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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τ
εκτονικές αλλαγές συμβαίνουν τον τε-
λευταίο χρόνο στον κλάδο των τροφί-
μων, με αιχμή τα γαλακτοκομικά, με ηχη-

ρά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, όπως ο 
Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Δημήτρης Δα-
σκαλόπουλος, να ενδυναμώνουν την παρου-
σία τους ποντάροντας εκατομμύρια ευρώ σε 
καλά τοποθετημένες εταιρείες του τομέα, με 
στόχο τη δημιουργία ισχυρών ως προς το μέ-
γεθος επιχειρήσεων και την κατάκτηση των ξέ-
νων αγορών. Στους νέους παίκτες κυριαρχούν 
και οι Αμερικανοί του fund CVC, ο επικεφαλής 
του οποίου στην Ελλάδα Αλεξ Φωτακίδης, με-
τά τα νοσοκομεία, μεταφέρει τις επενδύσεις 
της εταιρείας σε δυναμικές ελληνικές επι-
χειρήσεις τροφίμων. Η σύμπραξη δυνά-
μεων και η δημιουργία μεγαλύτερων 
εταιρειών στον κλάδο υπαγορεύο-
νται -πέραν της εξαγωγικής δύνα-
μης που έχουν τα ελληνικά προϊό-
ντα αν «σερβίρονται» σωστά- και 
από τη δυναμική που φέρνουν 
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, οι οποίοι στοχεύουν σε 
μεγάλο βαθμό στη δημι-
ουργία μεγαλύτερου με-
γέθους εταιρειών και στις 
εξαγωγές, αλλά και τα 19 
δισ. ευρώ από τα κονδύ-
λια της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Σε ό,τι αφο-
ρά τη στρατηγική του 
Ταμείου Ανάκαμψης, 
αξίζει να αναφερθεί 
ότι ιδιαίτερο βάρος 
θα δοθεί στη χρημα-
τοδότηση (από το σκέ-
λος των επιδοτήσεων) 
των ελληνικών εταιρει-
ών με έντονη εξαγω-
γική δραστηριότητα, 
χαρακτηριστικό που 
διαθέτει ήδη ο χώρος 
των τροφίμων και κυ-
ρίως τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

Το φιλέτο
«Τα ελληνικά τρόφιμα, κυ-
ρίως τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα, από τη φέτα, το γάλα 
μέχρι τα παράγωγα των τυ-
ριών, όπως η ελληνική τυρόπι-
τα, έχουν σημαντικά περιθώρια 
κέρδους και, εφόσον οι επιχειρη-
ματίες επενδύσουν, τότε μπορούν να 
βρεθούν στην πρώτη θέση στα ράφια 
ξένων σούπερ μάρκετ και καταστημά-
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στα τρόφιμα 
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