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Ο κλάδος τροφίμων εκφράζει τους φόβους του, ενόψει ενδεχόμενης αύξησης των δασμών στις 
εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων από την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με αναφορές πλήθους επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων στις Η.Π.Α., ενδεχόμενη επιβολή 
επιπλέον δασμών στις εισαγωγές σειράς ευρείας κυκλοφορίας ευρωπαϊκών τροφίμων από την 
αμερικανική κυβέρνηση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ευρύ φάσμα τομέων του συγκεκριμένου 
κλάδου. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους (2019), απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) έδωσε την άδεια στην αμερικανική κυβέρνηση να 
επιβάλλει ετησίως επιπλέον δασμούς, συνολικής αξίας 7,5 δισ. δολ. ΗΠΑ, σε ευρωπαϊκά αγαθά, ως 
αντιστάθμισμα παράνομων επιδοτήσεων της Ε.Ε. στην ευρωπαϊκή αεροδιαστημική βιομηχανία Airbus.  
Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε την άμεση επιβολή δασμών ύψους 10% στις εισαγωγές 
αεροσκαφών Airbus, καθώς και την επιβολή δασμών ύψους 25% σε ευρύ φάσμα τροφίμων από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Η.Β. και η χώρα 
μας. Βασικά ελληνικά προϊόντα που επλήγησαν ήταν το τυρί φέτα και τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα.  

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε προσφάτως να προβεί σε πλήρη 
αναθεώρηση του καταλόγου των προϊόντων στα οποία επιβάλλονται οι επιπλέον δασμοί, καθώς και 
του ύψους των δασμών αυτών. Επισημαίνεται ότι στους αρχικά επιβληθέντες δασμούς είχε επιτευχθεί 
η εξαίρεση εμβληματικών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές), ωστόσο, υπό το 
πρίσμα της εξεταζόμενης αναθεώρησης, η επιτυχία αυτή τίθεται πλέον υπό νέα δοκιμασία. Δεν 
υφίσταται εισέτι συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της εξεταζόμενης αναθεώρησης, η 
οποία θα αποφασιστεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και η αμερικανική πλευρά συσχετίζει με τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις σύναψης συνολικής διμερούς εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. 

Οι δασμοί αυτοί εκτιμάται από επαγγελματίες 
του κλάδου τροφίμων στις Η.Π.Α., ότι 
αποστερούν από τον μέσο Αμερικάνο καταναλωτή 
τη δυνατότητα απόκτησης ευρέως φάσματος 
ποιοτικών τροφίμων, τα οποία είτε δεν 
παράγονται καθόλου, είτε παράγονται σε 
περιορισμένες ποσότητες στις Η.Π.Α. 
Επιπλέον, καταστήματα λιανικής πώλησης και 
εστιατόρια θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων 
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να παρουσιάσουν εναλλακτικά προϊόντα, διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών ή χαμηλότερης 
ποιότητας.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας εισαγωγής και διανομής οίνων “BNP Distribution”, οι 
αλλαγές αυτές αναμένεται να επιφέρουν πτώση της κατανάλωσης.  Όμοια είναι η εκτίμηση της 
εταιρείας “Bowler Wine”, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω δασμοί σε γαλλικά κρασιά και τυριά επί 
παραδείγματι, θα ανεβάσουν την τιμή τους σε τέτοιο επίπεδο, ώστε θα τα καταστήσουν πλέον πρακτικά 
μη ανταγωνιστικά. 
    
Αντίστοιχες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις και στην απασχόληση, καθώς αναμένεται πλήθος 
απολύσεων προσωπικού σε εισαγωγικές εταιρείες. Αναφέρεται ενδεικτικώς ότι ο κλάδος εισαγωγών 
οίνων και οινοπνευματωδών στις Η.Π.Α. απασχολεί 1,3 εκατ. άτομα, καταβάλλοντας αθροιστικά 
μισθούς ύψους 7,5 δισ. δολ. ΗΠΑ.  
 
