Κεντρική Τράπεζα, ως εκδότης του χρήματος.
Αντιθέτως, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές για την επιβεβαίωση της συναλλαγής απαιτείτο (και
απαιτείται ακόμη στις περισσότερες συναλλαγές) ένα τρίτο ανεξάρτητο «πρόσωπο», όπως Τράπεζα,
χρηματιστής, γραφείο συμψηφισμού κ.α. Η χρησιμότητα του ενδιάμεσου έγκειται κυρίως στο
γεγονός ότι μειώνει την πληροφοριακή ασυμμετρία 77 . Η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των
αντισυμβαλλομένων προκαλεί ζητήματα εμπιστοσύνης στην αγορά και οι Τράπεζες ως ενδιάμεσοι
παρεμβαίνουν καταλυτικά για να εκτιμήσουν τον συναλλακτικό κίνδυνο, να επιβεβαιώσουν την
αξιοπιστία της συναλλαγής, να απορροφήσουν το ρίσκο που παίρνει ο ελλιπέστερα
πληροφορημένος και επακόλουθα να ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις αγορές. Η επιβεβαίωση και
η ασφάλεια των συναλλαγών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν οι αγορές επεκτείνονται σε
μέγεθος και όταν διεθνοποιούνται.
Οι Τράπεζες λειτουργούν, λοιπόν, σαν δίχτυ ασφαλείας για τον «ασθενή» συμβαλλόμενο. Η
εναπόθεση ωστόσο της επιβεβαίωσης μιας συναλλαγής σε 3ον και δη σε μια Τράπεζα, έχει ορισμένα
μειονεκτήματα. Αρχικά, κόστος78, ήτοι η προμήθεια που λαμβάνει η Τράπεζα για την παροχή των
υπηρεσιών. Κατά δεύτερον, η συγκέντρωση υπερβολικής «δύναμης» στα χέρια της Τράπεζας χάρη
στις πληροφορίες που αποκτά από και για τους συμβαλλόμενους. Τρίτον, ο κίνδυνος διαρροής
των πληροφοριών και της χρήσης αυτών για σκοπούς πέραν της προς επιβεβαίωση συναλλαγής.
Το blockchain υπόσχεται την εξάλειψη των ενδιάμεσων και άρα την απομάκρυνση των ανωτέρω
κινδύνων. Οι συναλλασσόμενοι θα είναι ικανοί να επιβεβαιώνουν μόνοι τις συναλλαγές, χωρίς να

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/06/06/the-10-largest-companies-exploringblockchain/#aec64611343d
76 Αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η αμερικανική εταιρεία Greenwich Associates (2018)
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-12/financial-services-industry-spends-1-7-billion-onblockchain)
77 Η έννοια εισήχθη από τον George Akerlof στο έργο του με τίτλο «The market for “lemons”: quality uncertainty
and the market mechanism» (1970), στο οποίο χρησιμοποιεί το παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας για
να εξηγήσει ότι ασύμμετρη πληροφόρηση (asymmetric information) υφίσταται όταν μεταξύ δύο
συμβαλλομένων, ο ένας διαθέτει ελλιπέστερη πληροφόρηση για τον αντισυμβαλλόμενό του ή για τις συνθήκες
του κλάδου/αγοράς, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αποφασίσει σωστά.
78
Σχετικά με το κόστος των συναλλαγών βλ. υποκεφάλαιο 4.2.2
75

MBA Part-Time 2016-2018

24

Blockchain και Τραπεζικός Τομέας
απαιτείται πρόσβαση του ενός στο συναλλακτικό ιστορικό του άλλου, αλλά μόνο στις πληροφορίες
για την εν λόγω συναλλαγή, με σαφώς μειωμένο κόστος (σχεδόν εκμηδενισμένο ή σε κάθε
περίπτωση αμελητέο), δαπανώντας μακράν μικρότερη (ηλεκτρική) ενέργεια (σε σχέση με το
εργατικό κόστος και τα κεφάλαια που δαπανά μια Τράπεζα για την ίδια εργασία), διατηρώντας
ωστόσο την «εμπιστοσύνη» στην αγορά. Κατά Keshav, άλλωστε, το blockchain παρότι δεν ανήκει
σε καθέναν, παραδόξως το εμπιστεύονται όλοι79.
Η είσοδος του blockchain στις αγορές δε σημαίνει απαραίτητα την κατάργηση των ενδιάμεσων,
έχει σίγουρα όμως διαταράξει τις ισορροπίες, αποκαλύπτοντας μια νέα συναλλακτική προσέγγιση.
Αποτελεί ξεκάθαρο ανταγωνιστή της παλαιάς τάξης διαμεσολάβησης, τον οποίο οι Τράπεζες με
τους κατάλληλους χειρισμούς, εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, έχουν κάθε
ευκαιρία να μετατρέψουν σε σύμμαχό τους, όπως αναλύεται στην αμέσως επόμενη ενότητα.
Με βάση τις διακρίσεις υπό 2.4. στο τραπεζικό σύστημα εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσε να
λειτουργήσει πλήρως ανοιχτό σύστημα blockchain, θα μπορούσε όμως να γίνει λόγος για τις εξής
δύο εναλλακτικές αλυσίδες:
 Permissioned blockchain ενδοτραπεζικά
 Consortium blockchain μεταξύ Τραπεζών ή μεταξύ Τραπεζών και εποπτικών/άλλων Αρχών

