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Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι το Blockchain αποτελεί ευκαιρία για στο χώρο 

του Trade Finance;

Πόσοι από εσάς δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι το Blockchain;

Πόσοι από εσάς σηκώσατε το χέρι δυο φορές;
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Όπως πάντα υπάρχει ο καλός…

Οι φωτογραφίες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού (© briansolis, gapingvoid) 
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Ο κακός…

Blockchain is slow and inefficient

No better than an Excel spreadsheet

Οι φωτογραφίες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού 
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Και ο άσχετος

Οι φωτογραφίες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού 
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Ας επιστρέψουμε στο Blockchain…

Image © Shutterstock



6

Χρόνια πριν…

Οὐδὲν καλὸν

ἀμιγὲς κακοῦ
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Με το Bitcoin κοντά στα $20.000 πολλοί είπαν ότι είμαι…
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Τώρα όμως που άρχισε η άμπωτη… 
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Όταν έχεις ένα σφυρί, τα πάντα μοιάζουν με πρόκες
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Έξυπνα συμβόλαια ή χαζός κώδικας;
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Η αυτοματοποίηση δεν είναι από πολλού πρόβλημα

▪ Η μη αυτοματοποίηση συχνά δεν έχει να κάνει 

με την έλλειψη της τεχνολογίας

▪ Υπάρχουσες πλατφόρμες μπορούν να 

αυτοματοποιήσουν πολλές διαδικασίες χωρίς τη 

χρήση του blockchain

▪ Αλλά, όπως όλες οι τεχνολογίες, έρχονται με τα 

υπέρ και τα κατά τους
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▪ Το διαδίκτυο είχε θεωρηθεί ως η αρχή του τέλους των μεσαζόντων

– Στην πράξη, σήμερα έχουμε περισσότερους μεσάζοντες από ποτέ

▪ Γιατί; Η οικονομική θεωρία έχει ήδη δώσει την απάντηση

Και η αποκέντρωση δεν είναι μονόδρομος

Κόστος 

συναλλαγών

Ασυμμετρία 

πληροφοριών

Η θεωρία παραμένει ακλόνητη σχεδόν 80 χρόνια μετά
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Οπότε, πότε είναι πραγματικά χρήσιμο το blockchain…;

Conceptual funnel

Operational funnel

Execution optionsData structured in time 

chain

Data distributed across 

players

Data verification more 

important than the data 

itself







▪ Permissions

▪With whom?

▪What?

▪ Platform

▪ Standards

▪ First mover

▪ Fast follower

▪ Indifferent

http://banknxt.com/59140/blockchain-right-solution/

▪ Network design

▪ Automation design

No trust, but data inputs 

are trusted
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Τι συμβαίνει στο χώρο του Trade Finance;

Image © Shutterstock
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Το Trade Finance πληροί τις πιο πολλές παραμέτρους…

Data structured in time 

chain

Data distributed across 

players

Data verification more 

important than the data 

itself







No trust, but data inputs 
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?
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Είναι λογικό λοιπόν να αποτελεί πεδίο εφαρμογής

Σόγια από Μαλαισία στην Αργεντινή

Μάιος 2018 Σεπτέμβρης 2018

Σιδηρομετάλλευμα από Αυστραλία στην Κίνα

Μάιος 2019

Υδραυλικές αντλίες από Γερμανία στην Κίνα
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Focus Open account TF Letters of Credit European SME to SME 

trade

Commodity financing Letters of Credit and 

forfaiting

Purchase Orders and 

invoices

Objective Offers ERP-embedded 

working capital apps

Streamlines and 

automates pre and post 

shipment financing and 

risk mitigation solutions

Reduce fraud and speed 

up document turnaround

Digitise documentary 

credit

Buyers can purchase 

Bank Payment 

Undertakings (BPU)

Database with trading 

partners

Streamline and optimise 

physical commodity 

operations

Track commodity 

transactions

Improved security

Standardise and digitise 

transaction information 

between (Chinese) banks

Web-based portal 

allowing viewing of PO 

and invoice data

Cheaper funding through 

reduced risk for 

fraudulent trade info

Target Banks, corporates, mid-

market, SMEs

Supplier and buyer do 

not need to both bank 

with members

Large corporates, mid-

market, SMEs

SMEs in Europe

Perform PoC in Asia

Energy, agricultural and 

other physical 

commodity trading

Banks Large Corporates

Technology Trade IX, R3 Corda R3 Corda, CryptoBLK IBM Hyperledger Quorum (Etherium) PeerSafe (Hyperledger) CGI (no DLT)

