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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (48) 

(25.5.2021) 

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν για προσωρινή αναστολή των δασμών που είχαν επιβληθεί σε σειρά 
προϊόντων μετά τη διαμάχη για τα προϊόντα χάλυβα/αλουμινίου 
  Η ΕΕ αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της δασμολογικής επιβάρυνσης αμερικανικών 
προϊόντων, η οποία είχε επιβληθεί στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ για τα προϊόντα χάλυβα 
και αλουμινίου. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου 
Valdis Dombrovskis, η απόφαση δίνει το σύνθημα για την 
επανεκκίνηση της συνεννόησης των δύο πλευρών σε σημαντικά 
ζητήματα διεθνούς εμπορικής πολιτικής και συνεργασίας. Ο κ. 
Dombrovskis επισήμανε ότι ο στόχος της ΕΕ είναι η επίλυση των 
διαφωνιών με την αμερικανική πλευρά μέχρι το τέλος του 
έτους.  
             Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο πλευρές τόνισαν τη 
δέσμευσή τους για την επιτάχυνση των κοινών προσπαθειών για 
επίλυση όλων των ζητημάτων που θέτουν εμπόδια στην εμπορική τους συνεργασία. To γεγονός ότι είχε 
προηγηθεί η κοινή απόφαση των δύο πλευρών για 4μηνη αναστολή των δασμών που είχαν επιβληθεί ως 
αποτέλεσμα της διαφοράς για τις επιδοτήσεις των εταιρειών Airbus και Boeing αποδεικνύει ότι έχουν 
βρει σταθερό βηματισμό για την επανεκκίνηση των εμπορικών τους σχέσεων και τη θέση των διαφορών 
σε πιο συναινετική βάση, κάτι που αποτελούσε άλλωστε και διακηρυγμένο στόχο των προεκλογικών 
δεσμεύσεων του Προέδρου Biden.  
             Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση είχε επιβάλλει, από 18.10.2019, 
σχετικούς δασμούς, τους λεγόμενους “Airbus tariffs”, ύψους 25%, σε πλήθος εισαγόμενων ευρωπαϊκών 
τροφίμων, μεταξύ των οποίων και 15 ελληνικά, κάποια εκ των οποίων εμβληματικά με σημαντικές 
εξαγωγές στις ΗΠΑ, όπως τυρί φέτα, κονσερβοποιημένα ροδάκινα κ.ά. 
             Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος Biden πρόκειται να επισκεφθεί την έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες εντός 
του Ιουνίου για συζητήσεις με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.  
Πηγή: 
https://markets.cbsnews.com/EU-US-agree-to-temporarily-suspend-tariffs-in-steel-
dispute/7aaa26ec0a1ef5e3/ 
 
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ελέγχου φαρμάκων και τροφίμων “Food and Drug Administration” (FDA) 
άνοιξε διαδικτυακή πύλη για την εγγραφή και πιστοποίηση εισαγωγέων προϊόντων τροφίμων στις 
ΗΠΑ, βάσει της διαδικασίας “Foreign Supplier Verification Program” (FSVP)  
  H αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία “Food and Drug Administration” (FDA) ξεκίνησε τη 
λειτουργία διαδικτυακής πύλης για την εγγραφή και πιστοποίηση εισαγωγέων τροφίμων στις ΗΠΑ, με 
βάση τη διαδικασία “Foreign Supplier Verification Program - FSVP”. Η πύλη διευκολύνει τους δυνητικούς 
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εισαγωγείς των ανωτέρω προϊόντων, σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα 
σχετικά δικαιολογητικά.  

H διαδικασία FSVP, η οποία θεσμοθετήθηκε με την 
Πράξη “Food Safety Modernization Act”, απαιτεί από τους 
εισαγωγείς τροφίμων στις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν ότι οι 
προμηθευτές τους παράγουν τρόφιμα, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ασφαλείας τροφίμων της αμερικανικής 
νομοθεσίας. Ο FDA συνήθως διεξάγει επιθεωρήσεις των 
σχετικών δικαιολογητικών στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα. 
Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους εισαγωγείς 
να αποστείλουν οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο 
ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

Οι εισαγωγείς με ενεργό λογαριασμό στην FDA μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πύλη, μέσα 
από τη σελίδα “Unified Registration and Listing System”.  

