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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 
Σημάδια ανάκαμψης της εστίασης 

Σύμφωνα με στοιχεία της μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας Yelp, ικανός αριθμός εστιατορίων 
επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία, υιοθετώντας νέες και ασφαλείς μεθόδους εξυπηρέτησης των 
πελατών. 

Εστιατόρια με μεγάλους ανοικτούς χώρους, επαρκείς 
αποστάσεις, δυνατότητα προπαραγγελίας κλπ έχουν 
προτεραιότητα στις προτιμήσεις των πελατών. Αξιοσημείωτο 
επίσης είναι το γεγονός ότι σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 
του 2019, το Yelp κατέγραψε αύξηση, σε εθνικό επίπεδο, της 
έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων που προσφέρουν φαγητό 
αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι καντίνες 
(“food trucks”), τα λεγόμενα “Pop-up restaurants” 
(εστιατόρια προσωρινού χαρακτήρα) καθώς και οι χώροι φαγητού σε ιχθυαγορές.  

Τον Απρίλιο σημειώθηκε ραγδαία πτώση στις ενάρξεις λειτουργίας χώρων εστίασης, αλλά ήδη 
από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο είχε καταγραφεί αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με 29% μηνιαίο μέσο όρο 
αύξησης των εγκαινίων. Η τάση σταθεροποιήθηκε κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με 6.600 
περίπου εγκαίνια συναφών χώρων σε μηνιαία βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Σεπτέμβριο του 
τρέχοντος έτους καταγράφηκαν μόνο 100 λιγότερα εγκαίνια χώρων εστίασης σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα πέρσι.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/restaurants-reopening-but-with-new-formats/ 
 
Σχεδόν 10 δισ. δολ. HΠΑ έφθασε η αξία των πωλήσεων βιολογικών τροφίμων κατά το 2019 
 Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού 
Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στις 
22.10.20, η συνολική αξία των πωλήσεων βιολογικών 
τροφίμων στις ΗΠΑ κατά το 2019 άγγιξε τα 10 δισ. δολ. 
ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 31% σε 
σύγκριση με το 2016. Παράλληλα, καταγράφηκαν 16.585 
βιολογικές φάρμες στη χώρα (αύξηση 17% σε σύγκριση 
με το 2016).  

Η Πολιτεία της California ηγείται του κλάδου 
βιολογικής καλλιέργειας στις ΗΠΑ, με αξία πωλήσεων 3,6 
δισ. δολ. ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 36% της 
συνολικής αξίας πωλήσεων, ενώ διατηρεί 3.012 φάρμες βιολογικών προϊόντων, με τις Πολιτείες 
Washington, Pennsylvania, Oregon και Texas να ακολουθούν.  
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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, H.Hamer, «Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη συνεχή ανάπτυξη της παραγωγής βιολογικών προϊόντων στις 
ΗΠΑ». Οι σημαντικότεροι τομείς βιολογικών προϊόντων κατά το 2019 στις ΗΠΑ ήταν τα κρεατικά και τα 
πουλερικά με αξία 2,48 δισ. δολ ΗΠΑ, τα γαλακτοκομικά με αξία 1,59 δισ. δολ ΗΠΑ, τα λαχανικά με αξία 
2,1 δισ. ΗΠΑ και τα φρούτα με 2,02 δισ. ΗΠΑ. 
Πηγή: 
https://www.nass.usda.gov/Newsroom/2020/10-22-2020.php 
 
Ραγδαία αύξηση πωλήσεων των μη αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

Οι Αμερικανοί έχουν αυξήσει την κατανάλωση ποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά δεν 
γεμίζουν τα ποτήρια τους μόνο με αλκοόλ. Στρέφονται επίσης σε ποικίλα είδη μη αλκοολούχων ποτών, 
τα οποία προσφέρουν αίσθηση χαλαρότητας, χωρίς να 
επιβαρύνουν τον οργανισμό με οινόπνευμα.   

