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

Οι περισσότεροι Αμερικανοί προτιμούν ακόμα τα ψώνια με φυσική παρουσία  
            Παρά το γεγονός ότι η πανδημία ώθησε μεγάλη μερίδα των 
καταναλωτών σε διαδικτυακές λύσεις, οι περισσότεροι απ΄ 
αυτούς προτιμούν ακόμα τα ψώνια με φυσική παρουσία στο 
κατάστημα. Περισσότεροι από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων σε 
σχετική έρευνα του Bloomberg, απάντησαν ότι θα επιστρέψουν 
στα καταστήματα μόλις βελτιωθεί η κατάσταση.  
             Είναι χαρακτηριστικό ότι άλλη έρευνα της McKinsey & Co 
έδειξε ότι ακόμα και εν μέσω της κρίσης, 7 στους 10 καταναλωτές 
συνέχισαν να επισκέπτονται super markets και άλλα συναφή 
καταστήματα για να κάνουν τα ψώνια τους.  

 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η σταθερή προτίμηση των καταναλωτών στη φυσική παρουσία στα 
καταστήματα τροφίμων όταν θέλουν να ψωνίσουν φρέσκα προϊόντα ή κρεατικά, ψάρια κλπ. Εντούτοις, 
η διαδικτυακή αγορά ογκωδών, καθώς και συσκευασμένων μη ευπαθών προϊόντων, όπως νερά, τροφές 
κατοικιδίων κ.ά. είναι πολύ πιθανόν να εξακολουθήσει, δεδομένης της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται 
για τη μεταφορά τους στις οικίες των καταναλωτών ο μεγάλος όγκος και το βάρος τους.  
Πηγές: 
https://foodinstitute.com/focus/americans-prefer-in-store 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-27/has-online-grocery-shopping-peaked-most-still-
prefer-in-store?sref=pqQBM94V  
 
Σημαντική άνοδος του διαδικτυακού εμπορίου τροφίμων αναμένεται έως το 2023. 

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της 
παγκόσμιας αγοράς διαδικτυακού εμπορίου τροφίμων 
αναμένεται έως το 2023, σύμφωνα  με τη μελέτη "Global 
Online Grocery Market Research Report 2019-2023" της 
εταιρείας "Radian Insights". 

Ως βασικά κίνητρα για τις διαδικτυακές αγορές 
τροφίμων από τους καταναλωτές αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

• Η διάθεση μεγάλου φάσματος επιλογών και η 
ευκολία σύγκρισης τιμών.  

• Η δυνατότητα παράδοσης κατ' οίκον και δη σε μέρα και ώρα εκ των προτέρων γνωστή. 
• Ευκολότερη παρακολούθηση και έλεγχος των δαπανών σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία 

βάση. 
• Ευκολότερη παρακολούθηση και άμεση σύγκριση προσφορών και εκπτώσεων από τους 

πωλητές, σε σχέση με τη δυνατότητα σύγκρισης εντός του φυσικού σημείου πώλησης. 
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• Δυνατότητα αποφυγής απώλειας χρόνου για μετάβαση από και προς το φυσικό σημείο 
πώλησης, όφελος που ισχύει ακόμη περισσότερο για εργαζόμενους εντός μεγάλων αστικών 
κέντρων, εργαζόμενους με εκτενή ωράρια εργασίας ή/και αυξημένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις. 

Έτερα ευρήματα της έρευνας αποτελούν τα ακόλουθα: 
 Σημαντικό παράγοντα ώθησης των διαδικτυακών πωλήσεων συνιστά η ποιότητα και 

διαθεσιμότητα.  
 Μικρότερης ηλικίας καταναλωτές ("Millenials" και "Gen Z") είναι περισσότερο πρόθυμοι να 

υποβληθούν σε επιπλέον έξοδα, προκειμένου να εξασφαλίσουν αυθημερόν παράδοση των 
προϊόντων. 

 Οι διαδικτυακές πωλήσεις κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες, ειδικότερα στις "click-and-
collect" και στις "home delivery". Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για τοποθέτηση 
και εξόφληση της παραγγελίας ηλεκτρονικά και ακολούθως μετάβαση στο κατάστημα για 
παραλαβή των προϊόντων. Στη δεύτερη περίπτωση ("home delivery") πρόκειται για την κλασική 
κατ' οίκον παράδοση. 

 Μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στην κατηγορία "home delivery", λόγω της ευκολίας και της 
εξοικονόμησης χρόνου που προσφέρει. Η πρώτη περίπτωση ("click-and-collect") θα προτιμηθεί 
από μικρότερη μερίδα καταναλωτών, οι οποίοι θα θελήσουν να εξοικονομήσουν τα μεταφορικά 
κόστη αποστολής των αγαθών. Στην περίπτωση της κατηγορίας "click-and-collect" εμπίπτει η 
υπηρεσία "Amazon Go", ενώ αντίστοιχη υπηρεσία αναμένεται σύντομα να προσφέρει και η 
"Walmart". 

 Η γεωγραφική περιοχή της Βορείου Αμερικής αναμένεται να αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο 
των διαδικτυακών αγορών. 

 Στην ίδια γεωγραφική περιοχή (Βόρειος Αμερική) μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να 
σημειώσουν τα συσκευασμένα προϊόντα. 

 Οι πρωταγωνιστές των διαδικτυακών πωλήσεων ("Amazon", "Walmart" κ.ά.) αναμένεται να 
βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα απεικόνισης των προϊόντων και την ευκολία ολοκλήρωσης 
της αγοράς, καθώς κάνουν χρήση συνεχώς νέων τεχνολογικών καινοτομιών. 

Πηγή: 
https://www.radiantinsights.com/research/global-online-grocery-market-research-report-2019-
2023/request-sample ". 
 
Αυξημένη η ζήτηση σε μικρές μονάδες επεξεργασίας κρέατος εξαιτίας των προβλημάτων των 
μεγάλων  
              Ανθούν οι μικρές μονάδες επεξεργασίας κρέατος 
στις ΗΠΑ, καθώς η πανδημική κρίση έπληξε με σφοδρότητα 
τους μεγάλους παίκτες του κλάδου, με αποτέλεσμα οι 
καταναλωτές και τα σημεία πώλησης κρέατος να αναζητούν 
εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας προϊόντος. Οι σχετικές 
μονάδες αντιπροσωπεύουν βέβαια μικρό μερίδιο της 
αγοράς, το 80% της οποίας (στο βόειο κρέας) ελέγχεται από 
4 μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ μόλις το 1% των χοίρων 
σφάζεται και τυγχάνει επεξεργασίας σε μονάδες μικρής 
κλίμακας.  

 

Πηγή: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meatpacking/how-about-next-june-small-meat-
processors-backlogged-as-virus-idles-big-plants-idUSKBN23217V 
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Οι τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς που θα αναδιαμορφώσουν τον μετά-COVID 19 κόσμο μας  
            Μια μελέτη της εταιρείας marketing 
τροφίμων “Hunter” αναφορικά με τις τάσεις 
καταναλωτικής συμπεριφοράς στον μετά COVID-
19 κόσμο μας είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική για 
τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τα πράγματα 
στο ορατό μέλλον. Ενδεικτικά, καταγράφεται ότι 
το 54% των Αμερικανών μαγειρεύουν 
περισσότερο και το 35% λένε ότι απολαμβάνουν 
το μαγείρεμα περισσότερο από ποτέ.  

 

Τα στοιχεία της έρευνας θα πρέπει να συνδυαστούν με άλλες ανάλογες, που δεν εστιάζουν 
αποκλειστικά στον χώρο των τροφίμων, για να μας οδηγήσουν σε μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλή 
πρόβλεψη των βασικών τάσεων που πρέπει να αναμένουμε στην κατανάλωση τροφίμων: 
Κατ’ οίκον εργασία 

Η πρώτη παράμετρος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που θα συνεχίσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους από το σπίτι τους. Το μαγείρεμα είναι στενά συνδεδεμένο με την παρουσία στο σπίτι. 
Όσο περισσότερο μένεις στο σπίτι, τόσο περισσότερο μαγειρεύεις. Η Google ανακοίνωσε ότι η 
πλειοψηφία των υπαλλήλων της μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως μέχρι το 2021. Ο Δ/νων 
Σύμβουλος του Twitter, Jack Dorsey, ανακοίνωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται μόνιμα από το σπίτι τους. Από το 5% των Αμερικανών που εργάζονταν από το σπίτι τους το 
2017 και από το 29% που είχε αυτή την επιλογή το 2018, θα φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερα νούμερα 
που θα αλλάξουν ριζικά το εργασιακό τοπίο στις ΗΠΑ. 
Περισσότερα μονομελή νοικοκυριά  

