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ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα, «φέσια» Δημοσίου και κόκκινα δάνεια τα «αγκάθια» για την οικονομία
H ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών,
παραμένουν οι βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το ελληνικό χρέος.
Όπως αναφέρεται, «μετά την ομαλή εκπλήρωση των οροσήμων που, έναν χρόνο πριν, αποτελούσαν ζητούμενα για την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας (επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος στήριξης, δημιουργία ταμειακού αποθέματος
ασφαλείας, εφαρμογή μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων), οι
εναπομένουσες δυσχέρειες στο εσωτερικό περιβάλλον συγκεντρώνονται γύρω από τη ρευστότητα της πραγματικής
οικονομίας, τις πηγές και τις δυνατότητες χρηματοδότησής της. Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των συναφών αδυναμιών
κινείται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και τα εργαλεία
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (δευτερογενής αγορά δανείων,
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μηχανισμός εξωδικαστικού συμβιβασμού)».
Στην έκθεση γίνεται μια αποτίμηση των όσων έγιναν την περασμένη χρονιά και ειδική αναφορά στην προσπάθεια για
βέλτιση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω εφαρμογής προγράμματος πράξεων
διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο ΟΔΔΗΧ.
Στην ίδια έκθεση καταγράφεται μία έκρηξη πράξεων repo στα 24,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, με χρησιμοποιημένο
πλέον το 75% των διαθεσίμων φορέων του ελληνικού δημοσίου. Εκτιμάται δε ότι υπάρχουν διαθέσιμα για τουλάχιστον δύο
χρόνια ακόμη και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.
Όπως τονίζεται, οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 (εξαιρουμένου του
stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσό των 10.310 εκατ. ευρώ και καλύφθηκαν:
• Από δανεισμό ύψους 34.640 εκατ. ευρώ
• Εσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) 752 εκατ.
• Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 789 εκατ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 26.819 εκατ., έναντι 948 εκατ. που ήταν το τέλος του 2017,
αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25.871 εκατ.
Ειδικότερα οι εκδόσεις χρέους 34.640 εκατ. αποτελούνται από:
• Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του ESM εντός του έτους ανήλθαν σε 21.700 εκατ., με μεσοσταθμικό κόστος 1,43%.
• Εκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15-2-2025 και
απόδοσης 3,50%, με τιμή έκδοσης 99,236%, άρα ταμειακή εισροή 2.977 εκατ.
• Από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 36 εκατ., με επιτόκιο 1,771%.
• Από καθαρές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 337 εκατ., διαμορφώνοντας το stock των εντόκων γραμματίων στο τέλος του
2018 στα 15,280 εκατ. Οι μεικτές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων για το 2018
ανήλθαν σε 35,005 εκατ. με μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού 0,93% ενώ οι λήξεις εντόκων εντός του έτους ήταν 34,669
εκατ.
• Εκδοση νέου βραχυχρόνιου χρέους repo 9,590 εκατ., διαμορφώνοντας το stock των repos στο τέλος του 2018 στα 24,521
εκατ. Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού για το 2018 διαμορφώθηκε στα 19,8 έτη ενώ το μεσοσταθμικό κόστος
του νέου δανεισμού -εκτός των συμφωνιών repo- διαμορφώθηκε σε 1,39%
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ΙΟΒΕ: Μείωση επενδύσεων φέτος προβλέπουν οι βιομηχανίες
Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2018 μειώθηκαν κατά 6,9% σε σχέση με τις δαπάνες του 2017, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, όπως επισημαίνεται σε έρευνα επενδύσεων στην Βιομηχανία που πραγματοποιήθηκε στο δίμηνο Μαρτίου
– Απριλίου του τρέχοντος έτους από το ΙΟΒΕ
Βάσει των εκτιμήσεων της πρόσφατης έρευνας, το 2018 σε αρκετούς μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα
διευρύνθηκε. Όμως, υπάρχουν και σημαντικοί κλάδοι στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα μειώθηκε.