4.2. Καίρια πεδία εφαρμογής

νόμισμακρυπτονόμισ
μα
κανονιστική

εμβάσματα

συμμόρφωση

smart

Τραπεζικός

μέσα

contracts

τομέας

πληρωμών

χρηματοπι-

δάνεια και

στωτικά μέσα

πιστώσεις
χρηματοδότηση εμπορίου

79

Keshav (2018)
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4.2.1. Νόμισμα – κρυπτονόμισμα
Το νόμισμα είναι κομβική έννοια του τραπεζικού συστήματος. Είναι μορφή χρήματος, που
ταυτόχρονα αποτελεί λογιστική μονάδα, μέσο διενέργειας συναλλαγών και μέσο αποθήκευσης
αξίας. Στο Ευρωσύστημα80, για τα μεν τραπεζογραμμάτια ευρώ81 δικαίωμα έκδοσης έχουν τόσο η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, για τα δε κέρματα ευρώ, μόνο
οι Εθνικές Αρχές. Εννέα χρόνια μετά την υιοθέτηση κοινής ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής και
την εισαγωγή του ευρω-νομίσματος, ο Satoshi Nakamoto παρουσίασε το κρυπτο-νόμισμα
(cryptocurrency), το οποίο ονόμασε «Bitcoin»8283. Όπως ήδη αναφέρθηκε επρόκειτο για ένα νέο,
ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα επέτρεπε την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών χωρίς
τη μεσολάβηση τραπεζικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου τρίτου. Το bitcoin, σε
αντίθεση με το ευρώ, δεν εκδίδεται από καμία κεντρική αρχή, παρά γεννάται από υπολογιστές, ως
αποτέλεσμα και ως ανταμοιβή του mining των μελών του δικτύου blockchain.
Σε πρώτη ανάγνωση συνειρμικά το κρυπτονόμισμα και το blockchain θεωρούνται ταυτόσημες
έννοιες. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι λίγο διαφορετική. Αν το blockchain είναι το σύστημα, τότε
το κρυπτονόμισμα είναι εφαρμογή του συστήματος84. Αν το blockchain είναι σιδηροδρομικό δίκτυο,
το κρυπτονόμισμα είναι το τραίνο που κινείται επάνω στις γραμμές.
Το πλέον κρίσιμο ερώτημα αναφορικά με το κρυπτονόμισμα είναι το εάν θα μπορούσε να
υποκαταστήσει το φυσικό χρήμα. Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική για τους εξής λόγους:
Α. το φυσικό νόμισμα όπως προαναφέρθηκε έχει τρία χαρακτηριστικά (α) λογιστική μονάδα, (β)
μέσο διενέργειας συναλλαγών (γ) μέσο αποθήκευσης αξίας. Αντιθέτως, το κρυπτονόμισμα
φαίνεται να ενσωματώνει μεν το τρίτο γνώρισμα, με δυσκολία όμως συναντά τα λοιπά δύο.
Ειδικότερα, ως λογιστική μονάδα το bitcoin εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλη αστάθεια, μεγαλύτερη
ακόμα και από τις πιο επισφαλείς μετοχές, γεγονός που δεν το καθιστά αξιόπιστο μέσο για τους
εμπόρους και τις εμπορικές συναλλαγές. Την ίδια άποψη έχει εκφράσει και η Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών (Bank of International Settlements)85, σύμφωνα με την οποία το φυσικό χρήμα δεν
παρουσιάζει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα. Ως μέσο
διενέργειας συναλλαγών, οι έμποροι το αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα, με εξαίρεση της
ηλεκτρονικές αγορές στις οποίες είναι πιο διαδεδομένο και αποδεκτό. Τέλος, ως μέσο αποθήκευσης
αξίας, αφενός οι αγορές το θεωρούν επίφοβο για κυβερνοεπιθέσεις και άρα όχι αξιόπιστο 86 ,
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/euro/html/index.el.html)
81 Σήμερα αποτελεί το νόμισμα 19 χωρών της ΕΕ.
82 Η πρώτη συναλλαγή με bitcoins έλαβε χώρα το Μάιο του 2010 από τον Laszlo Hanyecz, ο οποίος
χρησιμοποίησε 10.000 bitcoins αξίας 0,08$ έκαστο, για να παραγγείλει δύο πίτσες. Η 22α Μαΐου 2010 είναι πλέον
γνωστή και ως Bitcoin Pizza Day.
83 Πέραν του Bitcoin, έχουν κυκλοφορήσει μια πληθώρα κρυπτονομισμάτων, με γνωστότερα το Litecoin, το
Ethereum και το Ripple.
84
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/05/the-difference-between-bitcoin-and-blockchain-forbusiness/ Άρθρο του Matt Lucas (2017)
85
Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική αναφορά της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) (2018)
86 Στην ειδησεογραφία αρκετά περιστατικά έχουν κλονίζει την εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων στα
κρυπτονομίσματα. Ενδεικτικά: (1) Φεβρουάριος 2014 Το Mt Gox το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο bitcoins υπέστη
ζημία 500εκ. bitcoins εξαιτίας μιας “συστημικής αδυναμίας”, εξαναγκάζοντας την εταιρεία να κηρύξει πτώχευση
80
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αφετέρου δεν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, καθώς η ισοτιμία του δεν μπορεί να
συγκριθεί με την ισοτιμία οποιουδήποτε εκ των κλασσικών νομισμάτων (δολάριο, γιεν, λίρα,
φράγκο).

ΕΙΚΟΝΑ 10: Διακύμανση bitcoin πενταετίας 2012-201787

Β. δε συγκεντρώνει, επίσης, άλλες συνήθεις νομισματικές ιδιότητες ούτε έχουν αναπτυχθεί γύρω από
αυτό βασικές τραπεζικές λειτουργίες, όπως δυνατότητα κατάθεσής του σε Τράπεζα, δυνατότητα
ασφάλισής του (αντίστοιχο σύστημα εγγύησης καταθέσεων), δυνατότητα χορήγησης δανείων ή
πιστώσεων σε bitcoin, έκδοσης χρεωστικών/προπληρωμένων/πιστωτικών καρτών συνδεδεμένων
με πηγή bitcoin. Έχουν αναπτυχθεί αρκετές προτάσεις για το πώς θα μπορέσει να προσομοιάσει
στο κλασσικό χρήμα ώστε να αποτελέσει εναλλακτική αυτού. Η πιο ενδιαφέρουσα και παράδοξη88
εξ αυτών υπήρξε η εισήγηση του JP Koning εν έτει 2016, ο οποίος οραματίστηκε τη δημιουργία του
επονομαζόμενου Fedcoin89, δηλαδή ενός νομίσματος με εκδότη την εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με την ιδέα η Κεντρική Τράπεζα θα δημιουργούσε ένα σύστημα blockchain, θα επέτρεπε
στους πελάτες της να «ανοίγουν» ψηφιακούς λογαριασμούς τηρούμενους σε νόμισμα fedcoin στο
δίκτυο της ιδίας και να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους χρεώνοντας και πιστώνοντας το
λογαριασμό αυτό με fedcoins.

στην Ιαπωνία. (2) Ιούνιος 2016 Η DAO (Decentralized Autonomous Organization) υπέστη εισβολή hackers και
απώλεσε 80εκ. δολάρια (ισόποσα με 3,7 εκατ. κρυπτονομίσματα) (3) Αύγουστος 2016 Η Bitfinex σημειώνει
απώλειες 72εκ. εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης.
87
Yermack (2018)
88 Χαρακτηρίζεται παράδοξη, διότι θεμέλιο της φιλοσοφίας του blockchain είναι η «εξαφάνιση» των
ενδιάμεσων, ενώ το Fedcoin (θα) προέρχεται από έναν ενδιάμεσο, ήτοι την εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα.
89
Koning (2016)
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Γ. τέλος, όχι τόσο αμελητέα παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι το κρυπτονόμισμα έχει συνδεθεί
στην κοινή αντίληψη με παράνομες δραστηριότητες (εμπόριο όπλων, dark web, ναρκωτικά) και η
βιομηχανία είναι επιφυλακτική, επιθυμώντας να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε υποψία
παρανομίας ή διένεξης.
Φαίνεται, συνεπώς, με τα παρόντα δεδομένα ότι το bitcoin έχει μια περιορισμένη χρησιμότητα στο
παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και είναι μια ξεχωριστή οντότητα διαφοροποιημένη από
το κλασσικό νόμισμα, με ελάχιστες ομοιότητες.

4.2.2. Εμβάσματα
Με σημερινά δεδομένα μια μεταφορά χρημάτων που διενεργείται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ 90
ανάμεσα σε διαφορετικά εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα κοστίζει στον πελάτη 1,20€. Ο χρόνος
ολοκλήρωσης της μεταφοράς είναι 2 εργάσιμες ημέρες. Αντίστοιχα, η χρέωση ενός εμβάσματος
από ημεδαπή προς αλλοδαπή Τράπεζα που διενεργείται μέσω του συστήματος SWIFT 91 , αν και
διαφοροποιείται ανά τραπεζικό ίδρυμα, ενδεικτικά, με βάση στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος ΑΕ του τρέχοντος έτους92 δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 315 ευρώ, αναλόγως του
μεταφερόμενου ποσού και της χώρας αποστολής. Ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης είναι 1 έως
3 εργάσιμες ημέρες93. Η διαδικασία μεταφοράς94, στις διασυνοριακές συναλλαγές, που είναι πιο
περίπλοκες, εμπλέκει περισσότερους του ενός συμμετέχοντες:
-τον αποστολέα του εμβάσματος
-ο παραλήπτης
-το πρακτορείο μεταφοράς χρημάτων95
-η Τράπεζα αποστολέας
-η Τράπεζα αποδέκτης
-η ανταποκρίτρια Τράπεζα
-το σύστημα SWIFT
-ο εκκαθαριστής
-η ρυθμιστική Αρχή

