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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Aμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (USDA): Πανδημία COVID-19 – Πιθανές επιπτώσεις σε επάρκεια και 
τιμές τροφίμων στις ΗΠΑ  
            Η τρέχουσα εκτίμηση για την 
παραγωγική επάρκεια τροφίμων στις 
ΗΠΑ είναι αισιόδοξη. Η χώρα 
φαίνεται να διατηρεί επάρκεια σε 
σημαντικής διατροφικής αξίας 
τρόφιμα όπως το κρέας, τα 
γαλακτοκομικά, τα σιτηρά κλπ, σε 
βαθμό που της επιτρέπει όχι μόνο να 
καλύπτει τις εσωτερικές της ανάγκες, 
αλλά και να στοχεύει σε διατήρηση 
ικανοποιητικού μεγέθους εξαγωγών.  

 

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ετήσιας έκθεσης του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας για τη 
ζήτηση και προσφορά αγροτοδιατροφικών προϊόντων, αναμένεται αύξηση παραγωγής σιτηρών κατά 
2% για το τρέχον έτος και αύξηση παραγωγής κόκκινου κρέατος και πουλερικών κατά 3%.  
  Παράλληλα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιθεώρησης Ασφαλείας Τροφίμων, η οποία επιτηρεί τη 
λειτουργία των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν 
στη λειτουργία των ανωτέρω μονάδων εξαιτίας της πανδημίας (λ.χ αναστολή εργασιών εξαιτίας 
κρουσμάτων) είναι προσωρινής φύσεως και δεν έχουν διαταράξει το σύστημα σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να τίθεται σε κίνδυνο η επάρκεια τροφίμων στη χώρα.  
             Όσον αφορά τις εισαγωγές, η 
κατάσταση παραμένει αβέβαιη, 
καθώς ακόμα δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται οι σημαντικότεροι 
εταίροι των ΗΠΑ. Οι εισαγωγές 
καλύπτουν περίπου το 15% της 
κατανάλωσης τροφίμων στη χώρα, 
αλλά για ορισμένα εξ αυτών, όπως 
τα φρούτα, οι καρποί και ορισμένα 
κρέατα, το ποσοστό είναι πολύ 
μεγαλύτερο.  
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            Για προϊόντα σαν τα ανωτέρω, 
ενδεχόμενα σημαντικά προβλήματα 
στην παραγωγή τους, στις χώρες από 
τις οποίες εισάγονται κατά κύριο 
λόγο στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να 
προκαλέσει ελλείψεις και 
ανατιμήσεις στην εσωτερική αγορά. 
Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 
ότι ακόμα και σε χώρες που έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από την 
πανδημία, συνεχίζεται η ροή 
διατροφικών προϊόντων και δεν 
καταγράφονται άμεσοι κίνδυνοι.  

 

  Ωστόσο, στην ίδια έκθεση αναφέρονται και παράγοντες που συνιστούν πηγές ανησυχίας όσον 
αφορά στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
Ειδικότερα: 

 Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρωτοφανούς κατάστασης, με πολλές άγνωστες παραμέτρους. Επί 
παραδείγματι, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για το πως θα εξελιχθεί το πανδημικό φαινόμενο, τη 
διάρκεια και την έντασή του, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθούν ελλείψεις ή σοβαροί 
περιορισμοί στις μεταφορές και την αποθήκευση τροφίμων, με σοβαρότερες συνέπειες στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, την επάρκεια και τις τιμές, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.  

 Είναι επίσης αβέβαιη η διάρκεια και το βάθος των αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες, ως 
αποτέλεσμα της μεγάλης στροφής στο ηλεκτρονικό εμπόριο και της εξακολούθησης των 
περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την Food Industry Association), πολλοί 
καταναλωτές έχουν αυξήσει τις ηλεκτρονικές αγορές ή καταφεύγουν σε αυτές για πρώτη φορά, 
καθώς σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ψώνισαν μέσω διαδικτύου είδη διατροφής κατά τον μήνα 
Μάρτιο. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό σε σύγκριση με την αντίστοιχη μηνιαία αναλογία 
του παρελθόντος έτους.  

