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Εκτίμηση για βαρύτερες και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας επιπτώσεις της επιδημίας κορωνοϊού 
στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ 
              Η πανδημία της λοίμωξης COVID-19 αναμένεται να επιφέρει 
βαρύτερες και μεγαλύτερης διάρκειας επιπτώσεις απ’ ότι είχε αρχικώς 
εκτιμηθεί στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ. Η πτώση των σχετικών 
μεγεθών που καταγράφεται ήδη στις βασικές αμερικανικές πύλες 
εισόδου προϊόντων αποδίδεται στην αναστολή λειτουργίας 
εργοστασίων και στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Κίνα και σε 
άλλες χώρες, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου 
(National Retail Federation).    

«Υπάρχουν ακόμα άγνωστες παράμετροι για να έχουμε μια τελική εικόνα των επιπτώσεων του 
κορονοϊού στην εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της NRF Jonathan Gold. Σύμφωνα με τον 
ίδιο «Καθόσον κάποια εργοστάσια στην Κίνα επανέρχονται σε παραγωγικούς ρυθμούς, παρατηρείται εκ 
νέου ροή προϊόντων. Υπάρχουν βεβαίως άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τη μεταφορά φορτίων, όπως η 
διαθεσιμότητα των οδηγών φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα στα κινεζικά λιμάνια»  
Πηγή: 
https://nrf.com/media-center/press-releases/coronavirus-impact-imports-expected-be-larger-and-
longer-previously 
 
Η Fοοd and Drug Administration (FDA) αναστέλλει τις επιθεωρήσεις στο εξωτερικό   

 

          Η αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή ελέγχου για τις 
εισαγωγές τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ, FDA, 
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει αμέσως τις περισσότερες 
επιθεωρήσεις τροφίμων στο εξωτερικό μέχρι και το 
τέλος του Απριλίου. Σχετικές επιθεωρήσεις θα 
λαμβάνουν χώρα κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση, 
εφόσον αφορούν σε περιπτώσεις επείγοντος ή 
μείζονος σημασίας. 

 
             Η εν λόγω απόφαση ελήφθη προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια του 
προσωπικού, δοθέντος μάλιστα ότι η Υπηρεσία θεωρεί ότι διαθέτει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την 
επάρκεια και την ακρίβεια των ελέγχων της, αξιοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους και εργαλεία. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FDA oι επιθεωρήσεις θα επανεκκινήσουν αμέσως μόλις το 
επιτρέψουν οι περιστάσεις.  
Πηγή: 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-disease-2019-covid-19-update-
foreign-inspections 
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Οι αμερικανικές πόλεις-κέντρα της εστίασης όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Αντζελες θα πληγούν 
σκληρά από την κρίση  

Τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την ανάσχεση του 
κορωνοϊού στις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξουν σφοδρά τις πόλεις με 
μεγάλο κλάδο εστίασης, όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Αντζελες, όπου 
εκτιμάται ότι θα κλείσουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, σύμφωνα με 
αναλυτές.  
  Ήδη στις προαναφερθείσες πόλεις τα εστιατόρια, οι 
καφετέριες, οι pubs και τα bar έχουν κλείσει και μπορούν να 
προσφέρουν μόνο υπηρεσίες take away. Aκολούθησαν στην ίδια 
γραμμή και άλλες Πολιτείες και Δήμοι των ΗΠΑ. 

«Μιλάμε για τις πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό εστιατορίων στη χώρα,» ανάφερε ο Joe 
Pawlak, διευθυντικό στέλεχος της Technomic, εταιρείας συμβούλων στο χώρο της εστίασης. Ο κλάδος 
εστίασης στην πόλη της Νέας Υόρκης κάνει τζίρο περίπου 50 δισ. δολαρίων ετησίως, με το Λος Αντζελες 
να ακολουθεί με 26 δισ. «Αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ υψηλά και οι απώλειες θα προκαλέσουν 
δραστικές επιπτώσεις στην οικονομία. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να καλυφθούν οι 
απώλειες που θα προκληθούν.», δήλωσε ο κ. Pawlak. 
Πηγή: 
https://www.nbcnews.com/business/consumer/foodie-cities-such-new-york-city-los-angeles-
restaurant-closures-n1162631  