ΕΙΚΟΝΑ 11:
συναλλαγή96

Εμπλεκόμενοι

σε

διασυνοριακή

Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) (https://www.swift.com/)
92 https://www.nbg.gr/english/pricing-of-products-andservices/Documents/Charges%20for%20Other%20Banking%20Transactions%5B2%5D/Other%20Banking%20Tr
ansactions%5B1%5D/web_portal_english_timologio_loipwn_ergasiwn.pdf
93 https://transferwise.com/help/article/1663580/paying-by-bank-transfer/what-are-swift-payments
94 Έτσι όπως περιγράφεται στη μελέτη κλάδου που πραγματοποιήσαν η Deloitte και το World Economic Forum
το 2016.
95 Ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η Western Union
96 Πηγή: World Economic Forum (2016)
90
91
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Ο αποστολέας επισκέπτεται την Τράπεζα ή το πρακτορείο μεταφοράς χρημάτων, παραδίδει το
ποσό που επιθυμεί να μεταφέρει και η Τράπεζα ή το πρακτορείο προβαίνουν άμεσα σε ταυτοποίηση
του πελάτη και έλεγχο τήρησης του κανονιστικού πλαισίου περί ξεπλύματος χρήματος. Μετά την
επιβεβαίωση μέσω του SWIFT ή της ανταποκρίτριας τράπεζας αποστέλλει το έμβασμα. Όταν το
έμβασμα παραληφθεί από την Τράπεζα αποδέκτη αυτή προβαίνει εκκινεί τις ίδιες διαδικασίες ελέγχου
του πελάτη και των χρημάτων και εκταμιεύει το ποσό.
To blockchain υπόσχεται τη μεταμόρφωση 97 της αρχιτεκτονικής των μεταφορών, η οποία έχει
παραμείνει ίδια από το έτος 197098,
 ως προς το χρόνο (T). Ο κύκλος ζωής της συναλλαγής που έως τώρα είναι T+3, θα μειωθεί
σε T+0, καθώς η εκτέλεση και η εκκαθάριση της συναλλαγής θα συμβαίνουν στο ίδιο
χρονικό στάδιο.
 ως προς το κόστος για τον πελάτη, δεδομένου ότι τα βήματα θα ελαχιστοποιηθούν και θα
εξαλειφθούν οι περισσότεροι ενδιάμεσοι.
 ως προς το επιχειρησιακό κόστος των Τραπεζών. Σύμφωνα με την έρευνα της Santander
αναμένεται εξοικονόμηση 5-20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το έτος 202299.


και τον έλεγχο τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.

Σημαντική βοήθεια παρέχουν τα «έξυπνα συμβόλαια» (smart contract), για τα οποία γίνεται λόγος
κατωτέρω. Η βελτιωμένη διαδικασία προσομοιάζει στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων sms, ο
αποστολέας των οποίων γνωρίζει άμεσα εάν και πότε παραδόθηκε το μήνυμα, σε αντίθεση με τη
διαδικασία μέσω SWIFT, όπου οι Τράπεζες αντάλλασσαν μεν μηνύματα για τη συναλλαγή, καθεμία
όμως διατηρούσε για τον εαυτό της την πληροφορία της κατάστασης της συναλλαγής.
Πρωτοπόρος στην κατηγορία των διασυνοριακών συναλλαγών είναι το πρωτόκολλο Ripple 100,
ανταγωνιστικό του SWIFT σύστημα, με το οποίο συνεργάζονται ήδη Τράπεζες όπως η American
Express101, η Bank of America102 και η Credit Agricole103.

4.2.3. Μέσα πληρωμών
Η επεξεργασία της συναλλαγής μέσω κάρτας απαιτεί εκτός από την Τράπεζα και την παρεμβολή
μιας εταιρείας πληρωμής. Η συνεισφορά του blockchain στη χρήση των πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών θα μπορούσε να είναι πολλαπλή. Αφενός, η κατάργηση των εταιρειών
πληρωμών, όπως η Mastercard και η Visa Inc104. οι οποίες αφαιρούν από τα έσοδα των εμπόρων
World Economic Forum (2016)
Έτος που ιδρύθηκε η ένωση SWIFT.
99 Belinky, Rennick, Veitch (2015)
100 https://ripple.com/
101 https://www.americanexpress.com/us/foreign-exchange/articles/ripple-vs-swift-gpi-cross-borderpayments/
102 https://globalcoinreport.com/ripple-bank-of-america-possible-partnership-rumors/
103 Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Ομίλου. (https://www.credit-agricole.com/en/news-channels/thechannels/newsflash/Credit-Agricole-experimenting-with-Ripple-blockchain-money-transfer-technology)
104 Και οι δύο αντιλαμβανόμενες τον ανταγωνισμό και επιθυμώντας να βρίσκονται στη δίνη των εξελίξεων
ανταποκρίθηκαν
και
σχεδιάζουν
ήδη
πατέντες
και
διαδικασίες
μέσω
blockchain.
(https://www.signifytechnology.com/blog/2018/08/mastercard-vs-visa-blockchain-projects)
97
98
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σημαντικές προμήθειες. Αφετέρου, επαυξημένη ασφάλεια, καθώς οι εταιρείες πληρωμών έχουν
σχεδιαστεί ως κεντροποιημένα και το παραμικρό λάθος/δυσλειτουργία στον κεντρικό κόμβο θα
μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του συνόλου του συστήματος. Εμπόδιο παραμένει ακόμα
η ταχύτητα και ο μικρός όγκος που μπορεί να επεξεργαστεί μια αλυσίδα blockchain (45.000
συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο η Visa έναντι 15 συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο το blockchain105).
Κατά τρίτον, η απόλαυση προνομίων. Σε κάθε χρήση της κάρτας καταγράφονται στοιχεία που
αφορούν το ποσό της συναλλαγής, τον έμπορο, την ώρα και την ημέρα διενέργειας. Δεν
καταγράφεται, όμως, το προϊόν ή η υπηρεσία που αγοράστηκε. Αντλώντας οι Τράπεζες τέτοιου
είδους ποιοτικά δεδομένα μπορούν να εξατομικεύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους κατόχους
και να τους επιβραβεύσουν106 αναλόγως των αγορών τους. Όπως και στις πληρωμές έτσι και εδώ
θα πρέπει να επιστρατευτούν τα έξυπνα συμβόλαια, τόσο από τους εμπόρους όσο και από τις
Τράπεζες για να καθοριστούν οι όροι αυτόματης χορήγησης των προνομίων.

