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RESUM

Blockchain és un concepte tecnològic que evoluciona des de la 
primera criptomoneda, bitcoin, i ha irromput i alterat tots els sectors i 
els entorns empresarials. El concepte de blockchain té un enorme po-
tencial per dur a terme millores a gran escala. Aquest article té com a 
objectiu descriure i presentar el concepte de blockchain i les seves 
aplicacions actuals en la logística i les xarxes de subministrament. La 
tecnologia blockchain encara planteja problemes energètics, tècnics 
i de confiança però és indubtable que aporta un sistema d’autentica-
ció i de traçabilitat que transformaran el sector de les cadenes de 
subministrament radicalment. Aquest article presenta una descripció 
de la tecnologia blockchain en la logística i les cadenes de subminis-
trament, així com les aplicacions actuals i els reptes als quals encara 
ha d’enfrontar-se.
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ABSTRACT

Blockchain is a technological concept that evolves from the first 
cryptocurrency, Bitcoin, and has disrupted all sectors and business 
environments. The blockchain concept has an enormous potential to 
carry out large-scale improvements. This article aims to describe and 
present the concept of blockchain and its current applications in logis-
tics and supply networks. The blockchain technology still raises ener-
gy, technical and trust issues but it undoubtedly provides an authenti-
cation and traceability system that will drastically reshape the supply 
chain ecosystem. This article presents a description of the blockchain 
technology and current applications in logistics and supply chains as 
well the challenges to overcome.

Classification JEL: O30, O32, O33, L90
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1. Introducció

En els últims anys, la globalització de les cadenes de subministrament 
ha aportat nombrosos beneficis a la societat, com preus reduïts, millores sa-
nitàries o un augment d’oferta que ha arribat a triplicar-se en tan sols vint 
anys (com va comentar recentment Frank Yiannas, director de Food and 
Safety, de Walmart, en l’esdeveniment Business of Blockchain del MIT). 
Així i tot, malgrat el caràcter global de les cadenes de subministrament, 
aquestes es troben completament fragmentades. En altres paraules, hi ha un 
gran nombre d’actors que manipulen els productes abans que arribin al con-
sumidor final, però no existeix visibilitat entre ell, cosa que dificulta el ga-
rantir que tots compleixen amb les seves obligacions legals i morals i impos-
sibilita una traçabilitat individualitzada. A causa d’això, recentment, encara 
que se sabia que l’enciam romanès era l’únic que estava infectat amb E. 
Coli, les autoritats americanes van recomanar no menjar enciams en ha ver- 
hi diverses morts i infectats en 16 estats. Les infeccions són un dels molts 
problemes associats a la falta de traçabilitat, entre ells el frau i la venda de 
béns falsos, el duplicat de certificats (el conegut problema de double spend), 
un augment per part dels consumidors de la demanda de béns amb origen 
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certificat o un alt cost de supervisió donada la falta de transparència entre els 
participants de la cadena de subministrament.

És probable que, encara que no formi part del seu sector d’especialitza-
ció, el lector estigui familiaritzat amb algun exemple més de la manifestació 
dels problemes esmentats anteriorment, ja que cada vegada guanyen més 
protagonisme en la premsa: l’existència de diamants de sang, carn de cavall 
venuda com a vedella, la pèrdua desconeguda, ocupació de menors en el 
sector tèxtil, falsificació de marques de luxe, etc. Però és important remarcar 
que aquests exemples no són casos aïllats, com pot semblar a simple vista, 
sinó que són algunes manifestacions d’un sistema que per la seva naturalesa 
impedeix la integritat. Existeixen diversos estudis que alerten que el frau en 
les cadenes de subministrament és una de les principals fonts de criminalitat 
al món. Per exemple, un recent estudi del Global Financial Integrity alerta 
que activitats com la tala il·legal, la mineria, la pesca, el comerç de vida sil-
vestre, el robatori de petroli i el tràfic de béns culturals costen centenars de 
milers de milions de dòlars en recursos de països en desenvolupament i ad-
verteixen que el món desenvolupat està mirant cap a un altre costat. És per 
això que cal redissenyar la logística de les cadenes de subministrament glo-
balitzades.

