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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        
                         ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
                              Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  
 

 
 Περιφερειακή συγκέντρωση φορέα εισαγωγέων τροφίμων “Association of Food Industries”  

(Νέα Ιερσέη, 5.11.2019). 
 
          Πραγματοποιήθηκε στις 5.11 τ.έ. η ετήσια περιφερειακή συγκέντρωση του Συνδέσμου 
εισαγωγικών εταιρειών τροφίμων “Association of Food Industries” (AFI), στο ξενοδοχείο Newark Liberty 
Airport Hotel της Νέας Ιερσέης.  
     Ο Σύνδεσμος AFI είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, από τους παλαιότερους του είδους του στις 
Η.Π.Α., με έτος ίδρυσης το 1906, και αποστολή την επιμόρφωση, πληροφόρηση, δικτύωση, εκπόνηση 
προγραμμάτων και υλοποίηση δράσεων που προωθούν τα συμφέροντα εισαγωγικών εταιρειών τροφίμων 
στις Η.Π.Α., καθώς και προμηθευτών τους στην αλλοδαπή. 
   Καινοτομία της φετινής συγκέντρωσης ήταν η παρουσίαση συγκεκριμένων χωρών, ως 
τιμώμενων, μία εκ των οποίων, κατόπιν συμφωνίας του Γραφείου μας με τους διοργανωτές, ήταν η χώρα 
μας, ενώ η έτερη ήταν η Ισπανία.  
 Ειδικότερα, η παρουσίαση της χώρας μας ως τιμώμενης, ενείχε τις εξής δύο παραμέτρους:  

- Ο Προϊστάμενος του Γρ. Ο.Ε.Υ Ν. Υόρκης, Γ.Μιχαηλίδης, πραγματοποίησε, ως μέρος του 
ημερήσιου προγράμματος της εκδήλωσης, παρουσίαση σχετικά με τις ευκαιρίες και 
προοπτικές που παρουσιάζουν οι εξαγωγές συγκεκριμένων ποιοτικών ελληνικών τροφίμων 
στην αμερικανική αγορά και τους λόγους για τους οποίους οι παριστάμενοι εκπρόσωποι 
εταιρειών εισαγωγής και διανομής τροφίμων αξίζει να εξετάσουν ευκαιρίες συνεργασίας με 
Έλληνες παραγωγούς/προμηθευτές. 

- Στην ειδική εκδήλωση, εν είδει cocktail networking, που ακολούθησε το πέρας της 
εκδήλωσης, το Γραφείο μας είχε μεριμνήσει για την παρουσίαση και δειγματισμό ευρείας 
ποικιλίας ελληνικών τροφίμων (ελιές, λάδι, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, πίτες, 
αρτοσκευάσματα κ.ά.), σε συνεργασία με τις ελληνοαμερικανικές εταιρείες εισαγωγής 
τροφίμων “Mediterranean Pita” και “Loumidis  Foods”.  
 

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι δεν υφίστατο εκπροσώπηση ισπανικών εταιρειών, παρά το  
γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, έτερη τιμώμενη χώρα ήταν η Ισπανία, εκπρόσωπος του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. της οποίας επίσης πραγματοποίησε παρουσίαση του κλάδου τροφίμων της χώρας του. 
  Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν 40 – 45 κατά προσέγγιση εισαγωγικές εταιρείες και εταιρείες 
διανομής τροφίμων. 
 