4.2.4. Δάνεια και πιστώσεις
Στην περίπτωση της χορήγησης δανείων και πιστώσεων, αναλογιζόμενοι τα αίτια της πρόσφατης
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 (βλ. κεφάλαιο 1.3), πρωτεύουσα σημασία έχει η λήψη ορθών
επιχειρηματικών τραπεζικών αποφάσεων.
Εξετάζοντας το πώς το blockchain θα μπορούσε να συμβάλει στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων,
σε περιπτώσεις για παράδειγμα τιτλοποίησης απαιτήσεων, η Santander107 κατέγραψε το 2015 τη
διαδικασία 108 χορήγησης ενυπόθηκων δανείων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δανία) και
περιέγραψε το πώς θα μπορούσε η διαδικασία αυτή με μεταμορφωθεί χάρη στην τεχνολογία
blockchain. Δεδομένου ότι η αγορά των ενυπόθηκων δανείων αγγίζει παγκοσμίως τα 25
τρισεκατομμύρια δολάρια109 ετησίως γίνεται αντιληπτή η σημασία απλοποίησης, διευκόλυνσης και
επιτάχυνσης των βημάτων που συνθέτουν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα είναι η
δημοσιοποίηση μέσω ενός μεσίτη της διάθεσης προς πώληση του ακινήτου. Η δημοσίευση
συμπεριλαμβάνει προσδιοριστικά του ακινήτου στοιχεία, όπως η ιδιοκτησία, η τιμή και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (τετραγωνικά μέτρα, χώροι, εξωτερικοί χώροι, όροφος κτλ). Ο πιθανός αγοραστής
που ενδεχομένως δε διαθέτει το τίμημα σε μετρητά σίγουρα θα απευθυνθεί σε Τράπεζα για να
δανειοδοτηθεί, υποθηκεύοντας το πωλούμενο ακίνητο. Η Τράπεζα προβαίνει σε συγκέντρωση των
οικονομικών στοιχείων του υποψηφίου αγοραστή και σε έλεγχο της πιστοληπτικής του ικανότητας.
Ο έλεγχος αυτός απαιτεί την προσκόμιση μιας σειράς εγγράφων. Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα
βεβαιωθεί ότι ο πελάτης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χορηγούμενο δάνειο, εκκινεί της
διαδικασίες προετοιμασίας των συμβατικών κειμένων. Ταυτόχρονα, ο αγοραστής συμφωνεί με τον
πωλητή στο τίμημα και προχωρούν στην υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, το οποίο
έχει ηλεκτρονική μορφή. Την υπογραφή ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης χορήγησης του
δανείου, εγγραφής της υποθήκης και εκταμίευσης του δανείου. Εν συνεχεία, το τίμημα μεταφέρεται
από το λογαριασμό του αγοραστή στο λογαριασμό του πωλητή και η αγοραπωλησία
καταχωρείται στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία του Δανέζικου Κτηματολογίου. Εν αντιθέσει με την
https://medium.com/hashreader/blockchain-scalability-an-overview-6f02a43ccd2f
Fromhart, Therattil (2016)
107 Santander (2015), σε συνεργασία με τις εταιρείες Oliver Wyman και Anthemis Group.
108 Σε γενικές γραμμές η διαδικασία είναι όμοια με τη διαδικασία χορήγησης και στη χώρα μας.
109 Ο αριθμός προέκυψε από ανάλυση της Oliver Wyman.
105
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Ελλάδα, το Κτηματολόγιο καταχωρεί μεταξύ άλλων το ποσό του τιμήματος, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η πληροφορία αυτή στο μέλλον για να προσδιορίσει την αξία των ακινήτων στη
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
Η ανωτέρω διαδικασία περιλαμβάνει έναν αρκετά μεγάλο όγκο διακινούμενων πληροφοριών και
διαφορετικές βάσεις δεδομένων καταγραφής τους (κτηματομεσιτική εταιρεία, Τράπεζα αγοραστή,
Τράπεζα πωλητή, Κτηματολόγιο). Η Santander κατέληξε στο ότι αξιοποιώντας το πρωτόκολλο του
blockchain οι Τράπεζες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία θα
συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι
επενδυτές.
Επιπρόσθετα, το blockchain είναι σε θέση να συμβάλει γενικότερα στην ταχύτερη χορήγηση 110
δανείων και πιστώσεων, με αυτοεκτελούμενες (self executing) έξυπνες συμβάσεις, χωρίς το
περιθώριο λάθους του ανθρώπινου παράγοντα, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω.

4.2.5. Χρηματοδότηση εμπορίου (trade finance)
Τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμπορική διασυνοριακή συναλλαγή μεταξύ
Τραπεζών (Commonwealth Bank of Australia & Wells Fargo) και της εταιρείας εμπορίας βάμβακος
Bringhann Cotton, με τη χρήση ενός τριμερούς κοινού ιδιωτικού λογιστικού βιβλίου, το οποίο
επέτρεψε στις τρεις εταιρείες να συντάξουν ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό ασφαλιστήριο «έξυπνο
συμβόλαιο», να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία των εμπορευμάτων και να ενεργοποιήσουν
τη σωστή χρονική στιγμή την ηλεκτρονική πληρωμή της πωλήτριας εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό
απέφυγαν μια σειρά παραδοσιακών διαδικασιών, όπως η έκδοση έγχαρτων εγγυητικών επιστολών,
η ταχυδρομική ή ηλεκτρονική χρονοβόρα αποστολή τους, η φυσική υπογραφή συμβολαίων, αλλά
και κινδύνους όπως η απάτη, η πληρωμή πριν την παράδοση του φορτίου και η απώλεια των
εγγράφων111.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει, επίσης, στη χρηματοδότηση εμπορίου (trade finance).
Παράδειγμα η εταιρεία Ornua112, για την οποία η Tράπεζα Barclays ενέκρινε και εξέδωσε εγγυητική
επιστολή αξίας 100.000€ υπέρ της εν λόγω εταιρείας εντός τεσσάρων ωρών, έναντι του συνήθους
χρόνου των 7-10 ημερών.

4.2.6. Χρηματοπιστωτικά μέσα
Ήδη από το 2016 η Τράπεζα Barclays είχε προχωρήσει σε δοκιμαστική πώληση παραγώγων113, με
τη χρήση ενός έξυπνου συμβολαίου που δημιούργησε στο blockchain Corda114. Το συμβόλαιο
αυτό περιείχε προσυμφωνημένους από τη Διεθνή Ένωση Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων
(International Swaps and Derivatives Association- ISDA) όρους. Κάθε συμμετέχουσα Τράπεζα θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ηλεκτρονική φόρμα, τροποποιώντας μόνο τα

Βέβαια το blockchain στο πνεύμα της ελεύθερης αγοράς επιτρέπει τον peer to peer δανεισμό, απευθείας
δηλαδή από χρήστη σε χρήστη χωρίς καν τη μεσολάβηση Τράπεζας.
111 https://www.commbank.com.au/guidance/newsroom/CBA-Wells-Fargo-blockchain-experiment201610.html
112 https://www.ornua.com/ornua-completes-world-first-blockchain-trade-through-collaboration-withbarclays/
113 https://www.cnbc.com/2016/04/19/barclays-used-blockchain-tech-to-trade-derivatives.html
114 To Corda αναπτύχθηκε από το consortium R3.
110
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απαραίτητα στοιχεία, όπως η τιμή πώλησης. Κάθε τροποποίηση ήταν ορατή σε όλους τους
συμμετέχοντες και κάθε συμβόλαιο αποθηκεύσιμο διαδικτυακά.
Ήταν το πρώτο πείραμα που προσομοίωνε ένα μέλλον όπου όλες οι Τράπεζες θα υιοθετούσαν την
πρακτική των έξυπνων συμβολαίων για να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να δημιουργήσουν μια
ηλεκτρονική βάση νομικών κειμένων κοινά αποδεκτών από το τραπεζικό σύστημα και εύκολα
ελεγχόμενων από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.
Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να εκδίδονται και να διαπραγματεύονται μετοχές και ομόλογα.

