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Ποιο είναι μέχρι στιγμής το κόστος του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου
Οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυξήσεις δασμών σε κινεζικές εισαγωγές αυτή την εβδομάδα
σηματοδότησαν μια νέα κλιμάκωση στην εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και μια ανατροπή της
προόδου που φαίνεται ότι είχε επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις. Ο εμπορικός πόλεμος ξεκίνησε επίσης πέρυσι
τον Ιούλιο με δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές ύψους 34 δισεκ. δολαρίων, ενώ ακολούθησαν δασμοί σε επιπλέον προϊόντα 15 δισεκ.
δολαρίων τον Αύγουστο και σε προϊόντα 200 δισεκ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο. Η Κίνα έχει ανταπαντήσει σε καθένα από αυτά τα μέτρα με
τους δικούς της δασμούς. Η επακόλουθη απειλή για αύξηση των δασμών στη λίστα προϊόντων του Σεπτεμβρίου στο 25% από το 10% τον
Μάρτιο ανεστάλη λόγω των εμπορικών συνομιλιών. Στην τελευταία εξέλιξη, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι αυτές οι αυξήσεις θα τεθούν σε
ισχύ την Παρασκευή και ότι «σύντομα» θα θέσει στο στόχαστρο επιπλέον κινεζικά προϊόντα ύψους 325 δισεκ. δολαρίων. Στο τέλος οι
δασμοί ουσιαστικά θα καλύπτουν όλες τις εισαγωγές κινεζικές προϊόντων προς τις ΗΠΑ.
Ακολουθεί ο αντίκτυπος που έχει μέχρι στιγμής ο σινοαμερικανικός πόλεμος στις δύο οικονομίες και τον υπόλοιπο κόσμο.
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα κινεζικά τελωνεία, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ τον Μάρτιο μειώθηκαν κατά 47% σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2018, που ήταν ο τελευταίος μήνας πριν τεθεί σε ισχύ ο πρώτος γύρος των δασμών. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο
μειώθηκαν κατά 17%. Σωρευτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι κινεζικές εισαγωγές μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο σε ετήσια βάση,
ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα δέκατο. Σε όρους δολαρίου, μια μείωση στο διμερές εμπόριο της τάξης των 25 δισεκ.
δολαρίων αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό που επέτεινε την υποχώρηση των εισαγωγών προς την Κίνα
ήταν η γενικότερη εξασθένιση της εγχώριας ζήτησης ύστερα από την εκστρατεία του Πεκίνου κατά της ανάληψης χρηματοπιστωτικού
κινδύνου. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα αφορά πρώτες ύλες και τρόφιμα. Αντιστοιχούν
περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου και έχουν μειωθεί παραπάνω από το ήμισυ, σύμφωνα με την Oxford Economics. Ωστόσο,
αμερικανικές εταιρίες σε άλλους κλάδους, όπως η Caterpillar και η Apple, έχουν επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για τις πωλήσεις στην
Κίνα.
Από όλες τις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί τα μηχανήματα και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν τις άμεσες ζημίες για τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής στο 0,1-0,2% του ΑΕΠ, ενώ για την Κίνα η ζημία θα
μπορούσε να είναι της τάξης του 0,3-0,6% του ΑΕΠ. Τα ποσοστά θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν επιβληθούν περισσότεροι και
υψηλότεροι δασμοί.
Αυτές οι εκτιμήσεις, ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς ο εμπορικός πόλεμος επηρεάζει τις επενδύσεις και τις αποφάσεις περί
δαπανών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ενώ τα μέτρα εγχώριας πολιτικής επίσης θολώνουν σημαντικά τα νερά. Η κινεζική
οικονομία αναπτύχθηκε με σταθερό ρυθμό 6,4% το πρώτο τρίμηνο. Στο τελευταίο τρίμηνο προ της επιβολής δασμών, την περίοδο
Απριλίου-Ιουνίου 2018, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,7%, αλλά η διαφορά αποδίδεται σε επιβράδυνση που έχει εσωτερικά αίτια
αλλά και σε άλλους εποχικούς παράγοντες. Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,2% το πρώτο τρίμηνο, ταχύτερα από το
2,9% το τελευταίο τρίμηνο πριν την επιβολή δασμών.