  Το ημερήσιο πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες παρουσιάσεις: 
α) Η γενικότερη κατάσταση και προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και συνεπακόλουθα οι 
προοπτικές εξέλιξης της αγοράς τροφίμων. Την παρουσίαση πραγματοποίηση ο κ. Scott Clemons, 
επικεφαλής οικονομολόγος της επενδυτικής εταιρείας Brown Brothers Harriman.  
  Βασικό συμπέρασμα της ομιλίας ήταν ότι η οικονομία των Η.Π.Α. παρουσιάζει ασυνήθιστα 
παρατεταμένη περίοδο ήπιας οικονομικής ανάπτυξης μετά την οικονομική κρίση του 2008, με ποσοστά 
αύξησης του Α.Ε.Π. πέριξ του 2 - 2,5% ετησίως, η οποία όμως συνοδεύεται από εξαιρετικά επεκτατική 
δημοσιονομική (μείωση της φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων) και νομισματική πολιτική 
(εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και υλοποίηση μεγάλης διάρκειας προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης). Η 
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μακροοικονομική εικόνα συνοδεύεται από πολύ χαμηλά επίπεδα ανεργίας, πλησίον του επιπέδου πλήρους 
απασχόλησης (3,5%), με παράλληλη αύξηση των ημερομισθίων, περιορισμό του επιπέδου έκθεσης των 
νοικοκυριών σε δανεισμό και βελτίωση της αγοράς ακινήτων.  
  Παρά το γεγονός ότι προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον εξακολουθούν να υφίστανται 
(γεωπολιτική αστάθεια διεθνώς, εμπορικοί πόλεμοι, αύξηση δασμολογικών επιβαρύνσεων), η ευρύτερη 
εικόνα συνηγορεί ως προς το ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να αναμένεται εξακολούθηση του θετικού 
καταναλωτικού κλίματος, γεγονός που ασφαλώς αντικατοπτρίζεται και στον κλάδο τροφίμων.  
  Η μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με τον ομιλητή, είναι ότι η παρατεταμένη ήπια οικονομική 
ανάπτυξη συνοδεύεται από αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός 
που συνιστά μεγάλη πρόκληση στο απώτερο μέλλον. 
 
β) Οι επιπτώσεις των δασμολογικών επιβαρύνσεων που έχει επιβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση σε 
εισαγόμενα προϊόντα. Την παρουσίαση πραγματοποίησε η κα Nicole Bivens Collinson της εταιρείας 
νομικών συμβούλων “Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.”, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα διεθνούς 
εμπορίου, τελωνειακής και εξαγωγικής νομοθεσίας.  
  Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στις δασμολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε η αμερικανική 
κυβέρνηση, πρακτικώς στο σύνολο σχεδόν των εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων, στις δασμολογικές 
επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από 18.10 τ.έ. σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών προϊόντων, στην 
κυοφορούμενη φορολογική επιβάρυνση των διαδικτυακών πωλήσεων από την Ε.Ε. και σειρά άλλων 
κρατών (Ταϋλάνδη, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ κ.ά.). 
  Σύμφωνα με την ομιλήτρια, οι δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους εξαγωγικές / εισαγωγικές 
εταιρείες για να αποφύγουν τις προσφάτως επιβληθείσες δασμολογικές επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τα 
εξής: 

- Υποβολή αιτιολογημένων αιτήσεων εξαίρεσης (exclusion requests). 
- Υποβολή αιτήματος δασμολογικής επανακατάταξης προϊόντος/-ων σε άλλους δασμολογικούς 

κωδικούς, που δεν επιβαρύνονται καθόλου, ή επιβαρύνονται με χαμηλότερους δασμούς 
(classification/tariff engineering). 

- Αλλαγή της σύνθεσης/συστατικών του ιδίου του προϊόντος ή/και της συσκευασίας του, ώστε 
να αποφευχθεί η συμπερίληψή του στη λίστα αυτών που επιβαρύνονται με επιπλέον δασμούς 
(operational engineering). 

- Ενσωμάτωση, εν όλω ή εν μέρει, στη συσκευασία των εξαγόμενων προϊόντων, υλικών 
αμερικανικής προέλευσης, περίπτωση κατά την οποία από τον επιβαλλόμενο δασμό εξαιρείται 
η αξία των υλικών αμερικανικής προέλευσης που ενσωματώνεται στην τελική τιμή του 
προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή,  η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει στις τελωνειακές 
αρχές ειδική αίτηση δασμολογικής απαλλαγής (“9802 Entry”), υπό την επίκληση της 
προαναφερθείσας αιτιολογίας (“fabricated components of United States origin”). 

- Μεταφορά, εν όλω ή εν μέρει, της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος ή συστατικών του 
στις Η.Π.Α. (“production shifting”). 