4.2.7. «Έξυπνα Συμβόλαια» (Smart Contracts)115116
Ιδιαίτερο χώρο στον κόσμο του blockchain καταλαμβάνουν τα «έξυπνα συμβόλαια» (smart
contracts). Η ιδέα εισήχθη από το Nick Szabo117 (βλ. Τα Πρωτόκολλα του Θεού). Είναι μηχανισμός
ο οποίος ελέγχει αυτόματα αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας συναλλαγής. Η
βιβλιογραφία τα ονομάζει συμβόλαια, αν και δεν είναι βέβαιον ότι πρόκειται για νομική σύμβαση
(βλ. κεφάλαιο νομικών προβληματισμών). Τα έξυπνα συμβόλαια έχουν εφαρμογή μεταξύ άλλων
στις πληρωμές, στη χορήγηση δανείων και πιστώσεων, στην έκδοση και διαπραγμάτευση
χρηματοπιστωτικών μέσων, στον έλεγχο τήρησης του ρυθμιστικού πλαισίου.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις πληρωμές και τα εμβάσματα τα έξυπνα συμβόλαια είναι το μέσο
που δίνει την εντολή μεταφοράς των κεφαλαίων, που ταυτοποιεί τον αποστολέα και το λήπτη του
εμβάσματος και το μέσο που ελέγχει την κανονιστική συμμόρφωση της συναλλαγής σε νομοθεσία
ξεπλύματος χρήματος. Παρόμοιο ρόλο επιτελεί και στη διαδικασία χορήγησης δανείων και έκδοσης
εγγυητικών επιστολών. Στην περίπτωση του δανείου το ηλεκτρονικό συμβόλαιο «συνεργαζόμενο»
με το blockchain της Τράπεζας ελέγχει αρχικά την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, σχεδιάζει με
βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει αντλήσει τη δόση τον πίνακα δόσεων που θα είναι σε θέση να
αποπληρώσει ο δανειοδοτούμενος, θέτει τους όρους της σύμβασης και συντάσσει τη σύμβαση
που ηλεκτρονικά θα υπογραφεί από τον πελάτη. Η μοναδική εργασία του τραπεζικού υπαλλήλου
είναι να δώσει την εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας και την εκτέλεση του smart contract. Και
για τις δύο πλευρές η ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ζητούμενο. Ιδίως για τις Τράπεζες
η αντικατάσταση της παρούσας διαδικασίας με ένα έξυπνο συμβόλαιο μεταφράζεται σε χρήματα
που γλιτώνει από τη χρήση υπαλλήλων διαφορετικών τμημάτων (υπάλληλος που θα συγκεντρώσει
τα δικαιολογητικά, βοηθός που θα ψηφιοποιήσει τα δικαιολογητικά, εγκριτική επιτροπή η οποία θα
συγκληθεί για να ελέγξει τα χαρτιά και να λάβει απόφαση, υπάλληλος που θα συντάξει τη σύμβαση),
σε εργατοώρες που εξοικονομεί, σε αναλώσιμους πόρους κτλ. Διευκολύνεται επίσης η ηλεκτρονική
παρακολούθηση τήρησης των όρων της δανειακής σύμβασης. Το έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο της ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων οφειλέτων μιας Τράπεζας.
Και ίσως το κρισιμότερο πλεονέκτημα όλων είναι το ότι χάρη στα έξυπνα συμβόλαια απομακρύνεται
σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος απάτης και πλαστογραφίας, είτε εκ μέρους του πελάτη είτε εκ μέρους
του υπαλλήλου.
Τα έξυπνα συμβόλαια παρέχουν αυτονομία (οι συμβαλλόμενοι δεν εξαρτώνται από δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, μεσίτες ή άλλους ενδιάμεσους για τη σύνταξη), ασφάλεια (αποκλείουν την
Peters G.W, Panayi E. (2015)
Cong Lin William, He Zhiguo (2018)
117 Szabo (1996)
115
116

MBA Part-Time 2016-2018

32

Blockchain και Τραπεζικός Τομέας
πιθανότητα οι συμβαλλόμενοι να εξαπατηθούν από τους προαναφερθέντες ενδιαμέσους/
αντίγραφό τους διατηρείται σε όλους τους κόμβους χωρίς κίνδυνο απώλειάς του), ταχύτητα
(εξαλείφουν τη χειρόγραφη συμπλήρωση και επεξεργασία εγγράφων) και οικονομία (εξοικονομούν
στους συμβαλλόμενους τα χρήματα που θα έπρεπε να διαθέσουν για την πληρωμή της εργασίας
των ενδιάμεσων).

4.2.8. Κανονιστική Συμμόρφωση
Η υποενότητα αφορά τόσο τον εσωτερικό έλεγχο που διενεργεί η Τράπεζα στο δίκτυο και τις
λειτουργικές της διαδικασίες, όσο και τον έλεγχο των Εποπτικών Αρχών στα πιστωτικά ιδρύματα.
-

Know your client (KYC)118119

Πρόκειται για διαδικασία συλλογής πληροφοριών των πελατών κάθε Τράπεζας. Με την έναρξη της
συνεργασίας του με οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει
δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την ταυτότητά του, την οικονομική κατάσταση, στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση), επαγγελματική κατάσταση κτλ). Η υποχρέωση αυτή στόχο έχει
την προστασία των τραπεζικών συναλλαγών. Κάθε πελάτης οφείλει να προσκομίζει τα ανωτέρω σε
κάθε Τράπεζα συνεργασίας ξεχωριστά. Το blockchain δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας βάσης
δεδομένων
-στην περίπτωση της κλειστής αλυσίδας, κάθε Τράπεζα διαθέτει τη δική της βάση, δίνοντας
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της, σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων και σε εταιρείες του
Ομίλου,
-στην περίπτωση του consortium, πρόσβαση δύνανται να έχουν όλες οι συμμετέχουσες Τράπεζες,
ή/και εποπτικές ή άλλες Αρχές,
χάρη στην οποία η επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη θα γίνεται άπαξ, τα δεδομένα θα
αποθηκεύονται με ασφάλεια σε περισσότερους του ενός κόμβους, θα ελαχιστοποιείται η
ταλαιπωρία του πελάτη και η γραφειοκρατία. Η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει

120

ότι

συνεργάστηκε με την IBM για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος know your client βασισμένου
στο blockchain.
-

Εποπτικές Αρχές

Το blockchain είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των Εποπτικών Αρχών. Θα μπορούσε να
διευκολύνει το έργο τους και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο
μέσα από ψηφιακά μονοπάτια που οδηγούν στα αρχεία που τηρούνται στους κόμβους της
αλυσίδας.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα καταδεικνύει την ανάγκη για υιοθέτηση λύσεων αυτόματου ελέγχου των
κινήσεων των Τραπεζών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του μηνός Οκτωβρίου του περασμένου έτους
World Economic Forum (2016)
Maguire E., Hicks D.et al (2018)
120
https://www.db.com/newsroom_news/2017/deutsche-bank-partners-with-ibm-for-block-chain-basedshared-kyc-platform-en-11726.htm
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στέλεχος μιας εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, σε συνεργασία με στέλεχος μεγάλης
εταιρείας ειδών παιχνιδιού, συμμετείχε σε σχέδιο απάτης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η απάτη
αφορούσε την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων από χώρα της Ασίας στην οποία ισχύουν μέτρα
περιορισμού κίνησης κεφαλαίων προς την Ελλάδα μέσω τερματικών συναλλαγών pos ελληνικής
Τράπεζας. Η νομιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών γινόταν δια της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας.
Οι πληροφορίες φέρουν τις ασιατικές αρχές να είχαν ενημερώσει εγγράφως τρεις εκ των
συστημικών τραπεζών για τις ύποπτες συναλλαγές, δύο εκ των οποίων έδρασαν άμεσα χωρίς
ωστόσο να ενημερώσουν την Τρίτη τράπεζα. Εάν τα παραπάνω αληθεύουν, η απάτη θα μπορούσε
να είχε αποτραπεί εάν οι Τράπεζες λειτουργούσαν υπό μια ομπρέλα blockchain. Στην περίπτωση
αυτή το μήνυμα των ασιατικών αρχών θα είχε κοινοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλες, θα είχε επιβληθεί
εσωτερική απαγόρευση χορήγησης τερματικών και αποδοχής των ύποπτων κεφαλαίων και θα
είχαν ειδοποιηθεί απευθείας οι αρμόδιες για τον έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη
δραστηριότητα εποπτικές αρχές.