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η εταιρία εμπορικών δεδομένων Panjiva της S&P Global Market Intelligence υποστηρίζει ότι οι ροές των αμερικανικών εισαγωγών
αλλάζουν ρότα.
Οι αμερικανικές εισαγωγές επίπλων από την Κίνα μειώθηκαν κατά 13,5% το πρώτο τρίμηνο, συγκριτικά με αύξηση κατά 37,2% στις
εισαγωγές από το Βιετνάμ και κατά 19,3% από την Ταϊβάν. Για τα ψυγεία, οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 24,1%, αλλά από
τη Νότια Κορέα και το Μεξικό αυξήθηκαν κατά 32%. Οι εισαγωγές ελαστικών από την Κίνα μειώθηκαν κατά 28,6%, αλλά από το
Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά 141,7%. Μελέτη από το Κέντρο Ερευνών Οικονομικών Πολιτικής έδειξε ότι χάθηκαν ή άλλαξαν ρότα
εμπορικές
συναλλαγές
αξίας
περίπου
165
δισεκ.
δολαρίων,
προκειμένου
να
αποφευχθούν
οι
δασμοί.
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Από τον περασμένο Ιούλιο, ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 8% ενώ οι μετοχές στη Σανγκάη κατά 5%, αν και αυτό είναι μια
αντανάκλαση της πιο χαλαρής από την αναμενόμενη νομισματικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο και την Κίνα, καθώς και των ελπίδων για
μια εμπορική συμφωνία φέτος. Το γιουάν υπέστη πλήγμα πέρυσι, υποχωρώντας κατά 5,3% έναντι του δολαρίου, πριν σταθεροποιηθεί το
2019.
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ΕΛΠΕ: Φως στο τοπίο της αποκρατικοποίησης εντός της εβδομάδας
Καθώς ο ενεργειακός τομέας επιστρέφει σε ρυθμούς κανονικότητας μετά τις Πασχαλινές διακοπές, η έλευση
των θεσμών στην Αθήνα αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τις εκκρεμότητες του προηγούμενου
διαστήματος. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και η υπόθεση της αποκρατικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων, η
οποία έχει μείνει μετέωρη μετά το ναυάγιο του διαγωνισμού τον Απρίλιο και τη μη υποβολή προσφορών από τα
δύο κοινοπρακτικά σχήματα που συμμετείχαν στη διαδικασία.
Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τις 3 Απριλίου μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει επαφή μεταξύ της
πλευράς του βασικού μετόχου (Paneuropean, του ομίλου Λάτση) και του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό
αναμένεται να συμβεί αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει το κλιμάκιο των θεσμών που
θα επισκεφθεί την Αθήνα. Στη συνάντηση αυτή, αναμένεται για πρώτη φορά να ανοίξει τα χαρτιά της η πλευρά
του Δημοσίου και να παρουσιάσει τις σκέψεις της για το πως μπορεί να καλυφθεί το κενό που έχει προκύψει
στα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, εξαιτίας της εξέλιξης στο διαγωνισμό των ΕΛΠΕ.
Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού ενέργειας, στην περίπτωση των ΕΛΠΕ παραμένουν ανοιχτά
όλα τα σενάρια, πλην της διάθεσης μεριδίου μέσω ΧΑ, η οποία στη δεδομένη χρονική στιγμή δύσκολα θα
απέδιδε ικανοποιητικά έσοδα. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού, χωρίς ωστόσο τους όρους εκείνους που εκτιμάται ότι συνετέλεσαν στο προηγούμενο ναυάγιο,
αλλά και η αντικατάσταση της πώλησης που δεν αποτελεί δομικό αλλά εισπρακτικό μέτρο, με ισοδύναμα έσοδα
που θα προκύψουν από κάποια άλλη διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του Δημοσίου θα καθοριστούν σε συνάρτηση και με τη στάση του έτερου
μετόχου, δηλαδή της Paneuropean. Και αυτό διότι σε περίπτωση που το Δημόσιο πουλήσει μόνο του τη
συμμετοχή του, θα απολέσει τον έλεγχο της εταιρείας χωρίς να μεγιστοποιεί το όφελος, με δεδομένο ότι ήδη
υπάρχει στον όμιλο άλλος μέτοχος με μεγαλύτερο ποσοστό.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, πάντως η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο
status quo του ομίλου. Αυτό άλλωστε είχε αναφέρει ο υπουργός ενέργειας σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν
έχει το μαχαίρι στο λαιμό για την υπόθεση των ΕΛΠΕ. Το κλίμα αυτό ενισχύεται και από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα για ήπια στάση των θεσμών, στην τελευταία επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί πριν τις
ευρωεκλογές. Σημειώνεται τέλος ότι η εκκρεμότητα γύρω από τα Ελληνικά Πετρέλαια επηρεάζει και την
"συγγενή” αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, στην οποία στη θέση των πωλητών βρίσκονται το Δημόσιο και τα
ΕΛΠΕ. Ήδη καταγράφεται καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία μάλιστα τροφοδοτεί διάφορα σενάρια, όπως π.χ. να προηγηθεί της πώλησης πλειοψηφικού
πακέτου της ΔΕΠΑ Εμπορίας η πώληση μειοψηφικού μεριδίου της ΔΕΠΑ Υποδομών. Και στην περίπτωση της
ΔΕΠΑ, αναμένεται να υπάρξει αποσαφήνιση των προθέσεων της κυβέρνησης μετά τις συναντήσεις με τους
θεσμούς.
(Πηγή: capital.gr)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II

22 Ag.
Ag. Theodoron
Theodoron Sq,
Sq, 105,61
105,61
Athens,
Athens, Greece
Greece
Tel.
Tel. +30
+30 210
210 3212947
3212947
Fax:
Fax: +30
+30 210
210 3314355
3314355

Ημερήσια Νέα

--

Μ. Παναγιωτάκης: Κάνει ζημιά η καταστροφολογία για τη ΔΕΗ
Αρκετά έχουμε σταυρωθεί εξαιτίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2018. Η ΔΕΗ είναι εθνικό κεφάλαιο
και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται. Δεν ανήκει στην κυβέρνηση, ούτε στα κόμματα. Η κριτική είναι
απαραίτητη και ευπρόσδεκτη. Αλλά άλλο κριτική και άλλο καταστροφολογία». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, μιλώντας το απόγευμα στο 4ο ετήσιο
συνέδριο της ελληνικής δεξαμενής σκέψης για την ενεργειακή οικονομία HAEE.
Όπως επεσήμανε κάνει ζημιά η καταστροφολογία. «Κανείς δεν κέρδισε από τα ερείπια αν και ερείπια δεν
υπάρχουν», τόνισε.
Μάλιστα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ εξέφρασε την ανησυχία του για τη διαρκή επαναφορά της «Μικρής ΔΕΗ». »
Φοβάμαι ότι αποτελεί προλείανση εδάφους για να προχωρήσουμε στο μέλλον όταν διαμορφωθούν οι
κατάλληλες συνθήκες, για να αποστερηθεί η ΔΕΗ από τον πλούτο των υδροηλεκτρικών σταθμών», είπε
χαρακτηριστικά.
Ζητησε επιπλέον από όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν σε έναν ποιοτικό διάλογο για το άνοιγμα της αγοράς.
«Το μονοπώλιο πληρώνει κάποιο τίμημα από το άνοιγμα της αγοράς αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό απο τον
κανιβαλισμό της αγοράς», σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας ότι το ζήτημα της ΔΕΗ πρέπει να το δουν όλες οι
πλευρές και ειδικά η Κομισιόν από μηδενική βάση.
Σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος ανέφερε ότι η ΔΕΗ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσει αυξήσεις.