 Άλλη μία παράμετρος που πρόκειται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα τροφίμων και την πορεία 
των τιμών είναι το πως θα αντιδράσουν στις νέες συνθήκες της αγοράς οι παραγωγοί και οι 
υπόλοιπες εταιρείες της αλυσίδας.  

Πηγή: 
https://www.usda.gov/media/blog/2020/04/16/will-covid-19-threaten-availability-and-affordability-our-
food 
 
Η επίδραση του κορωνοϊού στην αμερικανική βιομηχανία χοιρινού κρέατος  
              Η αμερικανική βιομηχανία χοιρινού κρέατος 
έχει επηρεαστεί περισσότερο από άλλους κλάδους 
παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, εξαιτίας του 
ξεσπάσματος της πανδημίας. H βασική αιτία γι’ αυτή 
την εξέλιξη εντοπίζεται στο μεγάλο πλήγμα που έχει 
υποστεί ο κλάδος της εστίασης. Οι απώλειες είναι της 
τάξως των 5 δισ. δολ. μέχρι τώρα, τη στιγμή που εκ. 
ζώα παραμένουν στις μονάδες, χωρίς αυτές να έχουν 
τη δυνατότητα αξιοποίησης.  

 

Ορισμένοι κτηνοτρόφοι έχουν καταφύγει στην έσχατη λύση της θανάτωσης μικρών χοίρων, 
προκειμένου να περιορίσουν τον συνωστισμό στις μονάδες και να αποτρέψουν τη συσσώρευση 
πλεοναζουσών ποσοτήτων. Σημειωτέον ότι ο κλάδος είχε ήδη υποστεί πλήγμα εξαιτίας του εμπορικού 
πολέμου των ΗΠΑ με Κίνα και Μεξικό και της πρόσθετης δασμολογικής επιβάρυνσης του προϊόντος, 
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ενώ πολλές μονάδες είχαν αντιμετωπίσει ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό τους, εξαιτίας της 
αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε όλες οι ανωτέρω δυσκολίες 
προστέθηκε η δραματική πτώση της ζήτησης από εστιατόρια και ξενοδοχεία που απορροφούσαν το 
25% της παραγωγής και ιδίως τα 3/4 του παραγόμενου bacon. Επιπροσθέτως, τα μεγαλύτερα σφαγεία 
της χώρας αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά επειδή παρατηρήθηκαν κρούσματα του ιού στους 
εκεί εργαζόμενους.  

Τη στιγμή που συγγενείς κλάδοι μπορούν να προσαρμόσουν την παραγωγή τους, όπως οι 
ορνιθοτρόφοι που μπορούν να καθυστερήσουν την εκκόλαψη αυγών, οι χοιροτρόφοι δεν έχουν αυτή 
την πολυτέλεια. Ο συνδικαλιστικός τους φορέας, National Pork Producers Council, ζήτησε από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αγοράσει κατεψυγμένο χοιρινό κρέας αξίας 1 δισ., που προοριζόταν για 
τον κλάδο της εστίασης και να το διαθέσει σε γεύματα για τους ανέργους στις τράπεζες φαγητού. Στις 
17 Απριλίου, το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι θα αγόραζε κρέας και γαλακτοκομικά αξίας 3 δισ. 
προκειμένου να τα διαθέσει στις τράπεζες φαγητού.  Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 
αποζημιώσεις ύψους 1,6 δισ.  στους χοιροτρόφους, με όριο χρηματοδότησης τα 250.000 δολ. κατ’ 
άτομο.  