L’ús de noves tecnologies com blockchain i la internet de les coses són 
peces fonamentals en la majoria de les propostes de millora de les cadenes 
de subministrament. Abans d’exposar com la tecnologia pot ajudar a millo-
rar la logística de les cadenes de subministrament, presentarem a continua-
ció unes nocions bàsiques dels aspectes tècnics de la tecnologia. Després de 
definir-les explicarem on es pot aplicar blockchain i com. Acabarem esmen-
tant les dificultats tècniques a les quals s’enfronten les aplicacions de 
blockchain.

2. La tecnologia

Blockchain és una tecnologia per a bases de dades compartides que 
permet transferir elements de valor (en forma de criptomonedes, informa-
ció, etc.) entre participants i, en les versions no centralitzades, sense la ne-
cessitat d’una autoritat única que validi aquestes transferències. El seu ele-
ment principal són els protocols de consens, que han estat objecte d’estudi 
en l’àmbit de l’enginyeria informàtica durant anys (concretament dins del 
camp dels sistemes distribuïts), encara que blockchain presenta un enfoca-
ment molt nou. El punt de partida el va marcar l’aparició de Bitcoin el 2009, 
que mitjançant el seu intel·ligent disseny va permetre un grau de descentra-
lització sense precedents en la informàtica i el sistema financer, a través 
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d’una combinació entre el protocol de consens anomenat Proof of Work 
(PoW d’ara endavant), l’ús de criptografia i un sistema d’incentius. 
Malgrat que la primera aplicació fos en l’àmbit del món financer, ràpida-
ment s’ha expandit la seva utilitat a un gran nombre d’indústries, i en aquest 
article ens centrarem en l’ús de la tecnologia per gestionar les cadenes de 
subministrament. La clau per entendre’n la utilitat és saber que gràcies a 
blockchain, per primera vegada en la història, s’ha pogut descentralitzar la 
validació de transaccions en un sistema completament obert (qualsevol 
usuari amb un ordinador pot participar sense identificar-se), alhora que el 
sistema està protegit d’atacs. Les implicacions són que ara existeix una 
transparència total entre els participants, que tenen un control total de les 
seves dades (al contrari de l’enfocament habitual, que consisteix a confiar 
en un intermediari que els gestiona).

Abans de començar la nostra anàlisi, és important establir una distinció 
entre la blockchain a seques (la cadena de blocs) i la tecnologia blockchain. 
La primera és una base de dades replicada per tots els participants que actua 
com un historial de transaccions en el qual els nodes estan d’acord i està 
dissenyada de manera que sigui inalterable (en altres paraules, si algun par-
ticipant intenta modificar-la, altres participants ho identificaran fàcilment). 
D’altra banda, la tecnologia blockchain és la combinació de protocols de 
consens, criptografia i timestamps que un conjunt de participants fa servir 
per aconseguir la replicació de l’estat (state machine replication).

2.1. Com funciona la blockchain de bitcoin

A la figura 1, Alice i Bob transfereixen diners a Carol. Aquest exemple 
ens permet introduir una altra de les eines clau que utilitza la tecnologia: les 
signatures digitals. Mitjançant una signatura digital, qualsevol usuari pot 
verificar l’autenticitat d’una transacció (l’autor d’ella és qui diu ser), però 
ningú pot replicar-la. És important remarcar que, si la signatura digital no 
fos vàlida, la transacció tampoc ho seria.
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Transacció

Firma digital

Block chain

Alice Bob Carol

Figura 1. Funcionament del sistema de bitcoin.

• Però qui valida aquestes transaccions? 
La resposta ràpida seria dir que és tasca dels coneguts miners, però la 
realitat és que aquests simplement segueixen el protocol esmentat an-
teriorment. El que ocorre és que els miners afegeixen blocs de transac-
cions al blockchain i tots els participants manifesten la seva accepta-
ció quan afegeixen un altre bloc de transaccions a la cadena.