Συγκεκριμένα, από τις βασικές βιομηχανίες, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 83,3%, ενώ
αντιθέτως, στα Χημικά, σημειώθηκε υποχώρηση της τάξης του 4,7%.
Στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, κλάδος με σημαντικό ειδικό βάρος που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και το σύνολο της βιομηχανίας, οι
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων καταλήγουν σε μείωση των επενδυτικών δαπανών κατά 21,9%.
Σε ό,τι αφορά την τάση σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη πέρυσι εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 87,7% στην
Ένδυση – Υπόδηση και αυξήθηκε κατά 65,1% στην Κλωστοϋφαντουργία. Μεταξύ των λοιπών κλάδων, στις Ηλεκτρικές μηχανές &
συσκευές καταγράφηκε σημαντική άνοδος το 2018 (+39,0%) και στο Μηχανολογικό εξοπλισμό παρουσιάστηκε πτώση στην επενδυτική
δραστηριότητα (-4,9%).
Τέλος, στα προϊόντα Ξύλου, η μείωση της επενδυτικής δαπάνης πέρυσι εκτιμάται στο 61,4%, ενισχύοντας την υποχώρηση στο συνολικό
μέσο όρο.
Προβλέψεις επενδύσεων για το 2019
Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε δεύτερη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2019. Συνήθως, οι
προβλέψεις στην αρχή ενός έτους για το ύψος της επενδυτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκειά του τείνουν να διαφέρουν σημαντικά
από τις επόμενες προβλέψεις και την τελική εκτίμηση ύστερα από ένα έτος.
Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα θεωρείται ότι ενσωματώνουν έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την εξέλιξη των επενδύσεων.
Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία στην περίοδο Μαρτίου – Απριλίου
φέτος, οι σχετικές δαπάνες για το 2019 προβλέπεται να μειωθούν κατά 1,1%.
Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων, με κυρίαρχη πάντως τάση την ανοδική. Αυξητικά αναμένεται να
κινηθούν οι επενδύσεις το 2019, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόβλεψη για αυτό το έτος, στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός (κατά 8,5%), στα
Χημικά (22,9%) και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (36,4%). Στον κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης αναμένεται αρνητική μεταβολή των
επενδυτικών δαπανών (-31,8%), όπως και στην Κλωστοϋφαντουργία (-9,2%).
Στο σύνολο των λοιπών βιομηχανιών, οι νέες προβλέψεις καταλήγουν σε υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2019 σε σχέση
με πέρυσι κατά 19%, πτώση η οποία οφείλεται εν πολλοίς στις δυσμενείς προβλέψεις από τον κλάδο της Βασικής Μεταλλουργίας (62,6%).
Το επενδυτικό μείγμα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, οι ελληνικές βιομηχανίες το 2018 παρουσιάζουν ανακατατάξεις ως προς τις
βασικές προτεραιότητες στο επενδυτικό τους μείγμα έναντι του 2017.
Συγκεκριμένα, το 2018 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αφορούσε πρωτίστως σε δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα (26% από 18% το 2017), θέση που πρόπερσι κατείχαν οι δαπάνες για διεύρυνση της
παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, οι οποίες το 2018 ήταν τρίτες σε σειρά προτεραιότητας (20% από 26% και το 2017).
Οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού παρέμειναν στη σχετική κατάταξη οι δεύτερες πιο
σημαντικές, με μικρή ενίσχυση του μεριδίου τους στο σύνολο (21% από 19% 2017).
Ακολουθούν, με ίδιο ποσοστό (14%) οι δαπάνες για άλλους σκοπούς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών
ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κλπ., και οι επενδύσεις για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (από
13% και 17% αντίστοιχα το 2017).
Τελευταία στις επενδυτικές προτεραιότητες έρχεται η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (5% από 7% το 2017).
Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2019 παρουσιάζουν διαφορετική ιεράρχηση από εκείνη για το 2018, με τα σχετικά ποσοστά να
διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό από το προηγούμενο έτος. Έτσι, βάσει των σχετικών προβλέψεων για το τρέχον έτος, κύρια
προτεραιότητα πλέον είναι οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (27%), που πέρυσι κατείχαν την
τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη, ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα
προϊόντα, που αποτελούσαν πρώτη προτεραιότητα το 2018 (21%).