Στην ιστοσελίδα της αρχής www.fda.gov είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες.  
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/14/fda-opens-online-fsvp-importer-
portal/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9598&pnespid=lvMzt_RC
HwWNjwxccEteGkdFw5T.Z508uqGBWxvU 
 
Υπερέβη τα 170 δισ. δολ. ΗΠΑ η αξία πωλήσεων τροφίμων delicatessen το 2020  
  Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή στην οικιακή κουζίνα, η αξία πωλήσεων 
των τροφίμων κατηγορίας delicatessen στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 170 δισ. δολ., σύμφωνα με έκθεση του 
φορέα “Specialty Food Association”. Το μεγάλο πλήγμα που υπέστη η εστίαση αντισταθμίστηκε από τη 
μεγάλη αύξηση πωλήσεων τόσο στα καταστήματα λιανεμπορίου 
τροφίμων, όσο και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.   
  Η αξία πωλήσεων συναφών προϊόντων εντός των 
καταστημάτων έφτασε τα 83,4 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2020, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το 2018 και 
19,4% σε σύγκριση με το 2019. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η 
αύξηση ρεκόρ των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, της 
τάξεως του 170% σε σύγκριση με το 2018 και 80% σε σύγκριση 
με το 2019. Η εν λόγω τάση ευνόησε όχι μόνο τους κολοσσούς 
τύπου “Walmart” και “Amazon”, αλλά και μικρότερους παίκτες 
όπως τους “Thrive Market”, “Hive” κ.λ.π. 
  Η ανάπτυξη στο κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να συνεχιστεί, με τους ειδικούς 
να προβλέπουν περαιτέρω άνοδο κατά 50% κατ’ελάχιστον το τρέχον έτος.  
  Ο κλάδος τροφοδοσίας χώρων εστίασης, στον οποίο διακινείτο το 20% περίπου των τροφίμων 
delicatessen της αγοράς, γνώρισε ωστόσο σημαντικό πλήγμα, χάνοντας 14 ποσοστιαίες μονάδες στο 
μερίδιο του.  
  Τα προϊόντα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά το 2020 ήταν τα κατεψυγμένα, τα 
προϊόντα που αποτελούν βάσεις για την παρασκευή πολλών συνταγών (λ.χ. σάλτσες) και τα προϊόντα 
φυτικής προέλευσης, με τα φυτικά υποκατάστατα ζωικών πρωτεϊνών να σημειώνουν ιστορικό ρεκόρ 
αύξησης της τάξης του 130% σε σύγκριση με το 2018.  
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/11/specialty-food-sales-top-170-billion-in-new-sfa-
research/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9483&pnespid=hfc0red
EFAeNG5I0SnK0LaW3xPJTJfYfHUwZAinu 