Υπενθυμίζουμε ότι η μεγαλύτερη επιχείρηση επεξεργασίας χοιρινού κρέατος, Tyson Foods, 
έκλεισε δύο μονάδες της, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης στις ΗΠΑ, προκειμένου να 
περιορίσει τη διασπορά του ιού, που είχε ήδη μολύνει εργαζόμενους. Το κλείσιμο μονάδων της Tyson 
Foods περιόρισε την ποσότητα χοιρινού κρέατος που διατίθεται στην αγορά και προκάλεσε εύλογη 
ανησυχία σε χοιροτρόφους για το μέλλον του κλάδου τους.  
Πηγές: 
https://www.stltoday.com/business/local/u-s-pork-farmers-panic-as-virus-ruins-hopes-for-great-
year/article_b15bbedc-9532-5346-ae86-360a3569de29.html 
https://www.cnbc.com/2020/04/23/coronavirus-forces-tyson-foods-to-shutter-two-major-us-pork-
plants.html 
 
Ο Πρόεδρος Trump εντάσσει τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος στις κρίσιμες επιχειρήσεις για τη 
λειτουργία της οικονομίας  
             Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξέδωσε 
Προεδρικό Διάταγμα την Τρίτη 28 Απριλίου, με το οποίο 
ενέταξε τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος στις κρίσιμες 
υποδομές-επιχειρήσεις για τη λειτουργία της οικονομίας, 
σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την αδιάκοπη 
λειτουργία τους, καθώς ήταν ορατός ο κίνδυνος ελλείψεων 
σε χοιρινό κρέας, κρέας πουλερικών και άλλα συναφή είδη, 
εξαιτίας της επέλασης της πανδημίας COVID-19.   

Σημειωτέον ότι, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα ενημερωτικά μας δελτία, το ζήτημα 
της απρόσκοπτης λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας κρέατος καθίσταται όλο και πιο επείγον, από 
τη στιγμή που μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη 
λειτουργία τους, λόγω αυξημένων κρουσμάτων ή/και θανάτων μελών του προσωπικού τους, με πιο 
χαρακτηριστική την περίπτωση της Tyson Foods (η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου στις ΗΠΑ), της 
οποίας ο Δ/νων Σύμβουλος απηύθυνε προειδοποίηση για ελλείψεις προϊόντων κρέατος στην αγορά.  

Στο Προεδρικό Διάταγμα που εξεδόθη, αναφέρεται ότι η αναστολή λειτουργίας των μονάδων 
“θέτει σε απειλή την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας κρέατος και πουλερικών σε 
εθνικό επίπεδο, υπονομεύοντας κρίσιμες υποδομές κατά τη διάρκεια καταστάσεως εθνικής ανάγκης”.  
Πηγή: 
https://www.nytimes.com/2020/04/28/business/economy/coronavirus-trump-meat-food-supply.html 
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Τα αμερικανικά εστιατόρια έχουν ήδη απωλέσει τα 2/3 του εργατικού τους δυναμικού 
             Ο κλάδος των εστιατορίων, ο μέχρι πρότινος 
δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα 
στη χώρα, έχει υποστεί πρωτοφανές πλήγμα εξαιτίας 
της πανδημίας και έχει ήδη απωλέσει τα 2/3 του 
εργατικού του δυναμικού, περισσότερα από 8 εκ. 
εργαζόμενους, σύμφωνα με έρευνα της National 
Restaurant Association. Ο φορέας, που συνέταξε την 
έρευνα για να συμβάλει στην εκπόνηση ενός σχεδίου 
ανάταξης του κλάδου, την απέστειλε στο Κογκρέσο, 
ζητώντας τη συνδρομή του για τη δημιουργία ενός 
σχεδίου σωτηρίας.  

 

Για να δοθεί μια αίσθηση της σημασίας του κλάδου για την αμερικανική οικονομία, ας 
σημειωθεί ότι απασχολούσε περισσότερους εργαζόμενους από τους κλάδους των αερογραμμών, των 
οδικών μεταφορών, των σιδηροδρόμων και των αθλητικών γεγονότων μαζί.  