Η δεύτερη παράμετρος είναι ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός μονομελών νοικοκυριών. Τα 
τελευταία χρόνια, αυτή η τάση είχε υποσκάψει την πιο παραδοσιακή πρακτική του μαγειρέματος στο 
σπίτι, η οποία ήταν πιο συμφέρουσα για πιο πολυμελή νοικοκυριά. Τα μονομελή νοικοκυριά ήταν μόνο 
το 17% το 1969 και έφτασαν το 28% το 2019.  Μεταξύ 1984 και 2018, ο αριθμός των γάμων ετησίως  
έπεσε κατά 16%, ενώ το 2018 οι γεννήσεις στις ΗΠΑ ήταν μόλις 3,8 εκ., αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 32 
χρόνων. Οι ειδικοί συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η δημογραφική συρρίκνωση των ΗΠΑ είναι μη 
αναστρέψιμη.  
Οι κλίμακες θα μικρύνουν 

Η τελευταία παράμετρος αφορά τη σταδιακή απαξίωση των μονάδων μεγάλης κλίμακας στην 
εστίαση και την επιστροφή σε πιο μικρές κλίμακες επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές δεν θα επιζητούν 
τόσο το εύκολο και το μαζικό, όσο το ιδιαίτερο και το μοναδικό. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στον χώρο 
της εστίασης, αλλά και σε άλλους κλάδους, καθώς οι καταναλωτές επιζητούν μικρότερη πυκνότητα, 
περισσότερο ασφαλείς χώρους και λιγότερα πλήθη.  

Συμπερασματικά, αν συνεχίσει να διευρύνεται η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, σε 
συνδυασμό με την αριθμητική συρρίκνωση των νοικοκυριών και την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα 
απέναντι στην πυκνότητα χώρων και πλήθους, τότε όλες οι υφιστάμενες στρατηγικές μεγιστοποίησης 
της κερδοφορίας αναμένεται να ανατραπούν.  
Πηγή: 
https://hbr.org/2020/05/3-behavioral-trends-that-will-reshape-our-post-covid-world  
 
Οι 4 κορυφαίες διατροφικές τάσεις στον καιρό της καραντίνας και οι επιπτώσεις τους στον κλάδο της  
εστίασης  
             Τη στιγμή που η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελεί ακόμα τη ν.1 προτεραιότητα των 
αρχών και ενώ επίκεται η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των χώρων εστίασης, οι 4 
σημαντικότερες διατροφικές τάσεις που έχουν πλέον εμπεδωθεί στις ΗΠΑ και οι οποίες θα επηρεάσουν 
και την οργανωμένη εστίαση εφεξής είναι οι κάτωθι:  

https://hbr.org/2020/05/3-behavioral-trends-that-will-reshape-our-post-covid-world


             Ραγδαία άνοδος της οικιακής μαγειρικής  
             Οι Αμερικανοί επέστρεψαν πανηγυρικά στην οικιακή 
μαγειρική. Ως συνέπεια αυτού, ανέβηκαν κατακόρυφα οι 
πωλήσεις των προϊόντων (τροφίμων και εξοπλισμού) που είναι 
απαραίτητα για την παρασκευή οικιακών γευμάτων. Βεβαίως 
αναμένεται ότι ο κόσμος θα ξαναθελήσει να φάει, να πιει και να 
διασκεδάσει στα ανάλογα μαγαζιά. Αλλά η τάση επιστροφής στο 
οικιακό φαγητό δεν πρόκειται να αντιστραφεί. Ιδίως αν 
συνυπολογίσουμε τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
εξαιτίας της κρίσης.  

 

         Άνοδος των εφαρμογών με υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον (delivery)  
Πολλοί καταναλωτές έχουν στραφεί σε εφαρμογές με υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον είτε 

έτοιμων γευμάτων(λ.χ GrubHub) είτε φρέσκων ή παρασκευασμένων τροφίμων (λχ FreshDirect). Παρά 
το γεγονός ότι η τάση κατ' οίκον παράδοσης μέσω χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών δεν αποτελεί 
αποκλειστικά καρπό της πανδημίας, η τελευταία την έχει επιταχύνει σε πρωτόγνωρο βαθμό.  

Τα εστιατόρια υιοθετούν εναλλακτικές στρατηγικές επιβίωσης   
Η εστίαση είναι ο κλάδος που έχει υποστεί το χειρότερο πλήγμα από την πανδημία. 