http://www.fda.gov/
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/11/specialty-food-sales-top-170-billion-in-new-sfa-research/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9483&pnespid=hfc0redEFAeNG5I0SnK0LaW3xPJTJfYfHUwZAinu
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/11/specialty-food-sales-top-170-billion-in-new-sfa-research/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9483&pnespid=hfc0redEFAeNG5I0SnK0LaW3xPJTJfYfHUwZAinu
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/11/specialty-food-sales-top-170-billion-in-new-sfa-research/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9483&pnespid=hfc0redEFAeNG5I0SnK0LaW3xPJTJfYfHUwZAinu
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Σημαντικές οι προοπτικές του κλάδου των τροφίμων/ποτών με κανναβιδιόλη (CBD), παρά τους 
δισταγμούς των ομοσπονδιακών αρχών  
  Τα τρόφιμα και ποτά που περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD) εξακολουθούν να βρίσκονται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλο και αυξανόμενης μερίδας καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι το 2020 
υπήρξε μια ανάσχεση της τάσης, εξαιτίας των δισταγμών 
της αρμόδιας ομοσπονδιακής αρχής FDA να εγκρίνει σε 
ομοσπονδιακή κλίμακα την παραγωγή και κατανάλωση των 
εν λόγω προϊόντων.  
  Η FDΑ, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εγκρίνει σε 
ομοσπονδιακή κλίμακα τη χρήση κανναβιδιόλης για 
φαρμακευτική χρήση, δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη 
απελευθέρωση της χρήσης της ουσίας σε τρόφιμα και ποτά. 
Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο πιστεύουν ότι είναι καθαρά θέμα χρόνου να 
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εν αναμονή των σχετικών 
εξελίξεων, όσοι μελετούν τη συγκεκριμένη αγορά ή δραστηριοποιούνται σε αυτή θεωρούν ότι οι 
προοπτικές της είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Σημειώνουν μάλιστα ότι σε ορίζοντα δεκαετίας αναμένεται 
έκρηξη πωλήσεων.  
  Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ροφήματα που περιέχουν κανναβιδιόλη είχαν καταγράψει αξία 
πωλήσεων 7 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2017, ενώ το 2020 έφτασαν τα 318 εκ. δολ. ΗΠΑ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 
2025 η εν λόγω αγορά μπορεί να έχει ξεπεράσει τα 2,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. Όλοι συμφωνούν ότι η 
διαμόρφωση ενός περιεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα δώσει τεράστια 
ώθηση στον κλάδο, καθιστώντας τον έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στην αμερικανική 
βιομηχανία τροφίμων.  
Πηγές: 
https://foodinstitute.com/focus/state-of-cbd-industry-in-the-food-beverage-sector/ 
https://foodinstitute.com/focus/industry-insiders-cbd-infused-food-beverage-market-poised-for-
aggressive-expansion/ 
 
Αμερικανοί Γερουσιαστές εισήγαγαν νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της χρήσης κανναβιδιόλης (CBD) σε 
τρόφιμα και ποτά 
   Οι Γερουσιαστές Ron Wyden και Jeff Merkley του Δημοκρατικού Κόμματος και Rand Paul του 
Ρεπουμπλικανικού εισήγαγαν νομοσχέδιο για την ομοσπονδιακή ρύθμιση της χρήσης κανναβιδιόλης 
(CBD) σε τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής.  

Με το υπάρχον πλαίσιο, βάσει του οποίου δεν 
επιτρέπεται η χρήση συστατικών που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως ναρκωτικά για την παρασκευή 
τροφίμων και ποτών, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές 
βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη, καθώς η παραγωγή και 
χρήση προϊόντων που περιέχουν κανναβιδιόλη θεωρείται 
νόμιμη σε πολλές Πολιτείες, σε άλλες όμως όχι, ζήτημα που 
δημιουργεί προβλήματα διακίνησης σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο.  

Σε περίπτωση έγκρισης, το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο “Hemp Access and Consumer Safety 
Act”, θα παράσχει εγγυήσεις για την παραγωγή και κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων σε 
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ομοσπονδιακό επίπεδο, θα καταπολεμήσει την πολυνομία που διέπει τον κλάδο και θα διαμορφώσει 
ενιαίο πλαίσιο προδιαγραφών ασφαλείας και δημόσιας υγείας.  
  Οι Γερουσιαστές που ανέλαβαν τη σχετική πρωτοβουλία στηλιτεύουν τη διστακτικότητα των 
Ομοσπονδιακών Αρχών, οι οποίες έχουν παγώσει το ζήτημα από το 2018, οπότε και επετράπη η 
καλλιέργεια κάνναβης με το λεγόμενο “Farm Bill”.  
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/19/senators-introduce-act-to-establish-fda-regulation-of-cbd-in-
food-
beverage/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9747&pnespid=2Plzo.
RaBRKNFHQ55JLpVR4Km17d_lZ4a7g28KVU 
 
Παγκόσμια Ανάλυση Επιχειρηματικών Ευκαιριών και Προβλέψεις Κλάδου “Cloud” Εστιατορίων για τα 
έτη 2021 – 2027  

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς των “Cloud” Εστιατορίων εκτιμήθηκε στα 43,1 δισ. δολ. ΗΠΑ το 
2019 και εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 71,4 δισ. δολ. ΗΠΑ έως το 2027, με σωρευτικό ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης (compound annual growth rate – CAGR) 12,0%, από το 2021 έως το 2027.  