Οι δαπάνες για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται έρχονται τρίτες κατά σειρά (19%), ενώ ακολουθούν εκείνες
για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (15%), οι επενδύσεις που αφορούν άλλους σκοπούς (13%) και τέλος η
εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (7%).
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Lamda Development: Δέσμευση να γίνει η επένδυση του Ελληνικού έργο για όλους τους
Έλληνες
«Η Lamda Development S.A. παραμένει πιστή στην τήρηση των συμβατικών της δεσμεύσεων, αλλά κυρίως στον
κεντρικό της στόχο που αποτελεί και στόχο του μεγαλύτερου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας: Να γίνει η επένδυση του
Ελληνικού έργο για όλους τους Έλληνες», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν
στη Γενική της Συνέλευση για το έργο του Ελληνικού.
Η εταιρεία θεωρεί επίσης χρήσιμο να διευκρινίσει τα εξής:
Ως προς την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που εκκρεμούν,
«1. Η εταιρεία έχει καταθέσει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση των ΚΥΑ από τον Φεβρουάριο του
2019 (Α.Π. ΤΑΙΠΕΔ: 39035/05.02.2019, 39202/18.02.2019 ΚΑΙ 39206/18.02.2019).
2. Μέχρι και σήμερα εκκρεμούν διάφορες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Επιπροσθέτως, η ορθή πολεοδόμηση μέσω των αναμενόμενων ΚΥΑ προϋποθέτει την προηγούμενη διόρθωση των
λανθασμένων εγγραφών του Κτηματολογίου. Μόνο έτσι προσδιορίζεται με ακρίβεια και ασφάλεια η έκταση επί της
οποίας γίνεται η πολεοδόμηση. Η διαδικασία αυτή, επίσης, εκκρεμεί.
4. Η εταιρεία έχει ήδη δεσμευθεί ότι εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, θα απαντήσει
εμπεριστατωμένα.
5. Με βάση τα παραπάνω σημεία, η έκδοση ΚΥΑ χωρίς την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, θα έχει ως
αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφαλής έναρξη του έργου και ουσιαστικά θα δημιουργήσει σοβαρότατους κινδύνους για
το μέλλον της επένδυσης».
Ως προς τον διαγωνισμό για το καζίνο που δεν έχει ολοκληρωθεί,
«6. Ο διαγωνισμός για το καζίνο που διενεργεί το κράτος, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2019. Μέχρι σήμερα, η προθεσμία
κατάθεσης προσφορών έχει παραταθεί τρεις φορές. Αυτό συμβαίνει γιατί απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης του
διαγωνισμού είναι προηγουμένως να έχουν εκδοθεί οι προαναφερόμενες ΚΥΑ, οι οποίες θα προσδιορίσουν τι μπορεί να
χτιστεί, σε ποιο σημείο της έκτασης και με ποιους ακριβώς όρους. Αυτές ακόμη εκκρεμούν.
7. Η εταιρεία έχει στείλει στο κράτος τη Σύμβαση Ακινήτου που αφορά στον χώρο που θα εγκατασταθεί το καζίνο από τις
04/ 02/ 2019.
8. Η εταιρεία δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τον διαγωνισμό της άδειας του καζίνο. Τα χρήματα για την
παραχώρηση της άδειας θα τα εισπράξει το κράτος. Ο επενδυτής του καζίνο θα καταβάλει ενοίκιο για την παραχώρηση
της γης και αυτό μελλοντικά, όταν θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
Η εταιρεία παραμένει πιστή στην τήρηση των συμβατικών της δεσμεύσεων αλλά κυρίως στον κεντρικό της στόχο που
αποτελεί και στόχο του μεγαλύτερου τμήματος της Ελληνικής κοινωνίας: Να γίνει η επένδυση του Ελληνικού έργο για
όλους τους Έλληνες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Πέφτουν» οι υπογραφές την Τετάρτη με Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ για έρευνες δυτικά
και νοτιοδυτικά της Κρήτης
Την Πέμπτη αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης», σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και στην οποία θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας.