Όπως σημείωσε στην έκκλησή του προς τα μέλη του Κογκρέσου ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
του φορέα Sean Kennedy, «O κλάδος έχει υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων 
όσο και σε επίπεδο απώλειας θέσεων εργασίας, από οποιονδήποτε άλλον κλάδο στις ΗΠΑ».  
Πηγή: 
https://www.restaurant.org/News/Pressroom/Press-Releases/Restaurant-Industry-Lost-Two-Thirds-of-
Workforce 
 
Στροφή στις ηλεκτρονικές αγορές προκαλεί η πανδημία στις ΗΠΑ 
             Oι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται στις 
ΗΠΑ εξαιτίας των νέων δεδομένων που έχει προκαλέσει  
η πανδημία, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη στροφή 
των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές.  
             Ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις των 
ειδικών, οι καταναλωτές έχουν περιορίσει κατά 52% τις 
επισκέψεις τους σε καταστήματα, σύμφωνα με μια 
έρευνα της Αcosta, τη στιγμή που το 51% των 
καταναλωτών έκαναν έστω και μια διαδικτυακή 
παραγγελία σε διάστημα 4 εβδομάδων (μέχρι τις 7 
Απριλίου).  

 

Οι διαδικτυακές πωλήσεις του κολοσσού του λιανικού εμπορίου Target εκτινάχθηκαν κατά 
275% τον Απρίλιο. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες ημέρες, ο όγκος των παραγγελιών ήταν 7πλάσιος 
αυτού που καταγραφόταν σε μια συνηθισμένη μέρα, ενώ οι επι τόπου παραλαβές κατόπιν 
διαδικτυακής παραγγελίας ήταν διπλάσιες αυτών που καταγράφονται στη λεγόμενη “Cyber Monday” 
(ημέρα μεγάλων προσφορών σε ηλεκτρονικά είδη).   

Σημαντικό εύρημα από την έρευνα της Acosta είναι επίσης ότι το 68% των καταναλωτών 
απάντησαν ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν ή πολύ πιθανόν να επιστρέψουν στις προγενέστερες 
καταναλωτικές τους συνήθειες μόλις παρέλθει η πανδημική κρίση.  Επιπροσθέτως, το 56% απάντησε 
ότι είναι εξαιρετικά ή πολύ πιθανόν να συνεχίσουν να τρώνε περισσότερο στο σπίτι, ενώ το 31% 
δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ψωνίζει ηλεκτρονικά τρόφιμα και είδη οικιακής χρήσεως και μετά την 
πανδημία.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/shoppers-lean-towards-digital 
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Μεγάλη αύξηση των ανέπαφων πληρωμών  
            Μία από τις συνέπειες της πανδημίας είναι η 
αύξηση των ανέπαφων πληρωμών στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με δημοσίευμα των The Seattle Times. Οι 
καταναλωτές χρησιμοποιούν επίσης εφαρμογές 
στα κινητά τους που είναι συνδεδεμένες με 
αυτόματη πληρωμή, όπως η “Amazon Prime Now”. 
«Kαλό είναι να αποφεύγουμε να αγγίζουμε 
ο,τιδήποτε», δήλωσε ο Richard Crone, Δ/νων 
Σύμβουλος της εταιρείας ερευνών ανέπαφων 
πληρωμών Crone Consulting LLC. 

 

Η Crone αναμένει περαιτέρω αύξηση των ανέπαφων πληρωμών μεταξύ 10% και 20% σε 
συναλλαγές εντός καταστημάτων και σε ATMS, επ’ ωφελεία επίσης και εφαρμογών όπως οι PayPal, 
Venmo, and Zelle. Εκτιμά ακόμα ότι το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κάνει χρήση σχετικών 
υπηρεσιών, προκειμένου να διευκολύνει δικαιούχους επιδομάτων που δεν έχουν τραπεζικούς 
λογαριασμούς.  

Η Walmart ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τροποποίησε το σύστημα πληρωμών, προκειμένου να 
διευκολύνει τη μετάβαση σε εντελώς ανέπαφη υπηρεσία, όταν γίνεται χρήση της επιλογής “Walmart 
Pay”. Αντί να πατάει ο καταναλωτής ένα κουμπί με την ένδειξη «πληρώστε τώρα», μπορεί πλέον να 
πληρώνει μέσω της «ανάγνωσης» ενός QR κωδικού στο κινητό του τηλέφωνο. 