Οι κουζίνες “Cloud”, επίσης γνωστές ως «σκοτεινές» ή 
κοινόχρηστες κουζίνες, είναι κατά βάση εστιατόρια παράδοσης 
παραγγελιών, τα οποία είτε λειτουργούν κάτω από ιδιόκτητη 
εμπορική επωνυμία, είτε εκπροσωπούνται από τρίτη εταιρεία, 
η οποία συνεργάζεται παράλληλα με διαφορετικές αντίστοιχες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι επωνυμίες επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται ως “Cloud” κουζίνες μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες είτε μέσω φυσικών εγκαταστάσεων ή με τη μορφή 
εικονικού εστιατορίου.  

Η αύξηση της παράδοσης τροφίμων κατά παραγγελία 
έχει επικρατήσει ως βασική τάση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ως εκ τούτου, οι “Cloud” κουζίνες 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας διανομής/παράδοσης παραγγελιών, δεδομένου ότι 
πλέον μεγάλος αριθμός παρόχων επιχειρεί να προσαρμόσει τη λειτουργία/δομή των επιχειρήσεων τους 
στην ολοένα αυξανόμενη τάση διαδικτυακής αναζήτησης παράδοσης έτοιμου φαγητού κατ’οίκον. 
Επιπροσθέτως, η μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού διαφόρων δημογραφικών ομάδων,  ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής και οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας σε συνδυασμό με την άνθιση της ζήτησης των «έτοιμων» 
προς κατανάλωση προϊόντων και την ευρεία χρήση μέσων κοινωνικών δικτύωσης, έχουν συμβάλει 
σημαντικά στη διόγκωση των πωλήσεων για τον  συγκεκριμένο κλάδο. 

Η  συγκεκριμένη ανάλυση δείχνει ότι η αγορά ταξινομείται με βάση: 
α. το είδος της επιχείρησης (πχ. αυτόνομη εικονική κουζίνα, κοινόχρηστη κουζίνα κ.τ.λ.)  
β. τον τύπο του προσφερόμενου προϊόντος (χάμπουργκερ/σάντουιτς, πίτσα/πάστα, πουλερικά, 

θαλασσινά, κ.τ.λ.)  
γ. τη φύση της επιχείρησης (αλυσίδα franchise κ.τ.λ.) και  
δ. τη γεωγραφική περιοχή (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική/Μέση 

Ανατολή & Αφρική) 
Επιγραμματικά, από τα ευρήματα της προκύπτουν ότι: 
- Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για το έτος 2019, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί και την υπό 

εξέταση περίοδο 2021 – 2027, διεκδικούν οι αυτόνομες εικονικές κουζίνες. 
- Κατά τύπο προϊόντος, τα χάμπουργκερ/σάντουιτς κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 

αντιπροσωπεύοντας το 23,7% των συνολικών εσόδων για το 2019, ακολουθούμενο από τα πουλερικά 
- Ο κλάδος franchise πρωτοστατεί, από άποψη αγοραίας αξίας για το 2019, και αναμένεται να 

διατηρήσει την κυριαρχία του κατά την περίοδο πρόβλεψης.  

https://feed.specialtyfood.com/2021/05/19/senators-introduce-act-to-establish-fda-regulation-of-cbd-in-food-beverage/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9747&pnespid=2Plzo.RaBRKNFHQ55JLpVR4Km17d_lZ4a7g28KVU
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/19/senators-introduce-act-to-establish-fda-regulation-of-cbd-in-food-beverage/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9747&pnespid=2Plzo.RaBRKNFHQ55JLpVR4Km17d_lZ4a7g28KVU
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/19/senators-introduce-act-to-establish-fda-regulation-of-cbd-in-food-beverage/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9747&pnespid=2Plzo.RaBRKNFHQ55JLpVR4Km17d_lZ4a7g28KVU
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/19/senators-introduce-act-to-establish-fda-regulation-of-cbd-in-food-beverage/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9747&pnespid=2Plzo.RaBRKNFHQ55JLpVR4Km17d_lZ4a7g28KVU
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Τέλος, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη τάση της αγοράς, οι κορυφαίοι παίκτες που 
δραστηριοποιούνται στη εν λόγω βιομηχανία είναι οι “Kitchen United”, “Rebel Foods”, “DoorDash 
Kitchen”, “Zuul Kitchen”, “Keatz”, “Kitopi”, “Ghost Kitchen Orlando”, “Dahmakan”, “Starbucks (Star 
Kitchen)” και “Cloud Kitchen”. 
Πηγή:  
https://www.alliedmarketresearch.com/cloud-kitchen-market-A06408 
 