 

Τα εστιατόρια αναζητούν τρόπους για να επιβιώσουν  
Ο κλάδος της εστίασης στις ΗΠΑ έχει ήδη πληγεί σκληρά από την κρίση του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με την National Restaurant Association, το 78% των 
εστιατορίων στις ΗΠΑ είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και ο όλος 
κλάδος ήταν σε τροχιά ανόδου για το 2020, με αρχικές εκτιμήσεις 
τζίρου 899 δισ. δολαρίων.  Τώρα ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι οι 
πωλήσεις θα γνωρίσουν πτώση 225 δισ. δολαρίων κατά τους 
επόμενους τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον βοηθό καθηγητή 
management τροφίμων στο Cornell, Αaron Adalja, «Είναι αδύνατον 
να μην παραδεχθούμε την πορεία που διαγράφει ο κλάδος και τις 
επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει στο σύνολο της οικονομίας.»  
  Οι άνθρωποι του κλάδου αναζητούν εναγωνίως τρόπους για 
να ανασχεθεί η ραγδαία πτώση. Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση γενικευμένου moratorium 
εξώσεων, δανειοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, φορολογικών απαλλαγών κλπ. Τα εστιατόρια που 
έχουν υποχρεωθεί να λειτουργούν μόνο για υπηρεσίες take away, αδυνατούν να καλύψουν έστω και 
στο ελάχιστο τις απώλειες του τζίρου, αφού οι πωλήσεις τους πλέον καλύπτουν μόνο ένα ποσοστό της 
τάξεως του 5-15% του των εσόδων που θα είχαν υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.  
Πηγή: 
https://www.eater.com/2020/3/19/21185918/how-can-goverment-assistance-help-restaurants-
actually-need-in-the-form-of-relief  
 

 
 
 
 
 

https://www.nbcnews.com/business/consumer/foodie-cities-such-new-york-city-los-angeles-restaurant-closures-n1162631
https://www.nbcnews.com/business/consumer/foodie-cities-such-new-york-city-los-angeles-restaurant-closures-n1162631
https://www.eater.com/2020/3/19/21185918/how-can-goverment-assistance-help-restaurants-actually-need-in-the-form-of-relief
https://www.eater.com/2020/3/19/21185918/how-can-goverment-assistance-help-restaurants-actually-need-in-the-form-of-relief


Μάχη επιβίωσης των μικρών καλλιεργητών, εξαιτίας της κρίσης στην εστίαση από τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού  

Οι μικροί καλλιεργητές στις ΗΠΑ, οι οποίοι τροφοδοτούν με τα προϊόντα τους κατά κύριο λόγο 
τα εστιατόρια, βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, εξαιτίας των 
περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία των χώρων εστίασης, που επιβλήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η 
επέκταση του κορωνοϊού.  

Οι μικροί καλλιεργητές επηρεάζονται και από το 
υπόλοιπο πλέγμα μέτρων, που αφορά σε αναστολή 
λειτουργίας επαγγελματικών και λοιπών χώρων. 

Πολλοί καλλιεργητές, προκειμένου να καλύψουν τις 
απώλειες, έχουν προχωρήσει σε απευθείας πωλήσεις και 
κατ’ οίκον παράδοση σε πολίτες που βρίσκονται 
περιορισμένοι στα σπίτια τους. Στη Νέα Υόρκη έχει ήδη 
παρατηρηθεί αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων συναφών 
προϊόντων μέσω της πλατφόρμας “OurHarvest”.   
Προς ώρας, οι μικροί καλλιεργητές δεν έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημική κρίση, 
αλλά εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί το φαινόμενο και δεν ανασχεθεί εγκαίρως, οι συνέπειες ενδέχεται να 
είναι καταστροφικές.  
Πηγή: 
https://civileats.com/2020/03/17/small-farms-also-struggle-as-restaurants-shut-down-due-to-
coronavirus/  
 
Αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, 
αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που αιτούνται για 
πρώτη φορά συμπερίληψη στα επιδόματα ανεργίας, 
εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του νέου 
κορωνοϊού.  