• Llavors, qui decideix quin miner pot afegir una transacció a la cadena? 
Tots els miners segueixen el protocol PoW esmentat anteriorment, 
que assigna la tasca d’afegir un bloc a la cadena aleatòriament. Des 
d’un punt de vista tècnic, el protocol PoW consisteix en un algorisme 
basat en una loteria que avança a través d’una sèrie de rondes on en 
cadascuna se selecciona un node aleatori en funció del seu poder de 
computació per validar un bloc de transaccions. L’ús de la criptogra-
fia ha permès la creació d’identitats sense una autoritat central, la qual 
cosa permet que els participants en aquesta loteria puguin ser actors 
arbitraris que se sumen al sistema sense cap mena d’autorització d’un 
tercer.

• Per acabar, és important destacar que perquè el sistema estigui prote-
git d’atacs, a través d’un sistema d’incentius, s’ha fet atractiu per a 
una gran quantitat de participants contribuir al bon estat del sistema, 
amb la intenció de superar en nombre als atacants: per cada bloc de 
transaccions ben validades s’obté una recompensa. Això implica que 
als participants els interessa que el sistema funcioni, perquè una part 
de la seva riquesa depèn d’això.

Aquestes característiques, en definitiva, el que intenten resoldre és el 
problema de la confiança: busquen que el sistema pugui allunyar-se de l’en-
focament tradicional, que consisteix a confiar en una autoritat central o en 
una tercera entitat, fins a un entorn més distribuït. Així que mentre que tradi-
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cionalment en el camp dels sistemes distribuïts en la majoria dels casos es 
pressuposa que no hi haurà participants que es comportin de manera mali-
ciosa i, per tant, solament estan oberts a alguns usuaris prèviament identifi-
cats, blockchain adopta un enfocament radicalment diferent. Els seus proto-
cols de consens poden funcionar fins i tot si un 33% dels participants són 
maliciosos, així que amb un sistema d’incentius ben alineats, el sistema pot 
funcionar de manera oberta i sense necessitat d’identificar-se.

2.2. Classificació de l’esfera actual de protocols

Després del boom que va suposar l’aparició de Bitcoin, i amb això el 
naixement de la tecnologia, els experts es van adonar que tenien molt camí 
per recórrer, ja que el sistema té limitacions que fan que requereixen certes 
modificacions per a una implementació a gran escala. Actualment s’estan 
desenvolupant tecnologies layer 2 que permeten augmentar l’escalabilitat o 
la privadesa de blockchains com Bitcoin i Ethereum. Això recorda els pri-
mers dies d’internet: encara que estava clar que era una revolució, les prime-
res aplicacions solament les van usar alguns acadèmics a causa de les limita-
cions que tenien. Per això, el nombre de nous protocols de consens i disseny 
de plataformes ha crescut d’una manera substancial en els últims anys. Ac-
tualment l’esfera de protocols per blockchain es pot dividir en dos: els ano-
menats Proof of X (PoX d’ara endavant) i Byzantine Fault Tolerance (BFT 
d’ara endavant). En les línies que segueixen explicarem els avantatges i els 
inconvenients de cadascun i entendrem que cadascun pot ser òptim en una 
determinada circumstància.

