
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΗΧΥ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Σε περίοπτη θέση στη λίστα µε τα 
17 επενδυτικά σχέδια πολυτελών 
προδιαγραφών βρίσκονται 
δύο νέα ξενοδοχεία που θα 
κατασκευάσει ο όµιλος του 
Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου 
και η επένδυση του «λύκου» 
της Wall Street Αγγελου 
Μιχαλόπουλου στην Ιο

Ο
ι παθογένειες του πρωτογε-
νούς τοµέα αναλύονται σε 
µια εκτενή έρευνα που εκ-

πόνησε η διαΝΕΟσις, στην οποία 
αποτυπώνονται οι αλλαγές που πρέ-
πει να γίνουν στο θεσµικό πλαίσιο, 
ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δη-
µιουργία µεγαλύτερων, υγιών συ-
νεργατικών δοµών. 

Σύµφωνα µε την έρευνα που 
φέρνει σήµερα στο φως της δηµο-
σιότητας η Realnews, οι προτάσεις 
για ένα νέο µοντέλο συνεργατικό-
τητας αφορούν, µεταξύ άλλων, οι-
κονοµικά κίνητρα για συµµετοχή σε 
συνεργατικά σχήµατα και τη δηµι-
ουργία ενός νέου νόµου-πλαίσιο 
που θα δίνει στους συνεταιρισµούς 
την ευελιξία να καθορίζουν οι ίδιοι 
την οργάνωση και την επιχειρηµα-
τική τους κατεύθυνση. Ενας νόµος-
πλαίσιο ο οποίος θα πρέπει να πα-
ραµένει σταθερός και όχι να αλλά-
ζει µε κάθε νέα κυβέρνηση. Παράλ-
ληλα, στις προτάσεις της διαΝΕΟσις 
περιλαµβάνονται προγράµµατα οι-

κοδόµησης ικανοτήτων για τη δηµι-
ουργία συνεργατικών σχηµάτων, η 
δηµιουργία προγραµµάτων που εν-
θαρρύνουν τη συνεργατικότητα και 
την εξωστρέφεια, αλλά και η λήψη 
µέτρων για την καταπολέµηση της 
«µαύρης» οικονοµίας. 

Μάλιστα, η παραοικονοµία και 
το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων 
στον αγροδιατροφικό τοµέα αποτε-
λούν δύο από τα µεγαλύτερα προ-

βλήµατα που αντιµετωπίζει ο εγχώ-
ριος πρωτογενής τοµέας. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η µέση ιδιοκτησία στη 
χώρα µας είναι 68 στρέµµατα, σχε-
δόν το 1/3 από τον ευρωπαϊκό µέ-
σο όρο. Οι περισσότερες, µάλιστα, 
από τις µισές εκµεταλλεύσεις έχουν 
µέγεθος µικρότερο από 20 στρέµ-
µατα. Επίσης, στο 95% των 17.000 
επιχειρήσεων στον τοµέα των τρο-
φίµων απασχολούνται λιγότεροι από 

10 υπάλληλοι, ενώ το 2015 µόνο 27 
επιχειρήσεις που µεταποιούν προϊ-
όντα του πρωτογενούς τοµέα είχαν 
πωλήσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ. 
Παρά τα προβλήµατα, όµως, που 
αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας, 
στην έρευνα αναφέρονται και συνε-
ταιρισµοί που επιβίωσαν στα χρόνια 
της οικονοµικής κρίσης, στέλνοντας 
µηνύµατα αισιοδοξίας για την επό-
µενη ηµέρα.
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για την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής

Ερευνα της διαΝΕΟσις: 11 προτάσεις 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ BURGER
Η πλούσια επιχειρηµατική 
δράση του Ελληνοαµερικανού 
Πίτερ Ξενόπουλου στον τοµέα 
της εστίασης στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και η συνεργασία 
του µε τη νεοσύστατη 
αλυσίδα εστιατορίων Fournos 
Theophilos των Γ. Κορρέ 
και Ν. Πασχαλάκη
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Η συνταγή για 
την ανάπτυξη 
του αγροτικού τοµέα 
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ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ 
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ανοίγει 
το νομοσχέδιο που φέρνουν τα συναρμόδια 
υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας άμεσα 
στη Βουλή. Οι όροι, τα κριτήρια και οι «κόφτες» 
ανά κατηγορία οφειλετών

 ΣΕΛ. 4-5