Καταγράφηκαν 70.000 νέες αιτήσεις στην εβδομάδα 
μεταξύ 7 και 14 Μαρτίου 2020, φέρνοντας τον συνολικό 
αριθμό στο υψηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 
2017.  

Ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε πρόσφατα έκτακτο 
πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας και ανακούφισης των ομάδων που θα πληγούν, στο οποίο 
περιέχεται ρήτρα πληρωμένης άδειας ασθενείας για αμερικανούς εργαζόμενους που βρίσκονται σε 
καραντίνα, που βοηθούν μέλος της οικογένειας που έχει νοσήσει ή που επηρεάζονται από το κλείσιμο 
των σχολείων.  

Η έκδηλη ανησυχία για μαζικές απολύσεις εξαιτίας της διαφαινόμενης διάρκειας της κρίσης 
οδήγησε την National Restaurant Association (NRA) να αποστείλει έκκληση βοήθειας προς τον Πρόεδρο 
Trump και ηγέτες του Κογκρέσου, προκειμένου να μετριασθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στον κλάδο της 
εστίασης, ζητώντας τριπλή δέσμη μέτρων, για στοχευμένη οικονομική ανακούφιση, προγράμματα 
δανειοδότησης για μικρές επιχειρήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις.   
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/unemployment-rising  
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Η αλυσίδα supermarket ShopRite εισάγει πρόγραμμα Εικονικού Διαιτολόγου  
Η γνωστή αλυσίδα supermarket ShopRite εισήγαγε πρόγραμμα διαδικτυακής συζήτησης με 

επαγγελματία διαιτολόγο, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ερωτήσεις αναφορικά με 
τη διατροφή τους, χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη σε κάποιο κατάστημα. Η καινοτόμος αυτή 
υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα της ShopRite.   

Η εν λόγω εταιρεία είχε εγκαινιάσει ήδη από το 2006 
πρόγραμμα συμβουλών από περισσότερους από 100 
εξειδικευμένους διαιτολόγους σε περισσότερα από 140 
καταστήματά της. Οι διαιτολόγοι παρέχουν δωρεάν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη ομάδων, μαθήματα 
μαγειρικής, επί τόπου δειγματισμούς, με σημείο αναφοράς 
την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Με τη νέα 
εφαρμογή, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται 
διαδικτυακά.  
Πηγή: 
https://progressivegrocer.com/shoprite-introduces-virtual-dietitian-program 
 

Ανοδική τάση για τα γιαούρτια που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά  

Τα γιαούρτια και τα ποτά γιαούρτης που παράγονται από 
φυτική πρώτη ύλη εμφανίζουν ανοδική τάση σύμφωνα με σχετική 
έρευνα της IRI. Τα εν λόγω προϊόντα αντιστοιχούν ως τώρα σε 
μόλις 3% της σχετικής αγοράς, αλλά όλο και περισσότεροι 
αμερικανοί καταναλωτές εμφανίζονται πρόθυμοι να εντάξουν το 
προϊόν στις προτιμήσεις τους. 

Σε διάστημα 52 εβδομάδων και μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 
2019, το ποσό που ξόδεψαν οι καταναλωτές για τα εν λόγω 
προϊόντα ανήλθε σε 205 εκ. δολ ΗΠΑ, ήτοι αυξήθηκε κατά 35% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο της ανωτέρω περιόδου 12μηνο.  
  Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα οι περισσότεροι 
καταναλωτές των σχετικών προϊόντων εντοπίζονται στις δύο 
ακτές των ΗΠΑ και ανήκουν στις δημογραφικές ομάδες των millennials και των Gen-Xers. 
Πηγή:  
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2020/02/13/Non-dairy-yogurt-is-a-bright-spot-in-fast-
growing-plant-based-category-IRI-says#  
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