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Τι θα συζητήσει στις συναντήσεις 
που θα γίνουν την Τρίτη ο επόπτης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
Αντρέα Ενρια µε τους διευθύνοντες 
συµβούλους των ελληνικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων και µε 
τον διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Μ
ε το βλέµµα στραµµένο στα ελ-
ληνικά περιφερειακά λιµάνια 
κινούνται η Royal Caribbean, 

η Carnival Cruise Lines και η Global 
Ports Holdings, τρεις κολοσσοί της πα-
γκόσµιας κρουαζιέρας. Τα λιµάνια της 
Κέρκυρας, του Ηρακλείου, της Μυκό-
νου, της Ρόδου και του Κατάκολου γίνο-
νται µαγνήτης για τους επίδοξους επεν-
δυτές, τη στιγµή που η σταδιακή σταθε-
ροποίηση του γεωπολιτικού σκηνικού 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσο-
γείου, σε συνδυασµό µε τις ανακατατάξεις που 
προοιωνίζονται οι νέοι περιορισµοί των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών Αµερικής για ταξίδια στην Κούβα, 
εκτιµάται ότι ευνοεί την ισχυροποίηση της θέσης 
της Ελλάδας στον παγκόσµιο χάρτη του θαλάσ-
σιου τουρισµού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι τρεις ισχυροί 
παίκτες του θαλάσσιου τουρισµού έχουν πραγ-
µατοποιήσει επαφές µε το ΤΑΙΠΕ∆ για τα λιµά-
νια και τις µαρίνες που εντάσσονται στο χαρτο-

φυλάκιο που διαχειρίζεται, αλλά και µε τα Λιµε-
νικά Ταµεία, µε στόχο την υλοποίηση επενδύσε-
ων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα δώσουν πε-
ραιτέρω ώθηση στην ελληνική κρουαζιέρα και θα 
αναβαθµίσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγµή, µε δεδοµένες τις τεράστιες προ-
οπτικές ανάπτυξης που έχει ο κλάδος της κρου-
αζιέρας στην Ελλάδα, οι οποίες αποτυπώνονται 
στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλά-
δος, σύµφωνα µε την οποία ο αριθµός των αφί-
ξεων των επιβατών στα ελληνικά λιµάνια για το 

2019 αναµένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατοµµύ-
ρια, µεγάλες εταιρείες προτίθενται να συνεχίσουν 
τα δροµολόγιά τους στα ελληνικά λιµάνια και κα-
τά τη διάρκεια του χειµώνα. Η Viking Cruises και 
η Celestyal Cruises αναµένεται να διατηρήσουν 
τα δροµολόγιά τους µέχρι και τον ∆εκέµβριο, 
ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως και η MSC 
Cruise Lines έχει εκφράσει την πρόθεσή της να 
προσθέσει ελληνικά λιµάνια στον προγραµµατι-
σµό των επόµενων ετών, αρχής γενοµένης από 
τον ερχόµενο χειµώνα. 

οι εκπρόσωποι τριών κολοσσών του κλάδου της κρουαζιέρας

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ
ΞΥΡΑΦΙΟΥ 
Η FOLLI FOLLIE
Στα µέσα Ιουλίου αναµένεται 
το πόρισµα των ελεγκτών της 
PwC, το οποίο θα κρίνει αν 
ο υπό κατάρρευση όµιλος 
Κουτσολιούτσου θα ακολουθήσει 
τον Πτωχευτικό Κώδικα ή αν θα 
υπάρξει «ξαφνικός θάνατος». 
Το ύστατο σχέδιο δηµιουργίας 
µιας «µικρής Folli»

Ρίχνουν άγκυρα 
σε ελληνικά λιµάνια

www.real.grRealmoney ΣΑΒΒΑΤΟ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ιακεκριμένοι καθηγητές και επικεφαλής 

παραγωγικών φορέων της αγοράς ζητούν με 
άρθρα τους στην «R» από την επόμενη κυβέρνηση 
να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για να καταστεί 

η Ελλάδα επενδυτικός προορισμός
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