4.2.9. Καταπολέμηση ηλεκτρονικής απάτης και πλαστοπροσωπίας
Τα αδικήματα της επικεφαλίδας προκαλούν ετησίως ζημιές στους αμερικανούς καταναλωτές ύψους
16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων 121 . Πέραν των καταναλωτών, θύμα πέφτουν και οι Τράπεζες
χορηγώντας προϊόντα (κάρτες/δάνεια) σε ανύπαρκτους πελάτες, οι οποίοι δεν αποπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων. Το blockchain, ως αμετάβλητο λογιστικό
βιβλίο, δύναται να συμβάλει στη μείωση των περιστατικών, αρχικά συνθέτοντας μια επιμελώς
ελεγμένη βάση πελατών. Δευτερευόντως, έχοντας εντοπίσει και καταγράψει μοτίβα απατηλών
συμπεριφορών και συναλλακτικών κινήσεων, είναι ευκολότερο να τα εντοπίσει στο μέλλον και να
τα προλάβει.122
Υπάρχει όμως μια παγίδα. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτό
χωρίς να μπορεί να διακρίνει ποια είναι πραγματικά και ποια όχι 123 . Συνεπώς, δημιουργεί ένα
ασφαλές και αυθεντικό περιβάλλον μόνο εφόσον τροφοδοτείται με αληθινές, έγκυρες
πληροφορίες. Όσο λοιπόν η ανθρώπινη συμπεριφορά παρεκλίνει, η απάτη είναι αδύνατον να
εξαλειφθεί.

5. Νομικοί προβληματισμοί
Η είσοδος του blockchain στην κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική ζωή έχει εγείρει αρκετά
ερωτήματα και ανησυχίες στους μελετητές ως προς το αν είναι εφικτό να λειτουργήσει και να ανθίσει
μέσα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό υπάρχει ένα
νομοθετικό κενό για όλες τις σχετικές εφαρμογές είτε αυτή είναι η ίδια η αλυσίδα, είτε τα
κρυπτονομίσματα, είτε τα smart contracts.

Στοιχεία 2018- Πηγή: Javelin Strategy & Research, Identity Fraud Study
(https://www.javelinstrategy.com/coverage-area/2018-identity-fraud-fraud-enters-new-era-complexity)
122 Rahman (2018)
123
Gupta (2018)
121
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5.1. GDPR και PSD2
Στις 24 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε ο υπ’αρ. 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών124. Ως
δεσμευτική για όλα τα μέλη της ΕΕ νομοθετική πράξη εφαρμόστηκε 125 σχεδόν δύο χρόνια μετά, στις
25 Μαΐου 2018 (εφεξής για λόγους διευκόλυνσης «GDPR»). Οι βασικές αλλαγές126 που επέφερε ο
Κανονισμός μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
-ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται τα δεδομένα που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση
εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον σε αυτά και διευθύνσεις
διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), δεδομένα τοποθεσίας ή κάθε άλλο παράγοντα που μπορεί να
οδηγήσει στην εξακρίβωση.
-οι κανόνες γίνονται πιο αυστηροί ως προς τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης.
-θέτει το πρόσωπο στο επίκεντρο δίνοντάς του μεγαλύτερη εξουσία στη διαχείριση των δεδομένων
του.
-εισάγει το «right to be forgotten», δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα.
Ο Κανονισμός θεωρητικά έχει εφαρμογή σε υπευθύνους επεξεργασίας και στους εκτελούντες την
επεξεργασία οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρακτικά, βέβαια, δεν
επηρεάζει μόνο αυτούς, αλλά το σύστημα οποιασδήποτε χώρας φιλοξενεί στους κόλπους του μια
IP διεύθυνση127 ή ένα υποκείμενο προσωπικών δεδομένων που προέρχεται ή βρίσκεται στην ΕΕ. Η
πραγματικότητα αυτή προκαλεί βασικά προβλήματα και περιορισμούς στη δράση του blockchain.
Πρώτο και κύριο αποτρέπει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν πλατφόρμα blockchain εκτός ΕΕ από το
να υποδεχτούν υποκείμενο εξ ΕΕ, προς τον Κανονισμό της οποίας θα πρέπει να είναι σύννομοι.
Κατά δεύτερον και εξίσου σημαντικό, καθώς η έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων είναι ευρεία,
ως τέτοια θα μπορούσε να θεωρηθεί και κάθε πράξη αποστολής, επιβεβαίωσης (mining) και
αποθήκευσης συναλλαγών [κομβικές ενέργειες στο blockchain]. Σε αυτή την περίπτωση
αυτομάτως κάθε κόμβος, κάθε miner και κάθε χρήστης της αλυσίδας εμπίπτει στον ορισμό του
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή του εκτελούντος επεξεργασία και άρα αναλαμβάνει ευθύνη
βάσει του Κανονισμού. Σημειώνεται δε ότι τυχόν παραβίαση των άρθρων του Κανονισμού επιφέρει
υπέρογκα πρόστιμα σε βάρος των υπευθύνων και των εκτελούντων 128 . Τρίτο ζήτημα προς
προβληματισμό αποτελεί το δικαίωμα για εξάλειψη του ηλεκτρονικού αποτυπώματος του
υποκειμένου που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ίδια τη φύση του blockchain. Κάθε αλυσίδα

Το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
125 Το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής της νομοθεσίας.
(http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,203097&_dad=portal&_schema=PORTAL)
126 Κοτσαλής, Μενουδάκος (2018)
127 Η IP διεύθυνση είναι ο «μοναδικός αριθμός μητρώου» κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάθε ιστοσελίδας.
128 Τα πρόστιμα μπορούν να ανέλθουν σε 20 εκατομμύρια ευρώ ή στο 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου
κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης.
124
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αποτελεί ένα αμετάβλητο λογιστικό βιβλίο, όπερ σημαίνει ότι όσες πληροφορίες καταχωρούνται σε
αυτό είναι αδύνατον να διαγραφούν. Υπάρχουν σκέψεις για την παράκαμψη των εμποδίων αυτών,
όπως η αποθήκευση στους κύβους μόνο των δεδομένων της συναλλαγής και όχι των δεδομένων
ταυτότητας του συναλλασσόμενου ή η λειτουργία μόνο κλειστών αλυσίδων, αλλά τίποτα δεν έχει
αποκρυσταλλωθεί.
Πλην του GDPR το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών
129(Second

Payments Services Directive) [εφεξής για λόγους διευκόλυνσης «PSD2»] που προβλέπει