Προκειμένου να επιβιώσουν, τα εστιατόρια αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους και αναπροσαρμόζουν 
τη στρατηγική τους. Εικονικές γευσιγνωσίες, εφαρμογές παράδοσης κατ’ οίκον, και μια σειρά από 
πρωτοποριακές προσφορές που θα αναπτύσσονται όσο προχωράει η επιστροφή στην κανονικότητα. 
Την ίδια στιγμή, τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και ο περιορισμός των διαθέσιμων χώρων θα 
δοκιμάσουν τις αντοχές όσων εστιατορίων ξανανοίξουν και θα οδηγήσουν σε περικοπές προσωπικού.  

Αυξημένη δημοφιλία των εύκολων παραδοσιακών συνταγών (“comfort foods”) 
Βρισκόμαστε στην περίοδο της απογείωσης των εύκολων παραδοσιακών συνταγών. Πίτσες, 

μπισκότα φούρνου, ψωμιά, μακαρονάδες, μπριζόλες με πατάτες κλπ κάνουν θραύση στις αμερικανικές 
κουζίνες. Την ίδια στιγμή παρατηρείται στροφή και σε φυτικά προϊόντα και πιο υγιεινές επιλογές, όπως 
λαχανικά, φρουτοσαλάτες κλπ. Διαφαίνεται μια τάση εξισορρόπησης των διατροφικών συνηθειών με 
γνώμονα την ευκολία, την υψηλή διατροφική αξία και την υγεία. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση 
αυτή ήρθε για να μείνει.  
Πηγή: 
https://www.forbes.com/sites/eustaciahuen/2020/05/28/top-4-quarantine-food-trends-and-their-
effects-on-the-dining-industry/#53a3f771692f  
 
Η FDA συνεργάζεται με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας για την παροχή προστατευτικού υλικού 
σε επιχειρήσεις τροφίμων 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Food and Drug Administration (FDA) 
ενώνει τις δυνάμεις της με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας προκειμένου 
να διασφαλιστεί η παροχή προστατευτικού υλικού (απολυμαντικά, μάσκες, 
γάντια κλπ) στο προσωπικό των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και 
του τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Οι δύο φορείς εξέδωσαν συστάσεις για 
να δοθεί προτεραιότητα στις ανωτέρω επιχειρήσεις αναφορικά με τη διάθεση 
του σχετικού υλικού, αμέσως μετά από τις υπηρεσίες υγείας.  

Οι ελλείψεις του προστατευτικού υλικού αποτελούσαν βασική πηγή 
ανησυχίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Πηγή: 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-and-usda-release-recommendations-those-
food-and-agriculture-sector-experiencing-shortages-ppe  
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Πιο ευέλικτη η FDA ως προς τις προδιαγραφές σήμανσης των τροφίμων – Προσωρινό μέτρο λόγω της 
κρίσης 

Η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία  Ελέγχου Φαρμάκων 
και Τροφίμων (U.S. Food and Drug Administration - FDA) εξέδωσε 
οδηγίες προκειμένου να παράσχει προσωρινά μεγαλύτερη 
ευελιξία αναφορικά με τις προδιαγραφές σήμανσης των 
τροφίμων, προς διευκόλυνση των παραγωγών, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς ωστόσο, που 
άπτονται της ασφάλειας κατανάλωσης, της σήμανσης των 
βασικών συστατικών, των διατροφικών χαρακτηριστικών κ.λ.π. Ο στόχος είναι να απαλυνθούν οι 
επιπτώσεις από την αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.  

Η FDA επιτρέπει προσωρινά στις εταιρείες παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων να κάνουν 
μικρές τροποποιήσεις στα προϊόντα τους, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης για αποτύπωση αυτών των 
αλλαγών στη σήμανση της ετικέτας. 

Στον οδηγό που εκδόθηκε περιέχονται εξειδικευμένα παραδείγματα, όπως λ.χ η δυνατότητα 
προσωρινής μείωσης ή παράλειψης ενός συστατικού από ένα προϊόν μίξης λαχανικών που περιέχει 
πληθώρα σχετικών συστατικών, χωρίς να επισημαίνεται αυτή η αλλαγή στον ειδικό χώρο της ετικέτας. 
Το ίδιο μπορεί να ισχύει για αντικατάσταση ορισμένων τύπων ελαίων από άλλα (λ.χ ηλιέλαιο αντί 
ελαιοκράμβης), εφόσον περιέχουν αντίστοιχη ποσότητα και τύπο λιπαρών.  
Πηγή: 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-announces-temporary-flexibility-policy-
regarding-certain-labeling-requirements-foods-humans  
 
Αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις: Λιγότερη συσσώρευση, μικρότερη απόρριψη τροφίμων, 
μεγαλύτερη κατανάλωση περισσευμάτων 

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών NPD, η πλειοψηφία των 
καταναλωτών απάντησε ότι το 63% των γευμάτων τους αποτελείται 
από τρόφιμα και ποτά που είναι διαφορετικά απ’ αυτά που 
κατανάλωναν υπό φυσιολογικές συνθήκες.  