- Αξιοποίηση της ρύθμισης “First Sales Rule” που επιτρέπει χαμηλότερη δασμολογική 
επιβάρυνση, εφόσον η τελική εισαγωγή του προϊόντος δεν προέρχεται απευθείας από τον 
παραγωγό, αλλά από ενδιάμεσο (μεσάζοντα). Πρόκειται για πολύπλοκη και απαιτητική 
διαδικασία, την οποία ακολουθούν εταιρείες με μεγάλο όγκο εξαγωγών, συνήθως κάνοντας 
χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών από νομικές εταιρείες ή εκτελωνιστικά γραφεία. 

- Υποβολή αιτήματος προσωρινής (τριετούς) εξαίρεσης ή απαλλαγής από δασμολογικά τέλη, 
κάνοντας χρήση σχετικής νομοθεσίας (“Miscellaneous Tariff Bill”) και μέχρι ύψους 500.000 
δολ. ΗΠΑ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση αφορά σε προϊόν μη παραγόμενο και 



3 / 5 
 

στις Η.Π.Α. ή σε προϊόν που παράγεται μεν στις Η.Π.Α., αλλά σε ανεπαρκείς ποσότητες για 
την ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια αμερικανική 
αρχή “U.S. International Trade Commission”, η οποία εξετάζει το αίτημα και υποβάλλει 
σχετική εισήγηση, προς τελική έγκριση, σε επιτροπή του Κογκρέσου. 

- Κάνοντας χρήση προνομίων που παρέχουν Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade Zones – 
FTZ), εντός της επικράτειας της χώρας, στις οποίες παρέχονται βασικά οι εξής δύο 
δυνατότητες: Είτε εν μέρει παραγωγή (ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και 
συσκευασίας) του προϊόντος, οπότε δύναται να γίνει χρήση ευνοϊκότερων δασμολογικών 
επιβαρύνσεων που ενδεχομένως ισχύουν για τα συστατικά μέρη του τελικού προϊόντος, είτε 
αποθήκευση του (τελικού) προϊόντος, για διάστημα έως και 5 έτη, εν αναμονή ενδεχόμενης 
άρσης των επιπλέον δασμολογικών επιβαρύνσεων, οσάκις κρίνεται ότι αυτές έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα. Ομοίως, χρήση μπορεί να γίνει των παρόμοιων δυνατοτήτων/υπηρεσιών που 
προσφέρουν εξειδικευμένοι αποθηκευτικοί χώροι, οι λεγόμενοι “bonded warehouses”. Οι 
συγκεκριμένοι αποθηκευτικοί χώροι υφίστανται εδώ και 150 περίπου χρόνια και λειτουργούν 
παρέχοντας υπηρεσίες παρόμοιες με τις Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου. 

- Εφόσον η εξαγωγή αφορά σε μεμονωμένα προϊόντα, που προορίζονται απευθείας για τον 
τελικό καταναλωτή (αφορά κυρίως διαδικτυακές πωλήσεις), και υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία του εξαγόμενου προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 800 δολ. ΗΠΑ, δυνατότητα υπαγωγής στη 
νομοθετική ρύθμιση “Section 321” (de minimis value entry), περίπτωση κατά την οποία το 
προϊόν απαλλάσσεται πλήρως πάσας δασμολογικής επιβάρυνσης. 

- Απορρόφηση, εν όλω ή εν μέρει, της δασμολογικής επιβάρυνσης από τον παραγωγή ή/και 
εισαγωγέα, με σκοπό την (μερική) αποτροπή μετακύλισης του στον καταναλωτή. 

  Yπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο νομικό γραφείο προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
διαδικτυακών συνεδριών (webinars) επιμόρφωσης και κατάρτισης επί των επιμέρους παραμέτρων μίας 
έκαστης εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων αντιμετώπισης των δασμολογικών επιβαρύνσεων 
(https://www.strtrade.com/events.html)  .  
 