την υποχρέωση των Τραπεζών, με τη συναίνεση των πελάτων, να κοινοποιούν τα τραπεζικά
δεδομένα αυτών σε τρίτους130131. Η PSD2 και το blockchain δε φαίνονται αλληλοαποκλειόμενα 132,
εφόσον οι Τράπεζες δεχτούν να συνεργαστούν με τρίτες εταιρείες blockchain και μέσω αυτών να
παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες τους, πχ. να παρέχουν πληροφορίες για τις
συναλλαγές που πραγματοποιεί έκαστος πελάτης σε τρίτο, και ταυτόχρονα να δίνει συμβουλές
στον πελάτη αποταμίευσης. Εξαιρετικά δύσκολος, αντιθέτως, είναι ο συγκερασμός του GDPR και
της PSD2, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι πελάτες που επιθυμούν τόσο την προστασία των δεδομένων
τους αλλά ταυτόχρονα την απόλαυση καινοτόμων, ψηφιακών εξατομικευμένων υπηρεσιών.
Τόσο ο GDPR όσο και η PSD2 έφεραν αλλαγές στη δυναμική των σχέσεων πελατών-Τραπεζών και
πελατών-επιχειρήσεων εν γένει. Ο μεν στον τρόπο αποθήκευσης και πρόσβασης στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, ο δε στον τρόπο διαμοιρασμού των δεδομένων μεταξύ των Τραπεζών.
Ανέδειξαν όμως ταυτόχρονα την επιτακτική ανάγκη η νομοθεσία να κινείται με το ίδιο γοργούς
ρυθμούς όσο η τεχνολογία, αντί να υψώνεται εμπόδιο σε αυτή, όπως συνέβη με άλλες καινοτόμες
ιδέες όπως το Airbnb (επιβολής περιορισμών σε ιδιοκτήτες της διάρκειας κατά την οποία μπορούν
να διαθέτουν το ακίνητό τους) ή το UberTaxi (απαγόρευση λειτουργίας του λόγω παρακώλυσης
συγκοινωνιακού έργου οδηγών ταξί).

5.2. Είναι τα έξυπνα συμβόλαια, συμβάσεις;
Σύμβαση είναι μια διμερής δικαιοπραξία, με την οποία δύο αντίθετες δηλώσεις βούλησης παράγουν
ένα έννομο αποτέλεσμα133. Στο ελληνικό δίκαιο ως προς τον τύπο οι δικαιοπραξίες μπορεί να είναι
τυπικές, δηλαδή για να είναι έγκυρες θα πρέπει να έχουν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο ή άτυπες,
οπότε και δεν απαιτείται η τήρηση κάποιου τύπου (συνεπώς μπορούν να καταρτιστούν και
προφορικά). Τύπος απαιτείται μόνο όταν ορίζεται από το νόμο 134 . Το έξυπνο συμβόλαιο στην
πραγματικότητα είναι ένας κώδικας πληροφορικής ο οποίος εκτελεί αυτόματα οδηγίες που έχουν
καταχωρηθεί σε αυτόν. Δεν πρόκειται για σύμβαση με την κλασσική νομική έννοια, ωστόσο
ανακύπτει το ερώτημα αν θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως τέτοια. Παρά το γεγονός ότι είναι
μια μηχανική διαδικασία, δημιουργείται από πρόσωπα, περιέχει όρους και συμφωνίες στις οποίες
Το κείμενο της οδηγίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366
130 https://www.evry.com/en/news/articles/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/
131 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4928_el.pdf
132
Deloitte 2018 (https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/banking-and-securities/articles/psd2-gdprfriends-or-foes.html)
133 Αναλόγως του περιεχομένου τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ενοχικές ή εμπράγματες,
εκποιητικές ή υποσχετικές, αμφοτεροβαρείς ή ετεροβαρείς, αιτιώδεις ή αναιτιώδεις κοκ.
134 Άρθρο 158 Αστικού Κώδικα- αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών
129
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καταλήγουν πρόσωπα και ορίζει τον τρόπο πραγματοποίησης μιας συναλλαγής. Οι όροι αυτοί και
οι συμφωνίες, λοιπόν, δεν μπορούν παρά να είναι σύννομοι με την νομοθεσία (για την προστασία
του καταναλωτή, εμπορικό δίκαιο, αστικό κτλ). Ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει είναι το γεγονός ότι
στα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο όροι οι οποίοι δύναται να
μεταφραστούν σε όρους πληροφορικής. Στοιχείο που σημαίνει ότι εξ αντικειμένου το έξυπνο
συμβόλαιο που λειτουργεί με κώδικα δεν μπορεί να παραβιαστεί. Οποιεσδήποτε εγγυοδοτικές
δηλώσεις ή επιπλέον υποχρεώσεις ή άλλες συμφωνίες μεταξύ των καταρτιζόντων το συμβόλαιο
που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον κώδικα του συμβολαίου θα μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο διαφωνίας. Αυτές οι διευκρινίσεις που τυχόν αναγραφούν σε έγγραφο με
τίτλο «Όροι και συμφωνίες» δεν είναι σαφές εάν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
συμβολαίου ή αυτοτελή σύμβαση. Τυχόν καταγγελία των όρων του συμβολαίου θα συμπαρέσυρε
και τους όρους αυτούς; Τέλος, δε σε ανοικτές πλατφόρμες προκύπτει ζήτημα εμπιστευτικότητας και
αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών, εφόσον τα έξυπνα συμβόλαια είναι δημοσίως διαθέσιμα
σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα.

6. Συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκής-διεθνούς πραγματικότητας135
Στην πλειονότητα των 195 χωρών του πλανήτη η τεχνολογία blockchain λειτουργεί σε ένα
νομοθετικό κενό.
-

Η στάση των ευρωπαϊκών οργάνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετικά διακείμενη στην είσοδο του blockchain στη συναλλακτική και
τραπεζική πραγματικότητα

136

. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε το 2016 μια ομάδα

απασχολούμενη με το νέο αυτό κλάδος της τεχνολογίας, ενώ δύο χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο και Forum137. Τα όργανα της ΕΕ στηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο
το blockchain. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του έτους 2018
χρηματοδότηση για προγράμματα blockchain και σύμφωνα με δελτίο τύπου της δεν επιθυμεί
ακόμα να νομοθετήσει, ώστε να μην καταπνίξει την καινοτομία. Έκπληξη προκάλεσε η στάση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας138, κατά την οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρά το ότι
θεωρεί ότι το blockchain δεν είναι ακόμα ώριμο για να αποτελέσει κομμάτι του ευρωπαϊκού
χρηματοοικονομικού

συστήματος.