Τέλος, αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται και στο χώρο της μαζικής εστίασης, δεδομένου ότι πλήθος 
ποιοτικών εστιατορίων δραστηριοποιούνται με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, ιδίως σε πόλεις με 
υψηλό κόστος επαγγελματικών ενοικίων (π.χ. Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο). 

 
Πηγές:   
https://pdx.eater.com/2020/1/13/21060868/tariffs-wine-trump-portland-bars-restaurants-wineries-
oregon  
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/us-companies-warn-against-trumps-proposed-wine-
cheese-tariffs-france-2020-1-1028827377  
https://nypost.com/2020/01/19/fine-food-buyers-in-stockpiling-frenzy-before-trump-tariffs-start/  
https://finance.yahoo.com/news/us-wine-spirits-importers-want-141824477.html  
 
Σταδιακή αντικατάσταση των τεχνιτών χρωστικών ουσιών από άλλες, φυτικής προέλευσης, σε σειρά 
διατροφικών προϊόντων. 
 
Ως αποτέλεσμα της σταδιακής αλλά σταθερής 
απομάκρυνσης του Αμερικανού καταναλωτή από 
διατροφικά προϊόντα που δεν τα θεωρεί “φυσικά”, 
διευρύνεται συνεχώς η χρήση χρωστικών ουσιών 
φυτικής προέλευσης στα τρόφιμα. 
 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ενημέρωσης για τις 
εξελίξεις στη βιομηχανία τροφίμων “Food Ingredients First”, παρακολουθώντας τις τάσεις και 
προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, διευρύνεται συνεχώς η αγροτική παραγωγή χρωστικών 
τροφίμων  (“coloring foods”), ήτοι τροφίμων που χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν χρώμα σε 
τελικά διατροφικά προϊόντα,  τα οποία πλέον παράγονται σε όλο και περισσότερες αποχρώσεις. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων θεωρούν ότι εν ευθέτω χρόνω να 
γίνουμε μάρτυρες ολοκληρωτικής υποκατάστασης από τα τελικά προϊόντα διατροφής αρκετών 
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συνθετικών χρωστικών ουσιών, που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία. Επί παραδείγματι, το 
διοξείδιο του τιτανίου που χρησιμοποιείται ως ισχυρή λευκαντική ουσία, δύναται να αντικατασταθεί 
σταδιακά από φυτικά προϊόντα ομοίου αποτελέσματος κατά την παρασκευή γλυκισμάτων, ροφημάτων, 
σαλτσών και ζωοτροφών για κατοικίδια. 
 
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι καταναλωτές επιβραβεύσουν με την καταναλωτική τους συμπεριφορά 
προϊόντα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές, φυτικής προέλευσης, χρωστικές ουσίες, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί, σε μεταγενέστερο στάδιο, η ολοκληρωτική απαγόρευση “αντιφατικών” χρωστικών 
προϊόντων (π.χ. Red 40, Yellow 5), από τον αμερικανικό φορέα ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων (FDA). 
Πηγή: 
https://www.fooddive.com/news/farm-grown-food-dyes-replacing-artificial-ones-in-more-
products/570554/ 

Για πρώτη φορά μείωση της κατανάλωσης οίνων στην αγορά των Η.Π.Α., τα τελευταία 25 έτη. 