γ) Παρουσίαση του κ. Steve Lerch, Προέδρου της εταιρείας συμβούλων μάρκετινγκ, και στρατηγικής 
διαδικτυακών πωλήσεων “Story Arc Consulting”.  Ως βασικά σημεία της παρουσίασης σταχυολογούνται 
τα ακόλουθα: 

- Η “παρουσία” στο διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε βασική παράμετρο εταιρικής στρατηγικής, όχι 
μόνον σε ότι αφορά στις πωλήσεις, αλλά επίσης και το αποτύπωμα που η εταιρεία αφήνει σε 
σχέση με τη διάδραση, έγκαιρη ανίχνευση και διείσδυση στο συνεχώς ευμετάβλητο ως προς 
τις καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις καταναλωτικό κοινό. Η σημασία του διαδικτύου 
είναι εξίσου σημαντική και από την άποψη ότι αρνητικές ειδήσεις για προϊόντα ή εταιρείες 
διαδίδονται πλέον τάχιστα, με αποτέλεσμα να επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην εικόνα και τις 
πωλήσεις ακόμη και εταιρειών κολοσσών. 

- Οι καταναλωτές, κυρίως αυτοί νεαρότερης ηλικίας, πειραματίζονται και επηρεάζονται πολύ 
συχνότερα από την ενημέρωση που λαμβάνουν και τις τάσεις που δημιουργούνται ως προς τις 
διάφορες δίαιτες. Επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια του 2018 εμφανίστηκε μεγάλος όγκος 
αναζητήσεων στο ίντερνετ για 10 διαφορετικές δίαιτες, πρώτη εκ των οποίων ήταν η δίαιτα 
Keto (η μεσογειακή κατατάσσεται 5η σε πλήθος αναζητήσεων). 

- Οι καταναλωτές αποδίδουν πλέον υψηλή σημασία σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν 
απασχολούσαν παλαιότερες γενναίες, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η 
παραγωγή και διακίνησή του, αναζήτηση για “τοπικά” προϊόντα, τα οποία θεωρούνται ότι 
είναι κατά κανόνα υψηλότερης ποιότητας και διατροφικής αξίας, αποφυγή κατανάλωσης 

https://www.strtrade.com/events.html
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μεταλλαγμένων (σχεδόν το ήμισυ των καταναλωτών αποφεύγουν την κατανάλωσή τους), 
περιορισμός της εμπιστοσύνης σε πληροφόρηση που προέρχεται από οντότητες (δημόσιες 
υπηρεσίες, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες) 
θεωρώντας ότι εν πολλοίς η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι υστερόβουλη. 

- Μόλις το 33% των καταναλωτών εμπιστεύονται τα όργανα και υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας των τροφίμων. 

- Οι καταναλωτές αποδίδουν εξίσου υψηλή σημασία στη σχέση εμπιστοσύνης που αποκτούν με 
ένα προϊόν (ποιότητα, τρόπος παραγωγής, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διατροφική αξία κ.ά.), 
όση ακριβώς αποδίδουν και στην τιμή του. 

- Πέραν της μεγαλύτερης δυσκολίας στην απόκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όλο 
και δυσχερέστερη καθίσταται η έγκαιρη διάγνωση των αναγκών τους, οι οποίες επιπλέον 
αλλάζουν όλο και συχνότερα.  
Προκειμένου οι εταιρείες να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο 
ευμετάβλητο προφίλ των καταναλωτών, θα πρέπει να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στη 
συνεχή αναζήτηση και αξιολόγηση νέων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, να είναι πιο 
ελαστικές και με ταχύτερα αντανακλαστικά στην παρουσίαση νέων ή τροποποιημένων 
προϊόντων και να αποκτήσουν δεξιότητες στην προώθηση/“εξιστόρηση” της αξίας του 
προϊόντος (“tell better stories”). 

- Σημαντικές ενδείξεις ποιότητας, διατροφικής αξίας και ισχυρισμών υγείας των προϊόντων 
είναι οι εξής: “Locally Sourced”, “Humanely Raised”, “Non-GMO”, “Organic”, “Cage Free”, 
“Farm to Table”, “Gluten Free”, “Plant Based”, “Sustainable”, “Grass Fed”, “High Protein”, 
“Keto Friendly”, “Delicious”, “Convenient”, “Low Calorie”, “Inexpensive”. 

- Ως εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο αναζήτησης και παρακολούθησης των 
καταναλωτικών τάσεων, η χρήση του οποίου μάλιστα είναι δωρεάν, είναι το “Google Trends”. 