Ορισμένες

ευρωπαϊκές

χώρες

συμμετέχουν

ήδη

σε

πρωτοβουλίες blockchain, όπως η Αγγλία, μέσω της Bank of England139, ενώ άλλες, τόλμησαν να
νομοθετήσουν, όπως η Γαλλία140. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι όσο
ενθαρρυντικά και αν είναι τα όργανα της ΕΕ, η ίδια η νομοθεσία της δημιουργεί σκοπέλους στην
ελεύθερη ανάπτυξη της τεχνολογίας (βλ. GDPR).
Blemus (2017)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20180373&language=EN&ring=B8-2018-0397
137 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm
138 https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/special-features/2016/html/index.en.html
139 https://www.ccn.com/bank-of-england-to-open-new-payment-system-to-blockchain-users
140 https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/france
135
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-

Ασιατική αντιμετώπιση

Η στάση της Ανατολικής Ασίας141 έως πρότινος καθρεφτιζόταν στην έκφραση “πρώτα το επιχειρείν,
οι κανονισμοί έπονται» (business first, regulation later), δίνοντας σαφές προβάδισμα στην
καινοτομία και την επιχειρηματική πρόοδο. Μολαταύτα, εδώ και δύο χρόνια η Κεντρική Τράπεζα της
Κίνας έχει απαγορεύσει ορισμένες εφαρμογές του blockchain, τουλάχιστον με τη μορφή που
λειτουργούν σήμερα, όπως τα ICOs142. Το ίδιο μονοπάτι απαγόρευσης143 ακολούθησε και η Νότια
Κορέα. Η Νότια Κορέα144 κατά τα λοιπά ενθαρρύνει την ανάπτυξη του blockchain, σε θολά όμως
νερά, καθώς δεν έχει θέσει ακόμα οποιοδήποτε πλαίσιο, νομικό ή/και ρυθμιστικό. Όσον αφορά στη
χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου Ιαπωνία, υπήρξε η πρώτη χώρα που προχώρησε σε αναγνώριση
του Bitcoin ως νόμισμα. Δεν έπραξε το ίδιο, βέβαια, και με άλλα κρυπτονομίσματα.
-

Αμερικανική θεώρηση

Στον αντίποδα της Ασίας βρίσκεται η φιλοσοφία των ΗΠΑ γύρω από το blockchain,
υποστηρίζοντας το «πρώτα οι κανονισμοί, το επιχειρείν έπεται» (regulation first, business later). Η
πρώτη κατευθυντήρια γραμμή σχετική με την αναδυόμενη τεχνολογία δόθηκε το 2016 από την
αρμόδια για την ασφάλεια του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος ρυθμιστική αρχή 145. Η Αρχή
ανέφερε ότι το blockchain είναι ικανό να μεταμορφώσει τον τρόπο πραγματοποίησης και
εκκαθάρισης των συναλλαγών 146 . Σε παρόμοιες δηλώσεις προχώρησε λίγους μήνες μετά η
Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Σε νεότερη αναφορά της το Δεκέμβριο του 2016 η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα εξέφρασε ορισμένες νομικές ανησυχίες για το πώς θα μπορούσε το
blockchain να «σταθεί» στο αμερικανικό νομοθετικό περιβάλλον, οπότε και κατέληξε ότι ίσως ένα
κλειστό δίκτυο, με περιορισμένους συμμετέχοντες, ενδεχομένως θα βοηθούσε την αποθήκευση
συναλλακτικών δεδομένων, αλλά και το έργο των ρυθμιστικών αρχών. Σε αναγνώριση του
blockchain προέβησαν και άλλες αμερικανικές Αρχές, αδειοδοτώντας μάλιστα τη λειτουργία
εταιρειών blockchain. Σε επίπεδο πολιτειακό πρωτοπόρος υπήρξε η Αριζόνα147 ψηφίζοντας νόμο
που αναγνώριζε και περιείχε ορισμό του blockchain. Όσον αφορά στα κρυπτονομίσματα, το
έδαφος της Αμερικής δε θεωρείται πρόσφορο για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, καθώς η
Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 148 έχει χαρακτηρίσει τα κρυπτονομίσματα περιουσιακά

Blemus (2017)
Initial coin offering- πρόκειται για είδος χρηματοδότησης (συνήθως νεοφυών επιχειρήσεων) με τη χρήση
κρυπτονομισμάτων. Συνήθως γίνεται μέσω crowdfunding. Στην πράξη μια ποσότητα κρυπτονομισμάτων
πωλείται με τη μορφή μάρκας σε επενδυτές.
143 Το Bitcoin έχει απαγορευτεί και από χώρες όπως η Βολιβία, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Εκουαδόρ, το
Κιργιστάν, το Μαρόκο και το Βιετνάμ.
141

142

https://medium.com/altcoin-magazine/blockchain-industry-outlook-of-south-korea-2018-why-s-korea-isa-small-giant-player-in-crypto-66956ed6eb52
145 Office of Controller of the Currency (OCC).
146 Η αναφορά είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
http://consumerbankers.com/sites/default/files/OCC%20whitepaper%20fin%20inno%282%29.pdf
147 https://cointelegraph.com/news/arizona-blockchain-bill-signed-into-state-law
148 https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11
144
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στοιχεία. Τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζονται με μεγάλο σκεπτικισμό και δεν έχουν αναγνωριστεί
ως νόμισμα, αλλά ούτε και ως ηλεκτρονικό χρήμα.
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Καταληκτικές παρατηρήσεις
Από το καλοκαίρι του 2015 έως το καλοκαίρι του 2017 Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί είχαν
δαπανήσει μερικά δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα για το blockchain, γεγονός που προδίδει
τουλάχιστον την περιέργεια του κλάδου για τη νέα τεχνολογία. Ωστόσο, έως σήμερα η δομή καμίας
βιομηχανίας δεν έχει μεταμορφωθεί και οι προσδοκίες των επενδυτών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα.
Το blockchain υπόσχεται τρομακτικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών και δη των
τραπεζικών συναλλαγών. Είναι η ευκαιρία να σκεφτούμε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες,
όπως το νόμισμα, με διαφορετικό τρόπο. Η αξία που προσθέτει εντοπίζεται στη δημιουργία ενός
ασφαλέστερου, απλοποιημένου, ταχύτερου, αποτελεσματικότερου και πιο προσιτού συστήματος.
Οι Τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στο άγνωστο. Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές έχουν
αντιμετωπίσει στο παρελθόν παρόμοια φοβικά συναισθήματα, όπως για παράδειγμα στον
ελληνικό χώρο με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που «έσπασαν» το
μονοπώλιο της ΔΕΗ. Η ανάμιξη όμως των Τραπεζών στην ανάπτυξη του blockchain μπορεί να
αποβεί μόνο προς το συμφέρον τους. Η συμμετοχή τους θα είναι καταλυτική στο σχηματισμό ενός
νέου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο και οι ίδιες θα νιώθουν ασφαλείς. Όπως συνάγεται μάλιστα
από την παρούσα εργασία όσες περισσότερες Τράπεζες, αν όχι το σύνολο αυτών, σε παγκόσμιο
επίπεδο, συμμετάσχουν στο καινούργιο τραπεζικό οικοσύστημα, οι δυνατότητες του blockchain θα
αναδειχθούν πληρέστερα. Καθώς καμία ελληνική Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει έως σήμερα πλάνα
έρευνας και ανάπτυξης (R&D) γύρω από το blockchain, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επόμενα
χρόνια να αναμείνουμε τις εξελίξεις τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και γενικότερα στην οικονομική
ζωή. Ιδιαίτερα δε εφόσον έρευνα της εταιρείας Αccenture πιθανολογεί ότι έως το 2025 η χρήση του
blockchain θα έχει επικρατήσει. Με εξίσου ισχυρό ενδιαφέρον αναμένεται και η πρόοδος όσον
αφορά τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται απαραίτητη. Αρχικά
γιατί θα νομιμοποιήσει το blockchain και τις εφαρμογές του και δεύτερον θα οριοθετήσει τον τρόπο
λειτουργίας του. Δίχως κανονισμούς η νέα αγορά που επιδιώκει να εντάξει το blockchain θα
παραμείνει ασταθής και θα πληγεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτή. Η οριοθέτηση όμως
θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην στραγγαλιστεί η καινοτομία.
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Παράρτημα
Το πρωτότυπο κείμενο «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System»149.

149

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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