Οι ανέπαφες πληρωμές γνωρίζουν αύξηση και στον κλάδο της εστίασης, καθώς οι υπηρεσίες 
παράδοσης παρέχουν πλέον τέτοιες δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τον Μάρτιο, η 
γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείων Burger King δημιούργησε διαφημιστικό μήνυμα παρότρυνσης των 
καταναλωτών να χρησιμοποιούν τη σχετική υπηρεσία. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/contactless-surge 
 
Πολλά εστιατόρια εξαιρέθηκαν από το πρώτο πακέτο βοήθειας , καθώς τα χρήματα διατέθηκαν σε 
μεγάλες αλυσίδες – Αναμένεται δεύτερο πακέτο βοήθειας 
              Τα εστιατόρια της ΝΥ που εξαιρέθηκαν από το 
ομοσπονδιακό πρόγραμμα βοήθειας αναμένεται να έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία, με καλύτερες πιθανότητες αυτή τη 
φορά. Το Κογκρέσο ετοιμάζεται να προσθέσει 310 δισ. 
δολ. στο πρόγραμμα βοήθειας, με ένα μεγάλο μέρος 
αυτών των χρημάτων να κατευθύνεται σε μικρές 
επιχειρήσεις, επιχειρώντας να διορθώσει τις 
ανισορροπίες του πρώτου πακέτου, του οποίου 
επωφελήθηκαν μεγάλες αλυσίδες όπως οι Potbelly,  
Ruth’s Chris και Shake Shack (η τελευταία επέστρεψε 10 
εκ. μετά την κατακραυγή).  

 

Το δεύτερο πακέτο έρχεται να προσθέσει βοήθεια μετά την εξάντληση του πρώτου σε διάστημα 
μόλις δύο εβδομάδων, στις πρόνοιες του οποίου δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση πολλές μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν κάποιας μορφής σταθερή συνεργασία με τραπεζικά καταστήματα. 
Μια έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Brooklyn έδειξε ότι το 84% των μικρών επιχειρήσεων 
που είναι μέλη του δεν κατόρθωσαν να λάβουν βοήθεια από το πρώτο πακέτο. Σε αυτό το γκρουπ 
εντάσσονται περίπου 40 cafes, bars και εστιατόρια.  

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι στην εστίαση στην πόλη της Νέας 
Υόρκης (περίπου το 80% του εν λόγω εργατικού δυναμικού) είτε έχει απολυθεί είτε τελεί σε καθεστώς 
αναστολής της σχέσης εργασίας του, σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα της Πολιτείας.  

https://foodinstitute.com/focus/contactless-surge


Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα έχει τύχει εκτεταμένης κριτικής από τους ιδιοκτήτες 
εστιατορίων, καθώς όσοι λαμβάνουν το βοήθημα οφείλουν να επαναπροσλάβουν όλους τους 
εργαζόμενους και να αποκαταστήσουν τις αμοιβές τους στα προγενέστερα επίπεδα, μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, κάτι που σύμφωνα με τους εστιάτορες είναι εκτός πραγματικότητας για τα περισσότερα από 
τα καταστήματα.  
Πηγές: 
https://ny.eater.com/2020/4/21/21230225/coronavirus-federal-small-business-stimulus-nyc-
restaurants 
https://www.cnbc.com/2020/04/20/coronavirus-restaurants-describe-huge-shortfalls-with-
government-aid.html 
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/21/coronavirus-restaurants-miss-out-fixes-
sought-new-relief-bill/3001414001/ 
 
Αύξηση πωλήσεων για φυτικά υποκατάστατα κρέατος 
              Τη στιγμή που μεγάλες μονάδες επεξεργασίας κρέατος στις 
ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας του κορωνοϊού, οι 
εταιρείες που παράγουν φυτικά υποκατάστατα κρέατος αυξάνουν 
την παραγωγή τους και το μερίδιό τους στην αγορά. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η γνωστή εταιρεία του χώρου   
Impossible Foods, η οποία θα επεκταθεί σε 777 καταστήματα 
λιανικού εμπορίου τροφίμων, σύμφωνα με το Bloomberg.  