«Η οικονομία μας δεν αντέχει μια αύξηση έστω και αν έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Οι μέτοχοι μας
δικαιούνται να έχουν παράπονα και έχουν κάνει μεγάλη υπομονή. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τους
ικανοποιήσουμε στο μέλλον. Εμείς εργαζόμαστε για να τα καταφέρουμε και νομίζω ότι φέτος θα γυρίσουμε σε
κερδοφορία. Αλλωστε και άλλες χρονιές η ΔΕΗ ειχε ζημιές όπως το 2008», υπογράμμισε.
Επεσήμανε ακόμη ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργήσει ως ανώνυμη εταιρεία, απαλλαγμένη από τα δεσμά της
κρατικής εξάρτησης που καταπνίγουν κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και την δυσκολεύουν να δουλέψει με
τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.
Οσον αφορά στον διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτων, ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι
αποτελει περίπλοκο πρότζεκτ. «Επιλύσαμε σε χρόμο ρεκόρ τα κρίσιμα θέματα. Οι σταθμοί έχουν καταστεί
κερδοφόροι. Ο λόγος είναι στους επενδυτές. Τα ΑΔΙ είναι στο τελικό στάδιο. Θα επιδείξουν ενδιαφέρον;»
αναρωτήθηκε.
Στροφή στην πράσινη ενέργεια
Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, θα είναι η ατμομηχανή της
επιχείρησης, όπως ήταν παλαιότερα τα δίκτυα διανομής. Μέχρι το 2030 η εταιρεία θα έχει αναπτύξει 2 γιβαγάτ
και έως το 2022 600 μεγαβάτ, με αποτέλεσμα να τριπλασιάσει το μερίδιο της από το 3% στο 9%, μερίδιο που
θα αποφέρει κέρδη 90 εκατομμυρίων ευρώ. «Για το 2019, σχεδιάζουμε επενδύσεις 105 εκατ. ευρώ σε νέα έργα
137 μεγαβατ. Η ΔΕΗ θα ασχοληθεί με όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες στα πλωτά και υπεράκτια αιολικά και
στην αποθήκευση ενέργειας, όπως είναι η αντλησιοταμίευση, για την οποία κάκιστα δεν έχουν δοθεί κίνητρα
και δεν έχουν γίνει οι κατάλληλές ρυθμίσεις», ανέφερε, επισημαινοντας οτι η ΔΕΗ θα ασχοληθεί συστηματικά
με την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Για να υλοποιηθεί η φιλόδοξη στρατηγική της εταιρείας προυπόθεση είναι να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της
ΔΕΗ στα μεγάλα έργα. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται ευρείες ανακατατάξεις. «Μέσα στο μήνα θα έχουμε
ουσιαστικές εξελίξεις ώστε η ΔΕΗ να αναλάβει την υλοποίηση αυτού του στόχου, με την απορρόφηση της ΔΕΗ
Ανανέωσιμες. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία», τόνισε.
Σχετικά με τους διαγωνισμούς ΑΠΕ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο κ. Παναγιωτάκης έστρεψε τα
πυρά του κατά της Αρχής με αφορμή τον αποκλεισμό έργων της δημοσιας εταιρειας στους δυο τελευταιους
διαγωνισμους. Η ΔΕΗ όπως είπε αποστερήθηκε 2 φωτοβολταϊκά με προσφορά 57 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ
προκρίθηκαν έργα με 64 ευρω και 72 ευρω ανά μεγαβατώρα.
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Οι 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο
Το 2018, ο όγκος του χρυσού που αγόρασαν οι κεντρικές τράπεζες αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό των
τελευταίων 50 ετών.
Αυτή η τάση συνεχίστηκε και φέτος και - σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού World Gold Council για τον Απρίλιο - οι
ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών με τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται έξι ευρωπαϊκές χώρες.
Αναλυτικά η «χρυσή» δεκάδα, σε αντίστροφη μέτρηση.
10. Ινδία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 608,7 τόνοι
9. Ολλανδία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 612,5 τόνοι
8. Ιαπωνία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 765,2 τόνοι
7. Ελβετία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 1.040 τόνοι (Με πληθυσμό περίπου 8,4 εκατομμυρίων, η Ελβετία έχει
τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν αποθέματα χρυσού)
6. Κίνα: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 1,874,3 τόνοι
5. Ρωσία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 2.150,5 τόνοι (Τα αποθεματικά της έχουν τετραπλασιαστεί την
τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg).