Σύμφωνα με τη γνωστή εταιρεία ερευνών Nielsen, οι 
πωλήσεις μπύρας χωρίς αλκοόλ εκτοξεύθηκαν κατά 44% στις ΗΠΑ 
τον Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους. Η 
συγκεκριμένη αλλαγή ενδεχομένως καταδεικνύει ότι η αρχική 
αύξηση της κατανάλωσης αλκοολούχων ήταν προσωρινή και ότι 
όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε μη αλκοολούχα 
ποτά, προκειμένου να ελέγξουν την κατανάλωση οινοπνεύματος. 
Πρόσθετα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τάση, 
καταγράφοντας μάλιστα επιστροφή ορισμένων καταναλωτών στις προ-COVID καταναλωτικές συνήθειες.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι η δημοφιλία των μη αλκοολούχων ποτών δεν περιορίζεται σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά διατρέχει όλο το δημογραφικό φάσμα των καταναλωτών.  
Πηγή: 
https://www.forbes.com/sites/lanabandoim/2020/10/22/nonalcoholic-drinks-grow-in-popularity-during-
coronavirus-outbreak/#6bbe5b1116aa 
 
Αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον για προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό  

6 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως εκδηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα τροφίμων 
και ποτών που ενισχύουν την ανοσοποιητική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού, σύμφωνα με έρευνα 
της Innova. 

Οι ουσίες που ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
αναμένεται να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής των διατροφικών 
προϊόντων για όλο και αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών κατά τα 
προσεχή χρόνια, ενώ οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου επενδύουν 
όλο και περισσότερο σε έρευνα, προκειμένου να βελτιώσουν το 
παραγόμενο προϊόν, στη βάση των επιστημονικών πορισμάτων και 
των νέων καταναλωτικών προτιμήσεων.  

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Nestlé, της οποίας οι 
πωλήσεις σχετικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 3 πρώτα τρίμηνα του 2020, έναντι 
αναμενόμενης αύξησης 2,8%, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Παρά το γεγονός ότι εκ 
του συνόλου των προϊόντων της Nestlé τα φέροντα ισχυρισμούς υγείας αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% 
των πωλήσεων, το διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Mark Schneider ανέφερε ότι στόχος του ομίλου 
είναι να αναδειχθεί σε υπερδύναμη της υγιεινής διατροφής στα επόμενα χρόνια.   
Πηγή: 
https://www.wsj.com/articles/pandemic-era-shoppers-splurge-on-vitamins-boosting-nestle-sales-
11603275491?mod=business_lead_pos5 



 
Σημαντική αύξηση πωλήσεων σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας για οικιακή χρήση  

Η δαπάνη των νοικοκυριών για προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και συναφή είδη γνώρισε 
αύξηση της τάξης του 9% μεταξύ 24ης Φεβρουαρίου και 30ης Σεπτεμβρίου, συγκρινόμενη με την ίδια 
περίοδο του 2019, σύμφωνα με δεδομένα της NCSolutions. Ιδίως τον Μάρτιο, όταν και παρατηρήθηκε 
γενικότερη εκτίναξη της καταναλωτικής δαπάνης για 
τρόφιμα, οι καταναλωτές ξόδεψαν κατά 26% περισσότερα 
χρήματα για σοκολατοειδή, ενώ η δαπάνη για συναφή 
προϊόντα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα 
είναι αυξημένη κατά 4% σε σύγκριση με το 2019.  

«Παραδοσιακά, η δαπάνη για γλυκά είναι αυξημένη 
κατά τους φθινοπωρινούς μήνες», σύμφωνα με τη Δ/νουσα 
Σύμβουλο της NCSolutions Linda Dupree. «Γλυκά όπως οι 
σοκολάτες, οι τούρτες και οι πίτες αποτελούν απαραίτητο 
συστατικό της περιόδου των εορτών, που ξεκινούν με το 
Halloween και κορυφώνονται με την πανηγυρική αλλαγή 
του χρόνου. Η τρέχουσα τάση, η οποία συνδιαμορφώνεται 
από την πανδημία και το αυξημένο ενδιαφέρον για οικιακή παρασκευή γλυκισμάτων και 
αρτοποιημάτων, δείχνει ότι ο καταναλωτικός ενθουσιασμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα». 
Πηγή: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/americas-elevated-sweet-tooth-new-consumer-packaged-
goods-insights-shows-9-increase-in-household-spending-on-all-things-sweet-301157301.html 
 
Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι προετοιμασμένος για το δεύτερο κύμα της πανδημίας  

Οι λιανέμποροι και οι προμηθευτές τροφίμων και ειδών οικιακής ανάγκης στις ΗΠΑ δηλώνουν 
προετοιμασμένοι για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Boston 
Globe.  