 

Η Impossible Foods, που μέχρι πρότινος πωλούσε κυρίως σε χώρους εστίασης, ενώ 
συνεργαζόταν και με τη γνωστή αλυσίδα Burger King, στρέφει την προσοχή της στα super markets, 
καθώς καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων συναφών ειδών. «Πάμε εκεί που πηγαίνουν οι 
καταναλωτές», ανέφερε ο ιδρυτής της εταιρείας Patrick Brown. 

Άλλες εταιρείες, όπως η MGP Ingredients,  λανσάρουν στην αγορά νέα προϊόντα, διευρύνοντας 
την παλέτα επιλογών και εισάγοντας πρώτη ύλη από εναλλακτικές της σόγιας πηγές φυτικής 
πρωτεΐνης, όπως ο αρακάς. Η εταιρεία Farm Rich εισάγει τη σειρά “Garden Inspirations” στα 
καταστήματα Kroger, με λύσεις για snacks, ορεκτικά και γεύματα, όπως οι φυτικοί κεφτέδες και τα 
φυτικά παϊδάκια.  
Πηγή: 

https://foodinstitute.com/focus/plant-based-expansion 
 
Η αλυσίδα super market Publix αγοράζει πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος και τις διαθέτει σε 
τράπεζες τροφίμων  

Η αλυσίδα super market Publix, με έδρα την Πολιτεία 
της Florida, η οποία έχει επανειλημμένως επιλεγεί ως ένας από 
τους καλύτερους εργοδότες της χώρας, ανακοίνωσε ότι 
προτίθεται να αγοράσει πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος, τις 
οποίες οι γαλακτοπαραγωγοί θα απέρριπταν λόγω αδυναμίας 
διάθεσης, προκειμένου να τις δωρίσει σε τράπεζες τροφίμων, 
οι οποίες  παρέχουν γεύματα σε ανέργους.  

Οι προμηθευτές τροφίμων έχουν απωλέσει παραδοσιακούς αγοραστές εξαιτίας της πανδημίας 
(εστιατόρια, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ) και ιδίως οι γαλακτοπαραγωγοί αναγκάζονται να απορρίπτουν 
πλεονάζουσες ποσότητες που παραμένουν αδιάθετες. Οι τράπεζες τροφίμων σε όλη τη χώρα έχουν 
κατακλυσθεί από δωρεές κατά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς παραγωγοί και εταιρείες, αλλά και 
απλοί πολίτες προσπαθούν να απαλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης και της καλπάζουσας ανεργίας.  
Πηγή: 
https://www.businessinsider.com/publix-buying-milk-produce-farmers-donating-food-banks-2020-4 

https://ny.eater.com/2020/4/21/21230225/coronavirus-federal-small-business-stimulus-nyc-restaurants
https://ny.eater.com/2020/4/21/21230225/coronavirus-federal-small-business-stimulus-nyc-restaurants
https://www.cnbc.com/2020/04/20/coronavirus-restaurants-describe-huge-shortfalls-with-government-aid.html
https://www.cnbc.com/2020/04/20/coronavirus-restaurants-describe-huge-shortfalls-with-government-aid.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/21/coronavirus-restaurants-miss-out-fixes-sought-new-relief-bill/3001414001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/21/coronavirus-restaurants-miss-out-fixes-sought-new-relief-bill/3001414001/
https://foodinstitute.com/focus/plant-based-expansion
https://www.businessinsider.com/publix-buying-milk-produce-farmers-donating-food-banks-2020-4


Ο τυροκομικός κλάδος των ΗΠΑ δίνει μάχη επιβίωσης χωρίς τη δυνατότητα πωλήσεων στα 
εστιατόρια  
             Οι απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες των Αμερικανών 
τυροκόμων, από την κατάρρευση της ζήτησης των προϊόντων 
τους στα καταστήματα του κλάδου εστίασης.  
            Η κρίση έχει πλήξει όλη την αλυσίδα, με αφετηρία τους 
γαλακτοπαραγωγούς, τα προβλήματα των οποίων 
αντανακλώνται και στους τυροκόμους. Τη στιγμή που οι 
γαλακτοπαραγωγοί απορρίπτουν πλεονάζουσες ποσότητες, η 
 Jasper Hill Farm, μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες 
παραγωγής gourmet τυριών, πωλούσε έναντι χαμηλού 
τιμήματος το ιδιόκτητο κοπάδι αγελάδων που διατηρούσε στις 
εγκαταστάσεις της στην Πολιτεία Vermont, το ίδιο κοπάδι χάρη 
στο οποίο κέρδισε την παναμερικανική φήμη της και τα 
βραβεία ποιότητας για τα τυριά της.  