Πρόκειται για θαλάσσιες
περιοχές έκτασης 20.058,4 τετρ.χλμ. δυτικά και 19.868,37 τετρ.χλμ. νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι
οποίες προκηρύχθηκαν το 2017, ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι ίδιες οι εταιρείες.
Στην ανάδοχο κοινοπραξία μετέχουν οι Total (40%), ExxonMobil (40%) και Ελληνικά Πετρέλαια (20%), εκπρόσωποι των
οποίων θα υπογράψουν αύριο τις συμβάσεις, ενώ από την πλευρά του Δημοσίου οι υπογράφοντες είναι ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Γιάννης Μπασιάς.
Η ερευνητική περίοδος διαρκεί 8 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), διάστημα στο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικά η
διεξαγωγή σεισμικών και γεωχημικών ερευνών καθώς και μιας γεώτρησης βάθους 4.000 μέτρων (συμπεριλαμβανομένου
του βάθους νερού).
Στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται:
Υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε φάση.
- Προβλέπεται η δημιουργία διακριτής Μονάδας Περιβάλλοντος η οποία λειτουργεί με ευθύνη των εταιρειών. Στόχος της
είναι η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
κάθε περιοχής. Επιπλέον, η Μονάδα Περιβάλλοντος θα αποτελεί το σύνδεσμο επί όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων με
τις τοπικές κοινωνίες, με τα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες και το περιβάλλον τα παρατηρητήρια και με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.
- Οι σεισμικές έρευνες, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο
θα περιγραφεί σε κατάλληλο περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης (ΠΣΔ ή Environmental Action Plan - EAP). Η αποδοχή του
ΠΣΔ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του και κατά συνέπεια για την έναρξη των ερευνών
πραγματοποιείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Απαιτείται πλήρης ανταπόκριση σε δεσμεύσεις και κατευθύνσεις διακρατικών συμβάσεων που έχει συνυπογράψει η
Ελλάδα, όπως ιδίως η ACCOBAMS (Μεγάλα Κητώδη).
- Συντάσσεται περιβαλλοντική έκθεση βάσης η οποία συνυποβάλλεται μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών
- Σε κάθε εκμετάλλευση προβλέπεται η ύπαρξη του Παρατηρητηρίου Υδρογονανθράκων στο οποίο συμμετέχουν άτομα
από την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς παράγοντες.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει σε κάθε περιοχή:
- κατά τη φάση
\ έρευνας:
1.500.000 ευρώ με την υπογραφή της σύμβασης (Signature Bonus)
στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) περί τα 2.500.000 ευρώ κατά τις τρεις φάσεις έρευνας (σε διάρκεια 8 ετών)
- κατά τη φάση εκμετάλλευσης:
καθ' όλη τη διάρκεια αποδίδονται στο Δημόσιο μισθώματα (royalties)
καταβάλλονται 200 ευρώ / τετρ.χλμ. της περιοχής εκμετάλλευσης ανά έτος
επιπλέον ποσά ανάλογα με την παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (μπόνους παραγωγής).
Επιπλέον, τόσο κατά τη φάση έρευνας, όσο και κατά τη φάση εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και
να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου και της ΕΔΕΥ. Για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των
140.000 ευρώ ετησίως για κάθε εκμετάλλευση.
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Ενας στους δέκα κατανοεί πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα
Μόνο ένας στους δέκα φαίνεται να κατανοεί πλήρως τον τρόπο που λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky, γεγονός
που τους κάνει και όσους δε γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, επιφυλακτικούς.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση (την οποία δημοσιεύει το Βήμα) της Kaspersky «Αχαρτογράφητο έδαφος: γιατί οι καταναλωτές είναι ακόμη επιφυλακτικοί
με την ‘υιοθέτηση’ κρυπτονομισμάτων», αποκαλύπτει πως ενώ το 29% των ανθρώπων έχει κάποια γνώση των κρυπτονομισμάτων και υπάρχει ζήτηση
για τη χρήση της τεχνολογίας, μόνο ένας στους δέκα (10%) κατανοεί πλήρως τον τρόπο που λειτουργούν.