4. Γαλλία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 2.436 τόνοι
3. Ιταλία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 2.451.8 τόνοι
2. Γερμανία: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 3.369.7 τόνοι
1. ΗΠΑ: Επίσημα αποθέματα χρυσού: 8.133.5 τόνοι

Με πληροφορίες από businessinsider.com
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Τα σενάρια για το τέλος του «χειμώνα των crypto»
Το Bitcoin δείχνει πεισματικά κολλημένο στο κρίσιμο σημείο. Από εκείνα τα σημεία αντίστασης που η εμπειρία
μας έχει δείξει πως δύσκολα μπορούν να διαπεραστούν με την πρώτη. Αν το πραγματοποιήσουν, όμως, οι
πιθανότητες να έχουμε μια απότομη κίνηση αυξάνονται δραματικά.
Στο κακό σενάριο πάντως που υπάρξει υποχώρηση, όσο παραμένει το Bitcoin πάνω από τις κίτρινες γραμμές, η
αισιοδοξία διατηρείται στο ακέραιο. Η περίοδος που ονομάστηκε «χειμώνας των crypto» έχει αφήσει τη θέση
της στην «άνοιξη».

Ένας από τους λόγους της τελευταίας ανοδικής κίνησης του Bitcoin φαίνεται να είναι η αναστάτωση
στο Tether, το πιο δημοφιλές stable coin. Σε μια πρώτη ανάγνωση, ακούγεται παράλογο, καθώς αναφερόμαστε
σε ένα κρυπτονόμισμα με κεφαλαιοποίηση δισεκατομμυρίων. Είναι σαν να λέμε πως η είδηση ότι μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφάνισε απρόσμενα τεράστιο έλλειμμα, θα παρασύρει τον
Γενικό Δείκτη ανοδικά. Το λογικό ήταν να συμβεί το αντίθετο.
Κι όμως, κάτι τέτοιο συνέβη. Πολλοί εγκατέλειψαν το Tether γιατί δεν το εμπιστεύονταν και αγόρασαν
Bitcoin. Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτή την ιδιαιτερότητα της αγοράς των crypto. Αν υπάρξει
πρόβλημα αξιοπιστίας στο Tether, το πιθανότερο θα είναι να μεταπηδήσουν στο Bitcoin, παρά να
εξαργυρώσουν τα χρήματά τους μετατρέποντας τα σε δολάρια ή ευρώ. Κι όντως έτσι έγινε.
Δεν πρόκειται για απλή υπόθεση πλέον. Το επιβεβαιώσαμε αυτές τις ημέρες στην πράξη. Με ποιο τρόπο;
Επειδή στο ανταλλακτήριο Bitfinex, μετά την ανακοίνωση του προβλήματος, δημιουργήθηκε τόσο μεγάλη
ζήτηση για Bitcoin, καθώς εμφάνισε premium 300 δολαρίων σε σχέση με τα άλλα ανταλλακτήρια. Γιατί ειδικά
εκεί; Γιατί ο βασικός μέτοχος και του Tether και του Bitfinex είναι ο ίδιος: Η εταιρεία iFinex.
Παρά τις δυσκολίες, το Bitfinex είναι πολύ μεγάλο για να το βάλει κάτω. Ανακοίνωσε πως θα κάνει μια IEO
(εδώ η διαφορά IEO με ICO) για το LEOcoin (LEO), σκοπεύοντας να αντλήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η
ανακοίνωση βγήκε από την ίδια την iFinex. Απ’ ό,τι αναφέρουν, υπόσχονται ότι οι κάτοχοι των LEO θα
απολαμβάνουν μειωμένο κόστος συναλλαγών στην Bitfinex και στο EOSfinex.
Από την πώληση των LEO (που δεν θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του
Καναδά γιατί υπάρχουν νομικοί περιορισμοί) αναμένουν να καλύψουν το ταμειακό έλλειμμα των 850
εκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται παγωμένα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, από τη Γενική
Εισαγγελία της Νέας Υόρκης.
(Πηγή: euro2day.gr)
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