2.2.1. Proof of X

En el protocol PoW de Bitcoin, per evitar que un atacant simuli múlti-
ples identitats i col·lapsi el sistema, per participar s’ha de demostrar que es 
posseeix una quantitat determinada de recursos computacionals, de tal ma-
nera que com més recursos tingui un usuari, més possibilitat té de validar 
un bloc de transaccions — d’aquí ve el nom: prova de treball—. L’alta po-
pularitat del sistema ha fet que cada vegada es necessitin més recursos per 
validar transaccions i que, per tant, per validar cada bloc es gasti molta 
energia, la qual cosa és perjudicial per al medi ambient. S’han creat altres 
propostes com Proof of Stake (prova que sóc posseïdor d’una certa quanti-
tat de la criptomoneda del sistema) o Proof of Elapsed Time. Encara no 
s’han implementat massivament i per tant no se’n pot avaluar la viabilitat. 
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Un problema que presenten els protocols d’aquesta família és que, en ser 
descentralitzat, inevitablement es triga més a validar una transacció (el que 
es coneix com a latència). A manera d’exemple, Bitcoin funciona amb una 
latència de consens del voltant d’una hora (per a la confirmació d’una 
transacció de 6 blocs recomanada) i amb fins a 7 transaccions per segon de 
rendiment màxim (amb les transaccions més petites de 200-250 bytes). 
Aquests dos problemes s’estan resolent amb tecnologies layer 2. Més re-
centment, s’ha proposat Algorand, que opta per un sistema de votacions 
enfocat a validar els blocs de forma immediata i instantània sense necessitat 
d’esperar una hora com en Bitcoin. El CEO de Tilkal, una empresa que uti-
litza blockchain per a la cadena de subministraments, ens explicava: «Un 
sistema que pot validar un nombre tan baix de transaccions per segon no és 
viable que s’es faci servir de forma generalitzada, i estem dirigint tots els 
nostres esforços per solucionar el problema». És fàcil imaginar per què 
això és un greu problema: una empresa de iogurts que vol gestionar el seu 
pas a través de la cadena de subministrament necessitaria com a mínim po-
der validar l’existència de 1.000 iogurts per segon per ser efectiu — molt 
lluny dels 7 que permet Bitcoin—. A manera de comparació, les principals 
empreses de pagament amb targeta de crèdit validen aproximadament 
2.000 transaccions per segon i tenen una capacitat màxima dissenyada per 
mantenir més de 10.000 transaccions per segon. A més, la tendència de les 
plataformes de criptomonedes modernes, com Ethereum, és donar suport a 
l’execució dels smart contracts, que són, en termes generals, programes 
personalitzats i autoexecutables que apliquen automàticament les propie-
tats d’un contracte digital. Sense cap dubte, en molts dels casos que es 
preveu l’ús dels smart contracts, les aplicacions distribuïdes requerei-
xen un rendiment molt millor que l’ofert per Bitcoin. Les tecnologies 
layer 2 i altres propostes de blockchain fan que aquest problema es pu-
gui resoldre de forma efectiva.

2.2.2. Byzantine Fault Tolerance

Una altra família de protocols particularment interessant per blockc-
hain són els anomenats BFT. Després de més de tres dècades de recerca, els 
prototips del protocol BFT han demostrat ser pràctics, aconseguint latències 
pràcticament mínimes permeses per la xarxa i suportant desenes de milers 
de transaccions per segon. No obstant això, els protocols BFT tenen un im-
portant inconvenient: la seva baixa escalabilitat en termes de nombre de no-
des. A més, la participació no és oberta i per tant tots els usuaris que validin 
transaccions han d’estar prèviament identificats. La fundació Lynux, amb el 
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seu projecte Hyperledger, està intentant explorar una proposta de blockc-
hain basada en participació mitjançant permisos.

En resum, les tecnologies de consens de blockchain d’avui dia, PoW i 
BFT, es troben en els dos extrems oposats de l’espectre d’escalabilitat. Par-
lant en termes generals, una blockchain basada en PoW ofereix una bona 
escalabilitat de nodes amb baix rendiment, mentre que una blockchain 
basada en BFT brinda un bon rendiment per a petites quantitats de 
participants, amb escalabilitat possible utilitzant tecnologies layer 2. 
Depenent del cas en el qual s’apliqui la tecnologia, serà òptim utilitzar un 
dels dos protocols.

Proof of Work Byzantine Fault
Tolerance

Identitat dels
participants

Obert i descentralitzat Es necessita conèixer 
la identitat

Escalabilitat (nombre
de nodes)

Bona, milers de 
participants

Dolenta,
aproximadament 20

Latència (retard) Alta Baixa

Consum d’energia Alt Baix

Tolerància adversaris 25% 33%

Figura 2. Comparació de Proof of Work i Byzantine Fault Tolerance.

Tenint en compte la cadena de subministrament, l’elecció del protocol 
dependrà, principalment, del producte en el qual s’estigui treballant. Per 
exemple, l’empresa de iogurts, que n’ha d’identificar milers cada hora, hau-
ria d’utilitzar un protocol BFT o PoW amb layer 2, ja que la baixa latència 
és crucial (no és viable pensar que es dedicaran uns quants segons a cada 
iogurt). D’altra banda, els béns de luxe com per exemple els diamants, que 
venen en poques quantitats, podrien utilitzar un protocol PoX directament.