Timelines Prototype developed

Pilot target: Q1 2019

Pilot with Cargill May 

‘18; PoC Aug ’18; 

production target 2019

Prototype developed; 

pilot target Q1 2019

Merger of two Easy 

Trade Connect platforms 

First trade executed in 

Jan 2019

MOU signed

Digital trade info 

network by end of ‘18

Participants BNP Paribas, DNB, 

CommerzBank, ING, 

Natixis, Standard 

Chartered, Danske

BNP Paribas, CTBC Bank, 

HSBC, ING, NatWest, 

SEB, BBVA, Mizuho, 

Scotia

DB, Rrste, HSBC, KBC, 

Natixis, Nordea, Rabo, 

Santander, SocGen, UBS, 

Eurobank

SocGen, ING, ABN, Rabo, 

BNP Paribas, CA, 

Macquire, Natixis, Shell, 

Mercuria, Koch, Guvnor

ICBC, ABC, CCB, BpC, 

CMB, CEB, SPDB, CPSB, 

Ping An, HSBC (China)

ANZ, BNP Paribas, Citi, 

DB, HSBC, Santander, 

Standard Chartered

Και οι επιλογές είναι κάμποσες

Sources: TNP, Company websites, CB Insights

VOLTRON
Trade Information 

Network

(project Wilson)
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Υπάρχει πρόοδος, αλλά όπως πάντα με κινδύνους

Θέματα ασφάλειας & 

απάτης

▪ Πώς προλαμβάνουμε την απάτη από 

τεχνολογικά καταρτισμένους εγκληματίες;

▪ Τι συμβαίνει αν συμβιβαστεί κάποιο 

«Μαντείο» που προσφέρει δεδομένα;

Θέματα τεχνολογίας

▪ Τι κινδύνους θέτει η εξάρτηση σε τρίτες 

τεχνολογικές εταιρίες;

▪ Πώς μειώνουμε τον κίνδυνο συγκέντρωσης 

σε λίγες πλατφόρμες;

Ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος

▪ Αν ο έλεγχος των εγγράφων είναι 

αυτοματοποιημένος, πώς εγγυόμαστε τη 

γνησιότητά τους;

Νομικοί κίνδυνοι
▪ Τι συμβαίνει όταν οι δικαιοδοσίες διαφέρουν;

▪ Ποιο νομικό πλαίσιο ακολουθούμε;

Θέματα διακυβέρνησης

▪ Πώς προστατεύεται η διακυβέρνηση σε ένα 

συνεταιρισμό οντοτήτων;

▪ Τι συμβαίνει αν κάποιος χάσει τον 

ηλεκτρονικό κλειδάριθμο ασφαλείας;
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Το Blockchain δεν πρέπει να είναι μόνο η βιτρίνα…
Δ
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Επίπεδο ενσωμάτωσης με blockchain

Παραγωγός / 

εξαγωγέας

Τράπεζα 

εξαγωγέα

Μεταφορική Μεταφορική Τράπεζα 

εισαγωγέα

ΕισαγωγόςΝαυτιλιακή

Φόρτωση 

αγαθών

Διαπραγμά-

τευση

Παρασκευή 

εγγράφων

Επιθεώρηση 

εγγράφων

Επιθεώρηση 

εγγράφων

Επιθεώρηση 

αγαθών

Εντολή 

πληρωμής

Έγκριση 

πίστωσης

Έγκριση 

ενέγγυου

Πληρωμή

Επεξεργασία 

(back office)

Επεξεργασία 

(back office)

Έλεγχος 

κυρώσεων

Φορτωτικά έγγραφα 

(bill of lading)

Φόρτωση / εκφόρτωση

Επιθεώρηση αγαθών

Όλες αυτές οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούν να επιτευκτούν με άλλες υπάρχουσες τεχνολογίες
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▪ Τα ηλεκτρονικά φορτωτικά έγγραφα (e-bills of 

lading) υπάρχουν από το 1983 – η χρήση τους όμως 

παραμένει περιορισμένη

▪ Ακόμα και χωρίς το ΙοΤ, οι περισσότερες διαδικασίες 

θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν σε υπάρχουσες 

πλατφόρμες και τεχνολογίες

▪ Συνεπώς, η διαφορά με το blockchain δεν είναι 

τεχνολογική

– Ενθουσιασμός

– Χρηματοδότηση

– Ευρύτερη συνεργασία και πρότυπα

Γιατί να τα καταφέρει το blockchain;
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Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός δεν ήταν ποτέ καλός γνώμονας για τις ανθρώπινες αποφάσεις

Αλλά χρειάζεται προσοχή…
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Φυσικά, δεν γνωρίζουμε πάντα τι δεν ξέρουμε

Εφτά χρόνια πριν, τα ταξί 

πιστεύαν ότι ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος ήταν η κίνηση

All images © of their respective owners

Συνεπώς, πρέπει να επιδιώκουμε τον πειραματισμό
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«Οι σωστές επιλογές απαιτούν εμπειρία

Η απόκτηση εμπειρίας απαιτεί λάθος επιλογές»

Mark Twain

«Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ»
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Email me: Periklis.Thivaios@tnp.eu

Στείλτε μου email για το white paper
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Any views or opinions presented herein are solely 

those of the author, 

who does not necessarily agree with them

The information contained herein may be proprietary, confidential and/or legally privileged. Please 

do not distribute this presentation without prior written consent.