Οι περισσότεροι ξεκίνησαν να αποθηκεύουν εγκαίρως προϊόντα που έτυχαν αυξημένης 
καταναλωτικής προτίμησης κατά την περίοδο έντασης του πανδημικού φαινομένου.  Παρατηρούνται 
ακόμα ελλείψεις ορισμένων αγαθών, όπως τα χαρτιά 
τουαλέτας και τα καθαριστικά/απολυμαντικά, αλλά η 
εκτίμηση είναι ότι δύσκολα θα επαναληφθούν 
φαινόμενα του παρελθόντος Μαρτίου, με τους 
καταναλωτές να συρρέουν κατά κύματα στα super 
markets και να εξαφανίζουν προϊόντα από τα ράφια.  

Η ανησυχία είναι διάχυτη για τυχόν νέες 
αναταράξεις στην παραγωγή και διανομή προϊόντων 
πρώτης ανάγκης, όπως τα κρεατικά, ιδίως αν 
συνυπολογισθεί η παράμετρος των επερχόμενων 
εορτών. Πολλοί αναλυτές βεβαίως αναμένουν ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών θα αποφύγει τις πολυπληθείς συνεστιάσεις και τους 
μεγαλεπήβολους εορτασμούς, κάτι που αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην κατανάλωση 
γαλοπούλας (του παραδοσιακού εδέσματος των Ευχαριστιών), αλλά και άλλων συναφών προϊόντων.  
Πηγή: 
https://www.bostonglobe.com/2020/10/19/business/supermarkets-theyre-prepping-panic-buying/ 
 
 



Έναρξη περιόδου ανανέωσης της υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ 
στο μητρώο της FDA (Προθεσμία: 1.10.2020 - 31.12.2020)  

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή 
ή/και ανανέωση εγγραφής ξένων εξαγωγικών εταιρειών αγροδιατροφικών προϊόντων στο μητρώο της 
αρμόδιας Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας “Food & Drug Administration”. Η υποχρέωση απορρέει από την 
εφαρμογή του “Food Safety Modernization Act”, σύμφωνα 
με τον οποίο όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες ή αλλοδαπές 
του κλάδου τροφίμων-ποτών πρέπει να εγγράφονται στα 
οικεία μητρώα της FDA, καθώς και να επιτρέπουν τυχόν 
επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής.  

Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται ανά διετία, με 
προθεσμία από 1.10 έως 31.12. Το 2020 είναι έτος κατά το 
οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή/ανανέωση. 
Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός συνεργάτης/εισαγωγέας 
της αλλοδαπής εταιρείας οφείλει να ειδοποιεί τον 
εξαγωγέα για την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο, προ 
της αποστολής φορτίων. Συνιστάται ή όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανανέωση εγγραφής στο μητρώο FDA, 
προκειμένου να αποφευχθούν διαδικαστικά προβλήματα.  
Για πληρέστερη ενημέρωση, δείτε τους κάτωθι συνδέσμους:  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-
facilities-and-other-submissions  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-
facilities-and-other-submissions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-
biennial-registration-renewal  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-step-
step-instructions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/fda-industry-systems-account-management-
guide  
 
Διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης του “Association of Food Industries” για τις διαδικασίες 
πιστοποίησης προϊόντων στην “Food & Drug Administration” (FDA) 

Ο φορέας “Association of Food Industries”, ο οποίος εκπροσωπεί κυρίως εισαγωγείς και 
διανομείς εισαγόμενων τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ, 
διοργανώνει διήμερα διαδικτυακά σεμινάρια 
εκπαίδευσης προς ενημέρωση ξένων εξαγωγέων στις 28 
και 29.10 και στις 18 και 19.11 και τοπική ώρα 9 π.μ., με 
θέμα “Foreign Supplier Verification Program Training - 
Save Money, Travel Costs and Time!”, αναφορικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων και 
εισαγωγής τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αμερικανικής Αρχής Ελέγχου Φαρμάκων και 
Τροφίμων (Food and Drug Administration – FDA). Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε 200 δολ. για τα 
μέλη του φορέα και 275 δολ. για τα μη μέλη. 
 Για πληροφορίες, εγγραφή κλπ, δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
https://www.afius.org/education 
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### 
Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ και την ευρύτερη περιοχή 

ΝΥ 
United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
Cases of Coronavirus Disease (COVID-19) in the U.S.: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html 
 
Food & Drug Administration 
https://www.fda.gov/home 
 
U.S. Customs and Border Protection 
https://www.cbp.gov/ 
 
Department of Homeland Security 
https://www.dhs.gov/ 
 
United States Department of Agriculture 
https://www.usda.gov/ 
 
The Official Website of New York State 
https://www.ny.gov/ 
 
Official Website of the City of New York 
https://www1.nyc.gov/ 
https://www1.nyc.gov/ 
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