3. Aplicacions

Hi ha diverses característiques de la tecnologia blockchain que perme-
trien abordar els problemes als quals s’enfronten les cadenes de subminis-
trament explicats anteriorment. En primer lloc, a causa que tots els partici-
pants han de posar-se d’acord en quin és l’estat del sistema, augmenta la 
confiança entre els participants, ja que existeix total transparència. A la 
vegada, en eliminar la necessitat de confiar en altres participants i utilitzar la 
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seguretat digital durant tot el procés, es mitiguen diverses formes de risc 
(frau, robatori, etc.). En tercer lloc, a causa que un sistema basat en block-
chain està descentralitzat, permet eliminar terceres persones que gestionen 
tota la informació de la cadena i reduir substancialment els costos. Una 
altra característica és que blockchain lliura les dades en temps gairebé real i 
els contractes intel·ligents s’executen per si mateixos si es compleixen un 
conjunt de requisits previs. Això permet augmentar la velocitat dels pro-
cessos actuals de verificació, que són principalment manuals i de pagament, 
ja que el sistema financer pot trigar dies a processar els pagaments. En rela-
ció amb la compatibilitat, permet construir una plataforma global integrada 
on qualsevol persona que estigui autenticada pot participar-hi. A més, el 
codi pot ser obert, la qual cosa permet implementar innovació de manera 
més eficaç. Per acabar, pot ajudar amb la creixent demanda de productes 
amb origen certificat, ja que els clients i els governs exigeixen cada vegada 
més transparència per part de les marques, els fabricants i els productors al 
llarg de la cadena de subministrament. Segons un recent estudi, al Regne 
Unit el 30% dels consumidors estan preocupats pels problemes relacionats 
amb l’origen dels productes, però tal com hem explicat anteriorment, en el 
sistema actual és gairebé impossible actuar en conseqüència.

3.1. Logística per integrar les oportunitats d’implemen tació

Segons la nostra anàlisi, la logística per integrar les principals opor-
tunitats d’implementació podria consistir en una integració de, en primer 
lloc, una plataforma que coordini i connecti els participants en la cadena  
de subministrament i així, augmenti la transparència entre els participants. 
Addicionalment, s’habilitarien els objectes físics amb identitats digitals 
per rastrejar-ne l’estat. Això té una doble utilitat: permet als consumidors 
conèixer els orígens dels béns que consumeixen i automatitzar els processos 
dels participants.

Es podria afegir també al sistema una criptomoneda que elimini la 
necessitat de sistemes de processament de pagaments complexos, cars i 
lents. Per acabar, la integració de smart contracts asseguraria que els parti-
cipants compleixin amb la regulació, ja que s’executarien si es compleix un 
conjunt de requisits previs (alhora que permeten revelar la informació selec-
tivament).
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Figura 3. Comparació entre el sistema actual i blockchain a través d’un exemple.

En relació amb els participants, hi ha dos aspectes on blockchain pot 
ser d’utilitat en la cadena de subministrament: des del punt de vista del con-
sumidor final o dels participants de la cadena.

3.1.1. Client final (B2C)

Com a solució davant la creixent demanda dels consumidors per conèi-
xer l’origen dels productes, Provennance és una startup anglesa que ofe-
reix una plataforma blockchain orientada al consumidor final. A través d’un 
adhesiu que han dissenyat, els productors poden incloure’l en els seus pro-
ductes perquè els consumidors puguin rastrejar el viatge pel qual han passat 
els productes.

3.1.2. Entre participants (B2B)

La utilitat principal seria que reduiria els costos entre participants. La 
plataforma blockchain de Tilkal permet la recopilació de dades dels partici-
pants de la cadena de subministrament, sistemes de programari i sensors de 
IoT. Gràcies a l’ús d’identitats digitals, la seva plataforma crea un registre 
complet de cada actualització o acció que ocorre al llarg del cicle d’un pro-
ducte, fins i tot per a volums de producció a gran escala. La plataforma és 
privada i la seva CEO ens explica: «Actualment no és possible fer un blockc-
hain públic per a la majoria de casos, a causa de la latència». Cada partici-
pant valida les seves pròpies transaccions i Tilkal recopila i analitza la infor-
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mació. Després ofereixen una anàlisi estadística del rendiment de la cadena 
de subministrament per identificar els punts febles, els comportaments anor-
mals i les discrepàncies entre participants. És interessant destacar que no 
proporcionen identificadors per vincular el món real amb el món digital, ja 
que la forma de fer-ho depèn del cas específic (al contrari que Provennance, 
per exemple, que proporciona un adhesiu). «L’avantatge de no limitar la 
forma de vincular-se és que Tilkal és més adaptable».