Πτώση, κατά 0,9% (σε όρους όγκου πωλήσεων), παρουσίασε η κατανάλωση οίνων  το 2019, σε σχέση με 
το 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό τόπο 
“Food Dive” και αντλήθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία παροχής στατιστικών στοιχείων, τάσεων 
και εξελίξεων στην αγορά αλκοολούχων ποτών “IWSR”. 
Υπογραμμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 25 έτη που σημειώνεται μία τέτοια εξέλιξη στην 
αγορά οίνου στις Η.Π.Α., η οποία (αγορά οίνου) αντιπροσωπεύει το 11% της συνολικής κατανάλωσης 
αλκοολούχων. 
Εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι περαιτέρω πτώση 2,3%, κατά τέταρτο συνεχόμενο έτος, παρουσίασε το 
2019 και η συνολική κατανάλωση μπύρας. Η συνολική κατανάλωση αλκοολούχων παρουσίαση μικρή 
άνοδο, κατά 0.3%, το 2019 έναντι του 2018, αντιστρέφοντας την προηγούμενη πτώση 1,6% που είχε 
παρουσιάσει το 2018.  
Η πτώση κατανάλωσης οίνων και μπύρας αποδίδεται στις καταναλωτικές συνήθειες των νέων γενεών  
(Millennials, Gen-Z) οι οποίοι απομακρύνονται από προϊόντα που θεωρούν συμβατά με κριτήρια υγείας 
και ευεξίας.  
Απομένει να φανεί εάν η βιομηχανία οίνου θα επιτύχει να “επανεφεύρει” τον  εαυτό της, 
παρουσιάζοντας ενδεχομένως νέα προϊόντα, που θα κερδίσουν ξανά την προτίμηση του καταναλωτή, 
όπως φαίνεται να πράττει η βιομηχανία μπύρας, η οποία ενσωματώνει σε υφιστάμενα προϊόντα ή 
παρουσιάζει εξ’ολοκλήρου νέα, τα οποία περιέχουν νέα συστατικά, όπως ο μηλίτης και η κομπούτσα. 
 
Πηγή: 
https://www.fooddive.com/news/wine-consumption-drops-for-the-first-time-in-25-years/570333/  
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Συγχώνευση των ελληνικών συμφερόντων αλυσίδων πώλησης αρτοσκευασμάτων και έτοιμου 
φαγητού “GFG Bakery Cafe” και “Fournos Theofilos” 
 
Οι αλυσίδες “GFG (Greek from Greece) Bakery-Café” και “Fournos 
Theofilos” συγχωνεύονται, υπό την επωνυμία “GFG Bakery-Cafe”. Η 
εταιρεία “GFG Bakery-Café” σχεδιάζει την αλλαγή της επωνυμίας των 
υφιστάμενων δύο καταστημάτων της εταιρείας “Fournos Theofilos” 
υπό τη δική της επωνυμία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των 
καταστημάτων της από δύο σε τέσσερα. Η αλυσίδα “GFG Bakery-
Café” προσφέρει φρέσκα, αυθεντικά γλυκίσματα και 
αρτοσκευάσματα, βασιζόμενα σε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, 
καθώς και ελληνικό καφέ. 
 
Πηγή:  
http://www.restaurantnewsrelease.com/gfg-greek-from-greece-bakery-cafe-and-fournos-theofilos-
merge-under-gfg-brand/85129635/  
 
Προβλέψεις της εταιρείας “Independent Marketing Alliance” (ΙΜΑ) για τις τάσεις στον κλάδο 
εστίασης το τρέχον έτος. 
 
Το δίκτυο εκπροσώπησης ανεξάρτητων διανομέων τροφίμων στον κλάδο μαζικής εστίασης 
“Independent Marketing Alliance” (IMA), που διατηρεί 70 αποθηκευτικούς χώρους (σημεία διανομής) 
στις Η.Π.Α. και ετήσιο ύψος πωλήσεων 22 δισ. δολ. ΗΠΑ, με αποκλειστικότητα στη διανομή 16 
επωνυμιών προϊόντων, δημοσιοποίησε τις προβλέψεις του για τις τάσεις 
στον κλάδο μαζικής εστίασης εντός του 2020.  
Ειδικότερα, ο φορέας εκτιμά ότι οι βασικές τάσεις θα είναι οι ακόλουθες: 

• Επανασχεδιασμός των ετικετών στη συσκευασία των προϊόντων, 
με σκοπό την ταχύτερη και πιο εύληπτη ανάγνωσή τους από τον 
καταναλωτή:  Το 65% των Αμερικανών καταναλωτών ανέφεραν 
ότι αναζητούν και είναι έτοιμοι να καταβάλουν υψηλότερο τίμημα για προϊόντα απαλλαγμένα 
από ανεπιθύμητα συστατικά. 

• Τα εστιατόρια θα προσφέρουν περισσότερες “ethnic” γεύσεις: Ειδικότερα, τα μενού 
εστιατορίων αναμένεται να αυξήσουν την προσφορά εδεσμάτων “ethnic” προέλευσης κατά 
11.8%, καθώς οι καταναλωτές αποκτούν ευρύτερους, “παγκοσμιοποιημένους” γευστικούς 
ορίζοντες. 