Η premium αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ “Whole Foods”, ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές 

Η κορυφαία αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ “Whole Foods” αποφασίζει την υιοθέτηση αλλαγών στον 
τρόπο τοποθέτησης των προϊόντων της στα ράφια με σκοπό την εμπορική τους προώθηση 
(merchandising), στο λειτουργικό της σχήμα και το τμήμα τεχνολογίας, προκειμένου να βελτιώσει την 
υποστήριξη που παρέχεται τόσο στα καταστήματά της λιανικής 
πώλησης, όσο και στα κέντρα διανομής της.  

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της, οι οργανωτικές 
αλλαγές περιλαμβάνουν, επί παραδείγματι, συγχώνευση των 
διεθνών και περιφερειακών τμημάτων merchandising σε ένα ενιαίο 
τμήμα που θα υποστηρίζει και προωθεί ενιαία τις αγορές, εκ μέρους 
του συνόλου της εταιρείας, ενώ τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα 
θα επικεντρώνονται στην εκτέλεση των εμπορικών αποφάσεων και 
στη διαχείριση των επιμέρους καταστημάτων. 

Το 2020, η Whole Foods συμπεριέλαβε 950 ντόπιες επωνυμίες προϊόντων και περισσότερα από 
10.000 προϊοντικά είδη. Επιπλέον, η αλυσίδα τριπλασίασε τις διαδικτυακές της πωλήσεις μεταξύ των 
μηνών Μάρτιο με Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με το έτος 2019. Ο γίγαντας της λιανικής πώλησης 
διαθέτει πλέον περισσότερους από 105.000 υπαλλήλους. 
Πηγή:  
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/17/whole-foods-announces-organizational-
changes/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9644&pnespid=h_l9ruR
EHw2NWmFbhDcA5ydIkUwb0P2DlSbOBnZr 
 
Ο κλάδος εστίασης των ΗΠΑ πλήττεται από την αδυναμία ανεύρεσης εργαζομένων 

Μολονότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση διαμαρτύρονται για πρακτικές εργασιακής 
εκμετάλλευσης κατηγορώντας ανοικτά την εργοδοσία για συρρίκνωση μισθών και έλλειψη μέτρων 
προστασίας έναντι του κορωνοϊού, εργοδότες και δημόσιοι 
αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι τα επιδόματα ανεργίας και τα 
οικονομικά πακέτα ενίσχυσης που χορηγήθηκαν εν μέσω πανδημίας 
αποτρέπουν την επιστροφή των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. 

Μια πρόσφατη ανάλυση του Ινστιτούτου Οικονομικής 
Πολιτικής αναφέρει ότι μέχρι τον Μάρτιο 2021 υπήρχαν κατά μέσο 
όρο 9,8 εκατ. άνεργοι σε σύγκριση με τις 8,1 εκατ. διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας. Πολυάριθμοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του 
τουρισμού και της εστίασης, διαθέτουν περισσότερους από 1,5 ανέργους ανά ανοικτή θέση εργασίας. 
Όσον αφορά στους ισχυρισμούς για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το Ινστιτούτο τόνισε ότι 
πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι ο κλάδος παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2020, 
241.400 νέες θέσεις εργασίας. 