3.1.3. Solució híbrida

Everledger desenvolupa solucions a través d’una plataforma Hyperle-
dger per incrementar la transparència en tot el procés de la cadena de submi-
nistrament. El seu objectiu és ambiciós, ja que busquen arribar a tots els 
participants per ajudar a mitigar el frau: els governs, els comerciants, les as-
seguradores i els bancs. La tecnologia també facilita l’intercanvi d’informa-
ció sense necessitat d’intermediaris, mitjançant l’ús de smart contracts i per 
un ledger digital global immutable de transaccions. L’interessant d’aquesta 
organització és que han creat una plataforma per rastrejar diamants que ha 
estat un èxit sense precedents, ja que han aconseguit integrar dos milions de 
diamants. Donades les dificultats a les quals s’enfronta la tecnologia a causa 
de la seva edat tan curta, és un assoliment remarcable.

Everledger Tilkal Provennance

Objectius Solució híbrida per a 
transparència i 
compliment legislatiu 
entre tots els 
participants

Anàlisi estadística per 
trobar discrepància

Oferir al client final una 
manera de verificar 
l'origen dels productes 
que consumeix

Públic/privat Públic i privat Privat Privat

Plataforma Hyperledger Multichain Provennance

Orientat 
a (clients)

Govern, comerciants, 
asseguradores i bancs

Comerciants Client final

Orientat a 
(productes)

De luxe Qualsevol Menjar principalment

Mètode connectar 
digital-real

Depèn Depèn Etiqueta RFID

Protocol BFT BFT BFT

Projectes públics Plataforma amb 2 
milions de diamants

No Diversos projectes
pilot

Figura 4. Comparació d’Everledger, Tilkal i Provennance.
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4. Conclusions i reptes a curt termini

Com tota tecnologia que es trobi en una edat primerenca, encara hi ha 
molts problemes per solucionar abans que sigui usada massivament. Això es 
fa evident en intentar trobar un cas d’èxit on els usuaris facin servir la tecno-
logia en el seu dia a dia. De fet, avui en dia s’han anunciat ja en la premsa 
diversos projectes pilot de gegants com MAERSK o Walmart, i hem repas-
sat un ús real en els diamants. Una de les principals dificultats, com ja hem 
esmentat en altres seccions, són les de l’escalabilitat i la latència. Encara 
així, hi ha altres factors que els participants han de solucionar.

4.1. Com unir el món digital amb el real

La internet de les coses és un altre dels grans avanços tecnològics de 
l’última dècada i hi ha previsions que el nombre d’objectes connectats aug-
menti substancialment en els anys a venir. Així i tot, existeixen greus falla-
des de seguretat. El problema no és el IoT per se, sinó la construcció de 
sistemes de manera precipitada i sense parar esment a possibles fallades. A 
manera d’exemple, considerem una aixeta que ha estat convertida precipita-
dament en un objecte IoT connectant a la internet un motor que encén i apa-
ga l’aixeta. En aquest cas ha d’existir algun mètode per evitar que un usuari 
malintencionat activi o desactivi el motor, un control d’accés per evitar la 
intrusió d’usuaris no autoritzats i la informació ha d’estar xifrada. Tot això 
implica l’ús de sistemes criptogràfics: construir i mantenir un sistema tan 
complex és difícil. El principal desafiament és que no existeixen arqui-
tectures clares i acordades per construir aquests sistemes.