• Έμφαση στη “βιωσιμότητα” (περιβαλλοντικό αποτύπωμα) των εδεσμάτων: Η “βιωσιμότητα” 
(“sustainability”)  των προσφερόμενων στο μενού εδεσμάτων θα εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους 
καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα αποδίδουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση του 
πλήρους κύκλου παραγωγής και διανομής των συστατικών των εδεσμάτων, του σημείου 
προέλευσής τους, των μεθόδων παραγωγής τους, τους λόγους που τα καθιστούν θρεπτικά 
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ανώτερα έναντι άλλων και πως εν τέλει επιδρούν (επιβαρύνουν) το περιβάλλον. Οι προτιμήσεις 
αυτές των καταναλωτών φαίνεται να επηρεάζουν πλέον τις επιλογές των επαγγελματιών του 
χώρου τροφίμων, από τον παραγωγό ως τον διανομέα και το τελικό σημείο πώλησης 
(κατάστημα, χώρος εστίασης). 
 

Πηγές:  
https://www.perishablenews.com/retailfoodservice/independent-marketing-alliance-predicts-top-
foodservice-trends-in-2020/  
https://foodinstitute.com/focus/consumers-focused-on-health  
 
Πρώτη νίκη των Ισπανών παραγωγών ελιάς έναντι των αμερικανικών δασμών. 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Ισπανών Εξαγωγέων Ελιάς (Spanish 

Olive Exporter’s Association), οι Ισπανοί παραγωγοί 

κατήγαγαν την πρώτη τους δικαστική νίκη στην προσφυγή 

τους με σκοπό την άρση των επιπλέον δασμολογικών 

επιβαρύνσεων που η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε στις 

εξαγωγές των προϊόντων τους στις Η.Π.Α. Η επιτυχία αυτή 

ενδεχομένως να καταστήσει εφικτή την μερική άρση των εν 

λόγω δασμών. 
Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιτραπέζιας 
ελιάς και ελαιολάδου παγκοσμίως και οι προαναφερθέντες δασμοί, ύψους 35%, που επιβλήθηκαν στις 

εξαγωγές ισπανικής μαύρης ελιάς, συνιστούν ισχυρό πλήγμα. Σύμφωνα με την αιτιολογία επιβολής των 

δασμών, το εν λόγω ισπανικό προϊόν πωλούνταν σε υπερβολικά χαμηλές τιμές και επωφελείτο από 
αντιδεοντολογικές επιδοτήσεις. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφυγε το παρελθόν έτος 

στα αρμόδια όργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το συγκεκριμένο θέμα. 
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση του αρμόδιου αμερικανικού δικαστηρίου εκδίκασης των 
συγκεκριμένων υποθέσεων (United States Court of International Trade) που δημοσιοποιήθηκε την 

περασμένη Παρασκευή, κάποιες από τις ερμηνείες του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου 

(Department of Commerce) στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ειδικότερα, στο σκεπτικό του το 

αμερικανικό δικαστήριο υιοθετεί την επιχειρηματολογία της ισπανικής πλευράς, βάσει της οποίας οι 

χαμηλές τιμές του προϊόντος αποδίδονται στον αυξημένο όγκο παραγωγής λόγω ευνοϊκών 

κλιματολογικών συνθηκών και όχι σε επιδότησή του.  
Το δικαστήριο επέβαλε στο αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου προθεσμία 90 ημερών να προσέλθει με 

νέα εισήγηση ως προς τη σκοπιμότητα διατήρησης του δασμού. Σύμφωνα με τον ισπανικό φορέα, “η 
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δικαστική απόφαση συνιστά σημαντικότατη υιοθέτηση του σκεπτικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 

προσφυγή στον Π.Ο.Ε.” προσθέτοντας ότι ο δασμός θα μπορούσε να μειωθεί στο 20% από 35%. 
Πηγή:  
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-spain/spanish-olive-growers-claim-first-victory-against-u-
s-duties-idUSKBN1ZK2D7  
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