 

Από το ξεκίνημα της πανδημικής κρίσης, οι τυροκόμοι του Vermont έχουν καταγράψει απώλειες 
πωλήσεων της τάξεως του 50 έως 70%, σύμφωνα με έρευνα του φορέα τους. Αντίστοιχες απώλειες 
καταγράφουν οι τυροκόμοι σε όλες τις ΗΠΑ. Οι περισσότεροι τυροκόμοι διατηρούν επιχειρήσεις μικρής 
κλίμακας, παράγουν περιορισμένες ποσότητες και συνεργάζονται ως επί το πλείστον με μικρούς 
διανομείς, καλύπτοντας τη ζήτηση εστιατορίων. Η αναπλήρωση των απωλειών τους με προώθηση των 
προϊόντων τους στο ράφι των super markets είναι σχεδόν αδύνατη, εξαιτίας της φύσης του προϊόντος 
τους και των αντικειμενικών παραγωγικών τους δυνατοτήτων.  

Ενώ, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η χρήση μικρότερων καναλιών διανομής συνιστά 
πλεονέκτημα για τους μικρομεσαίους τυροκόμους, καθόσον έτσι παρακάμπτονται μεσάζοντες, 
μειώνονται οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, περιορίζονται τα κόστη και αποφεύγονται σύνθετες 
υποχρεώσεις, σε περιόδους κρίσης θα ήταν σωτήρια η δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλες αλυσίδες 
τροφίμων. Αυτή ωστόσο η επιλογή υπερβαίνει τις αντικειμενικές δυνατότητες των μικρομεσαίων 
παραγωγών, με αποτέλεσμα ο κλάδος να δίνει αγώνα επιβίωσης. Οι πραγματικοί πρωταθλητές της 
κατανάλωσης gourmet τυριών στις ΗΠΑ είναι οι σεφ των εστιατορίων. Τη στιγμή που ακόμα και το πιο 
συνηθισμένο στην κατανάλωση τυριών νοικοκυριό θα αγόραζε μία λίβρα τυριού άπαξ την εβδομάδα, 
ένας σεφ καλού εστιατορίου θα προμηθευόταν τουλάχιστον 10 λίβρες επί αρκετές φορές την 
εβδομάδα για τα πιάτα του. Δυστυχώς όμως, αυτοί οι πρωταθλητές έχουν τεθεί στις μέρες μας εκτός 
μάχης.   
Πηγή 
https://www.eater.com/2020/4/23/21225210/coronavirus-restaurants-artisan-cheese-industry-sales 
 
Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) της Association of Food Industries (AFI) για εισαγωγείς τροφίμων 
και ποτών στις ΗΠΑ  

Ο φορέας Association of Food Industries (AFI), ένας από τους 
σημαντικότερους συνδέσμους εισαγωγέων τροφίμων και ποτών στις 
ΗΠΑ, με έτος ίδρυσης το 1906, διοργανώνει σειρά δωρεάν 
διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για επιχειρήσεις που εξάγουν 
διατροφικά προϊόντα στις ΗΠΑ, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή 
τους για τις τελευταίες εξελίξεις εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα σεμινάρια και να εγγραφούν 
στον κάτωθι σύνδεσμο:   
https://www.afius.org/webinar-2020 
 

 

https://www.jasperhillfarm.com/
https://www.eater.com/2020/4/23/21225210/coronavirus-restaurants-artisan-cheese-industry-sales
https://www.afius.org/webinar-2020


 
### 

Xρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ: 

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/ 
 
The Official Website of New York State 
https://www.ny.gov/ 
 
Official Website of the City of New York 
https://www1.nyc.gov/ 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.fda.gov/home
https://www.cbp.gov/
https://www.dhs.gov/
https://www.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/