Ο ρυθμός με τον οποίο «υιοθετούνται» τα κρυπτονομίσματα από τους καταναλωτές παγκοσμίως επιβραδύνεται.
Ακόμη, πολλοί καταναλωτές στερούνται μίας σωστής κατανόησης για τον τρόπο που λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα και αυτό συνεχίζει να εμποδίζει
την «υιοθέτησή» τους από μαζικότερο πληθυσμό. Μέχρι στιγμής, τέσσερις στους πέντε (81%) δεν έχουν αγοράσει ποτέ κρυπτονόμισμα, γεγονός που
υπογραμμίζει το πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να γίνει αποδεκτό ως μία συνηθισμένη μορφή πληρωμής ή επένδυσης.
Η έρευνα της Kaspersky βρήκε πως υπάρχει η επιθυμία μεταξύ πολλών καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν κρυπτονόμισμα, αλλά ένα γνωσιακό κενό
μπαίνει στη μέση ώστε να προβούν στο επόμενο βήμα.
Υπερβολικά περίπλοκο τεχνικά
Επιπρόσθετα, πολλοί που νόμιζαν πως ήξεραν με τι έχουν να κάνουν, αργότερα αποφάσισαν ενάντια στη χρήση κρυπτονομίσματος. Σχεδόν το ένα πέμπτο
(18%) σταμάτησε γιατί έγινε υπερβολικά περίπλοκο τεχνικά.
Αυτή η έλλειψη κατανόησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσπιστία απέναντι στην ικανότητα των κρυπτονομισμάτων να κρατήσουν ασφαλή τα
χρήματα των καταναλωτών.
Για παράδειγμα, σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των ερωτηθέντων δήλωσαν πως πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα είναι αρκετά ρευστά και πρέπει να
σταθεροποιηθούν πριν προετοιμαστούν για τη χρήση τους.
Υπάρχει επίσης η συνήθης αντίληψη μεταξύ των καταναλωτών πως τα κρυπτονομίσματα δεν θα βρίσκονται στις ζωές μας για πάντα. Το ένα τρίτο (35%)
πιστεύει πως τα κρυπτονομίσματα είναι μία μόδα με την οποία δεν αξίζει να ασχοληθούμε.
Για ένα καλύτερο μέλλον
Ενώ το εκτεταμένο ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα μπορεί να έχει κορυφωθεί, υπάρχει ακόμη ζήτηση για τη χρήση της τεχνολογίας.
Το ένα πέμπτο (20%) αυτών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι ενώ δεν χρησιμοποιούν κρυπτονόμισμα τη δεδομένη περίοδο, θα ήθελαν να το κάνουν στο
μέλλον.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη η αμφιβολία ανάμεσα στους καταναλωτές – συχνά υποκινούμενη από τον φόβο πως υπάρχει ένα αληθινό ρίσκο για τα
οικονομικά τους.
Οι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα προς όφελός τους, με περίπου έναν στους πέντε (19%) από αυτούς που ερωτήθηκαν να
σχολιάζουν πως έχουν βιώσει επιθέσεις από hackers κατά τη διάρκεια συναλλαγών.
Οι εγκληματίες δημιουργούν επίσης ψεύτικα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για να προσελκύσουν κόσμο ώστε να επενδύσει απερίσκεπτα τα χρήματά του και
το 15% των καταναλωτών έχει υπάρξει θύμα απατών από κρυπτονόμισμα.
Η πρόσφατη κίνηση του Facebook θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τα νομίσματα αυτά, αλλά αυτό που δεν είναι σαφές είναι οι συνέπειες,
καλές ή κακές, που θα έχει αυτό στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των κρυπτονομισμάτων, τα οποία βεβαίως δεν ελέγχονται ή ασφαλίζονται από τα
έθνη-κράτη.
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