Περαιτέρω, οι οικονομικοί μελετητές  προειδοποιούν για τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες 
που θα επιφέρουν οι μελλοντικές μειώσεις των επιδομάτων ανεργίας. Σύμφωνα με έκθεση που 
δημοσιεύθηκε από το “One Fair Wage” και το “UC Berkeley Food Labor Research Center” του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια το Μάιο του 2021, το 53% των εργαζομένων στο κλάδο εστίασης 

https://www.alliedmarketresearch.com/cloud-kitchen-market-A06408
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/17/whole-foods-announces-organizational-changes/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9644&pnespid=h_l9ruREHw2NWmFbhDcA5ydIkUwb0P2DlSbOBnZr
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/17/whole-foods-announces-organizational-changes/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9644&pnespid=h_l9ruREHw2NWmFbhDcA5ydIkUwb0P2DlSbOBnZr
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/17/whole-foods-announces-organizational-changes/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9644&pnespid=h_l9ruREHw2NWmFbhDcA5ydIkUwb0P2DlSbOBnZr
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ισχυρίζεται ότι θέλησαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους λόγω, κυρίως, των μειωμένων απολαβών 
και των έντονων ανησυχιών τους σχετικά με τα ελλιπή πρωτόκολλα ασφάλειας από πλευράς 
εργοδοσίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας, λόγω κορωνοϊού, 
εντοπίζεται στις κατηγορίες απασχολουμένων στο χώρο εστίασης, σύμφωνα με μελέτη του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2021. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω ευρήματα ενισχύονται περαιτέρω από μαρτυρίες 
εργαζομένων σε ταχυφαγεία (fast food), οι οποίοι κατακρίνουν έντονα την τρέχουσα κατάσταση 
δηλώνοντας ότι «η αδυναμία ανεύρεσης εργαζομένων στον κλάδο της εστίασης και η αντίληψη ότι αυτοί 
έχουν επαναπαυτεί σε κρατικά επιδόματα αποτελούν, απλώς, μια πρόφαση της κυβέρνησης/εργοδοσίας 
να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα, τη στιγμή που αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι οι 
εργαζόμενοι αρνούνται να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, επιστρέφοντας στην εργασία τους, για 7,25 
δολ. ΗΠΑ την ώρα, αμοιβή που συνιστά μισθό φτώχειας». 
Πηγή:  
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/14/us-restaurant-workers-covid-pandemic-labor-
shortages 
 
Η Amazon τερματίζει την εφαρμογή ταχείας παράδοσης “Prime Now” 

Η Amazon ανακοίνωσε ότι, μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους, η εφαρμογή και ο ιστότοπος “Prime 
Now” θα αποσυρθούν παγκοσμίως, ενώ παραπέμπει τους καταναλωτές που επιθυμούν ταχεία 
παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης ή άλλών προϊόντων, να 
θέτουν παραγγελίες μέσω της εφαρμογής ή του ιστότοπου της 
Amazon. Επιπλέον, δήλωσαν ότι τυχόν καταστήματα λιανικής 
πώλησης ή τοπικά καταστήματα που εκπροσωπούνταν μέσω 
της εφαρμογής, θα μεταφερθούν αυτούσια στην ιστοσελίδα 
της Amazon. 

Η Amazon εγκαινίασε την υπηρεσία “Prime Now” το 
2014, ώστε τα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας “Prime” να 
παραλαμβάνουν στο κατώφλι τους, εντός μίας ή δύο ωρών, και 
με μικρή χρέωση, βιβλία, παιχνίδια, είδη οικιακής χρήσης και 
άλλα αγαθά. Το “Prime Now” αρχικά κυκλοφόρησε σε επιλεγμένες περιοχές, ενώ τώρα είναι διαθέσιμο 
σε περισσότερες από 5.000 πόλεις.  

Η κίνηση, από πλευράς Amazon, τερματισμού της εν λόγω υπηρεσίας είχε ήδη τεθεί σε τροχιά 
από την στιγμή που η εταιρεία άρχισε να κατευθύνει απευθείας τους χρήστες της, μέσω αναδυόμενου 
παραθύρου της υπηρεσίας “Prime Now”, στον κεντρικό ιστότοπο και εφαρμογή της.  

Τέλος, η Amazon δήλωσε ότι έχει ήδη διακόψει τις υπηρεσίες της “Prime Now” στην Ινδία, 
την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. 
Πηγή:  
https://www.cnbc.com/2021/05/21/amazon-is-shutting-down-its-prime-now-fast-delivery-app.html 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
«Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον κόμβο του Υπουργείου Εξωτερικών, διατίθενται στους 
επισκέπτες του κόμβου για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη 
ειδοποίηση. Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την 
προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του 
Διαδικτύου και υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την 
γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων». 
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