 
δ) Παρουσίαση του κ. Phil Harris, στελέχους της εταιρείας “ripe.io”, η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση 
και παρακολούθηση δεδομένων προϊόντος για επαγγελματίες του χώρου τροφίμων και ποτών 
(παραγωγούς, διανομείς, χώρους μαζικής εστίασης), με τη χρήση τεχνολογίας blockchain και τεχνικής 
νοημοσύνης. 
 Ο κ. Harris ανέφερε ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την ψηφιοποίηση και συστηματική 
ιχνηλάτηση της πορείας ενός εκάστου μεμονωμένου προϊόντος, από τη στιγμή παραγωγής του μέχρι την 
πώλησή του στον τελικό καταναλωτή. Όπως επισήμανε, η χρήση τεχνολογίας  blockchain και τεχνικής 
νοημοσύνης επιτρέπει πλέον “να γνωρίζουμε από ποιο συγκεκριμένο αγρόκτημα προέρχεται μία ντομάτα 
που καταλήγει στο πιάτο του καταναλωτή”.  
 Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας βρίσκει ευρύ φάσμα εφαρμογών στο χώρο των τροφίμων, 
όπως τιμολόγηση, εξακρίβωση και αποθήκευση στοιχείων πελατών, παρακολούθηση εφοδιαστικής 
αλυσίδας, ψηφιακές πληρωμές και δη με χρήση κρυπτονομισμάτων, πιστοποίηση προϊόντων κ.λ.π. 
 Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Gartner το 20% των εταιρειών που εμπλέκονται στην αλυσίδα 
πώλησης τροφίμων θα χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain και τεχνικής νοημοσύνης, κυρίως για λόγους 
συμμόρφωσης με προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων και ιχνηλάτησης διακίνησης, δημιουργώντας έτσι 
μία αγορά αξίας 176 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η ίδια αγορά αναμένεται να εξακοντιστεί στα 3,1 τρισ. δολ. ΗΠΑ 
πέντε χρόνια μετά, το 2030. 
 
ε) Ο Προϊστάμενος του Γρ. Ο.Ε.Υ Ν. Υόρκης, Γ.Μιχαηλίδης πραγματοποίησε παρουσίαση του κλάδου 
τροφίμων της χώρας μας, οι εξαγωγές του οποίου σημειώνουν άνοδο τα τελευταία χρόνια και 
αντιπροσωπεύουν το 25% περίπου του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στις Η.Π.Α. Ανέλυσε επίσης 
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τους λόγους για τους οποίους τα ελληνικά τρόφιμα αξίζει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής, τόσο από 
επαγγελματίες του κλάδου, όσο και από τους καταναλωτές, δεδομένου ότι ενσωματώνουν με μοναδικό 
τρόπο χαρακτηριστικά όπως άριστη σχέση κόστους-ποιότητας, φυσικά συστατικά, εξαιρετική γεύση, 
υψηλή ενσωμάτωση ισχυρισμών υγείας κ.ά. 
 Επισήμανε επίσης ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν προστατεύονται στην αμερικανική αγορά από τις 
αμερικανικές ενδείξεις Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., δεδομένης της παύσης των διαπραγματεύσεων Η.Π.Α. - Ε.Ε. 
για την αναγνώριση των εν λόγω ενδείξεων, στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου 
και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership – T.T.I.P.), από ανάληψης καθηκόντων 
της  υφιστάμενης αμερικανικής κυβέρνησης, στο τέλος του 2016. Ως εκ τούτου, μοναδικός τρόπος 
αναγνώρισης των γνήσιων ελληνικών προϊόντων είναι η αναζήτηση της ένδειξης “Product of Greece” στη 
συσκευασία τους.  
 Ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας ότι ο Αμερικάνος καταναλωτής, αλλά και οι 
επαγγελματίες του χώρου, αξίζει να αναζητήσουν και άλλα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, πέραν των 
ευρέως γνωστών στην αγορά (ελαιόλαδο, ελιές, φέτα), όπως για παράδειγμα το μέλι, τα βότανα κ.ά.  
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