4.2. Despesa energètica elevada

Una altra qüestió és la de l’energia. En els protocols PoW, a causa del 
fet que tenir un elevat poder de computació augmentarà les probabilitats de 
validar un bloc, actualment cada bloc validat utilitza una gran quantitat de 
recursos. Segons un article publicat en la revista Forbes, Bitcoin consumeix 
l’equivalent a un 1,5% de l’energia total emprada als Estats Units.
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4.3. Externalitats de xarxa

També juguen un paper important el concepte conegut com les exter-
nalitats de xarxa. L’externalitat de xarxa és l’efecte positiu que un usuari 
addicional d’un bé o servei té sobre el valor d’aquest producte pels altres. 
Això implica que el valor d’un producte o servei augmenta d’acord amb el 
nombre d’usuaris que l’usen. Un exemple clàssic per entendre el concepte 
és el del telèfon, on una quantitat més gran d’usuaris augmenta el seu valor. 
Les xarxes socials funcionen de manera similar. Aquest fenomen pot crear 
un efecte dòmino a mesura que la xarxa es torna més valuosa i s’uneixen 
més persones, la qual cosa resulta en un cicle de retroalimentació positiva. 
Com iniciar aquest cicle és una de les principals preocupacions dels impul-
sors de blockchain, ja que en ser una tecnologia per a bases de dades com-
partides, al cap i a la fi la solució ha de ser implementada per tots o cap dels 
participants. El CEO de Tilkal ens explicava: «El frau comercial és un pro-
blema del qual tots els participants en la indústria estan conscienciats, però 
ningú vol afrontar-lo a causa que estarien admetent que n’han estat partí-
cips. La clau consistiria a aconseguir vendre-ho des d’un altre punt de vista, 
com per exemple una solució de màrqueting. Això passarà de producte en 
producte i no per a tots alhora, com una espècie d’efecte dòmino. Per exem-
ple, si una empresa en el sector làctic aconsegueix oferir als seus clients 
d’una manera eficient una cadena de subministrament completament trans-
parent, per mantenir-se competitius tots els participants del sector hauran 
de fer el mateix. Però això només afecta els participants d’aquesta indústria 
i per tant no garanteix que en altres indústries també existeixi aquesta revo-
lució».

4.4. Coordinació i cooperació

Configurar i administrar la infraestructura per suportar les solucions 
de blockchain és un altre desafiament per a les organitzacions que experi-
menten amb la tecnologia. A mesura que les seccions de seguretat de la in-
formació, operacions, el núvol i altres equips comencen a treballar junts per 
introduir blockchain com una nova capa de dades/codis en les seves empre-
ses, el procés pot ser bastant complex. Existeixen projectes amb l’objectiu 
de millorar la situació, com Project Bletchley o Hyperledger de Microsoft, 
però encara és massa aviat per avaluar-ne l’eficàcia. Des d’un punt de vista 
organitzacional, com que és una tecnologia que requereix la col·laboració de 
diversos sectors per funcionar, exigeix la cooperació entre ells. Però de mo-
ment hi ha diversos consorcis entre el mateix sector i poques solucions ho-

Revista de contabilidad 27 CAT.indb   57 04/02/2019   10:34:29



58 C. Subirana: Com la tecnologia blockchain transformarà les cadenes...

ritzontals. Hauria d’haver-hi més comunicació entre els governs, el sistema 
financer, els enginyers, informàtics, els empresaris, els emprenedors i els 
consumidors finals.

4.5. Privadesa

Per acabar, existeix el problema de la privadesa. Encara que el princi-
pal objectiu és la transparència, hi ha dades que no haurien de ser revelades, 
ja que formen part de l’estratègia competitiva de l’empresa, o simplement 
per raons ètiques. Existeixen diverses solucions layer 2 que s’estan desen-
volupant. Una altra possible solució és incorporar zero knowledge proofs en 
els protocols dels blockchains. Les matemàtiques al darrere de la solució 
són complexes, però el concepte bàsic és que una zero knowledge proof és la 
que demostra una determinada afirmació, sense revelar cap informació ad-
dicional més enllà del que intenta demostrar. En altres paraules, pretenen 
demostrar l’afirmació que «aquesta transferència d’actius és vàlida», sense 
revelar res sobre la transferència en si. Zcash usa una tècnica relativament 
nova anomenada zk-SNARK, l’explicació completa de la qual és (per dir-ho 
suaument) més enllà de l’abast d’aquest article.
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