Blockchain: digitální verze
kontejnerové revoluce?

František Kasl
doktorand ÚPT PrF MU

2

Obsah
• Představení technologie blockchain
• Význam pro finanční sektor
• Hledání analogie ke kontejnerové revoluci
• Krátký pohled na širší potenciál technologie

• Překážky a rizika implementace
• Závěr

3

Představení technologie blockchain
• Decentralizovaná distribuovaná účetní kniha
• Řetězec bloků (velikost bloků a frekvence aktualizace)
• Šifrování (dvojice klíčů, SHA-256 nebo pokročilejší)
• Matematický přístup k zajištění důvěryhodnosti transakce
• Volně přístupná X na základě oprávnění (permissioned)
• Způsob ověření identity - Proof of work X Proof of stake X
Proof of activity X Proof of storage
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Význam pro finanční sektor
•
•
•
•
•

Zrychlení, snížení nákladů, lepší zabezpečení
Důvěryhodný záznam transakcí a vlastnictví
Zvýšení transparence a možnost dohledu v reálném čase
Vypořádání transakcí, automatizace back office procesů
Snížení rizika protistrany, zvýšení likvidity

•
•
•
•
•
•

The Euromoney Blockchain Forum, červen 2016
Discussion paper (ESMA) – sběr odpovědí do 2.9.2016
Analýza potenciálu pro poobchodní postupy (OP pod ECB)
NASDAQ Linq / NASDAQ Tallinn Stock Exchange
London Stock Exchange + IBM
Deutsche Börse & další + Digital Assets Holding, LLC
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Hledání analogie ke kontejnerové revoluci
• Univerzální přepravní instrument
• Postaveno na zavedených technologických principech
• Zvýšení rychlosti, snížení nákladů, vyšší bezpečnost

• Potřeba jednotícího standardu a interoperability
• Disruptivní potenciál
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Krátký pohled na širší potenciál technologie
• Automatizovaný netting, správa zajištění
• Smart contracts
▫ primárně na finanční instrumenty
▫ včlenění komponentů smluvních vztahů do přednastavených
algoritmů
▫ snížení rizika neplnění, eliminace nákladů správy transakce
▫ automatizovaná správa portfolia (dividendy, daňové odvody)

• Internet věcí
▫ bezpečný přenos dat pro automatizované transakce M2M

• E-government, depozitář listin (Bitnation Public Notary)
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Překážky a rizika implementace
• Technologické

▫ nemožnost upravovat předchozí záznamy X patent Accenture
▫ bezpečnost (ztráta privátních klíčů, zero day, širší dopad)

• Organizační

▫ potřeba interoperability a standardů
▫ Consorcium R3, Hyperledger projekt
▫ úvahy o komunikační síti na bázi SWIFT/FIX/ISO20022

• Regulatorní
▫
▫
▫
▫
▫

potřeba právní úpravy (dnes „šedá zóna“), jinak omezené užití
riziko zneužití pro praní špinavých peněz / financování terorismu
studie FISMA - jednotný trh retail. finančních služeb a pojištění
Call for Evidence Evropské komise – zefektivnění regulace
Usnesení EP o virtuálních měnách – vznik horizontální pracovní
skupiny pro oblast technologie distribuované účetní knihy pod
vedením Komise
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Závěr
• Slibná technologie, zájem komerčních i regulatorních
subjektů, rostoucí investice, nejasná rizika a dopad

• Možné scénáře?*
▫ A) Dílčí zlepšení vnitřní efektivity některých subjektů
▫ B) Adaptace centrálními subjekty (burzovní trhy) +
proměna řady funkcí specializovaných subjektů
finančního trhu
▫ C) Úplná změna struktury finančních transakcí,
decentralizace a nadbytečnost služeb většiny dosavadních
zprostředkovatelů
*Inspirací pro scénáře byly závěry v PINNA, Andrea. RUTTENBERG Wiebe. Occasional Paper Series. Distributed ledger technologies in
securities post-trading. Revolution or evolution? [online] European Central Bank. č. 172. duben 2016.str. 28-31. Dostupné z:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop172.en.pdf
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Děkuji Vám za pozornost!
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