Παράλληλα, έχοντας αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων μακράς διαρκείας, οι καταναλωτές θέτουν πλέον ως 
προτεραιότητά τους τον περιορισμό των απορριμμάτων τροφίμων. Το 
56% απάντησε ότι έχει περιορίσει τα απορρίμματα τροφών και ότι 
καταναλώνει συστηματικά περισσεύματα γευμάτων που είχε 
ετοιμάσει. Ένα άλλο 43% δηλώνει ότι μαγειρεύει τόσο όσο χρειάζεται προκειμένου να περιορίσει στο 
ελάχιστο τα απορρίμματα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή έχουν διαδραματίσει τα αυξημένα 
ποσοστά ανεργίας, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές που έχουν χάσει τις δουλειές τους ή 
αισθάνονται ανασφαλείς για το εργασιακό τους μέλλον έχουν περιορίσει τις δαπάνες για προμήθεια 
τροφίμων. 
Πηγή: 
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2020/with-pantries-stocked-us-
consumers-are-now-focusing-on-reducing-food-waste-and-using-leftovers/  
 
H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη διαχείριση της πανδημίας (CDC) επικαιροποίησε τις οδηγίες για 
την επαναλειτουργία των εστιατορίων 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση της πανδημίας (CDC) 
προχώρησε σε επικαιροποίηση των οδηγιών για την επαναλειτουργία των χώρων εστίασης.  
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Οι σχετικές οδηγίες αφορούν σε σειρά συστάσεων, 
βάσει κατάταξης των χώρων εστίασης σε τέσσερις 
διαφορετικές κατηγορίες επικινδυνότητας διασποράς του 
κορωνοϊού, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σχολαστική τήρηση 
των κανόνων υγιεινής των χώρων, τον τρόπο και πυκνότητα 
διάταξης τραπεζοκαθισμάτων, περιορισμούς μέγιστης 
χωρητικότητας, τον καλό (εξ)αερισμό των χώρων, χρήση 
μασκών από το προσωπικό, τοποθέτηση εμφανών 
σημάνσεων στους χώρους με προτροπές (τήρησης των 
αποστάσεων, χρήση μασκών κ.λ.π.), αποφυγή 
διαμοιρασμού/επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων, 
ενθάρρυνση ανέπαφης εξόφλησης λογαριασμών, 
μεγιστοποίηση χρήσης μαχαιροπήρουνων μίας χρήσεως κ.ά 

 
 

 

Πηγή: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-
restaurants.html 
 
Αυξάνονται οι χρεωκοπίες στις ΗΠΑ  
             Ενενήντα οκτώ (98) αιτήσεις χρεωκοπίας υπεβλήθησαν 
από εταιρείες με τουλάχιστον 50 εκ. δολ. σε στοιχεία 
παθητικού από την αρχή του έτους, ο υψηλότερος αριθμός από 
το 2009 για το αντίστοιχο διάστημα.  
             Μόνο εντός του Μαΐου, περίπου 27 εταιρείες με 
τουλάχιστον 50 εκ. δολ. σε στοιχεία παθητικού προσέφυγαν σε 
δικαστική προστασία έναντι των πιστωτών τους.  
            Πρόσφατα, το αμερικανικό παράρτημα της “Le Pain 
Quotidien” υπέβαλε αίτηση χρεωκοπίας στην Πολιτεία του Delaware, αποσκοπώντας σε εξαγορά του 
έναντι τιμήματος 3 εκ. δολ. από την Aurify Brands LLC, κατόπιν ρύθμισης των χρεών του και δικαστικής 
απόφασης. Αν δεν επιτευχθεί η εξαγορά, η εταιρεία θα πρέπει να κλείσει οριστικά και τα 98 
καταστήματα που διαθέτει στη χώρα. Η εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα και πριν την πανδημική 
κρίση, αλλά μετά τα τέλη Μαρτίου αναγκάστηκε να κλείσει όλα τα καταστήματά της και να απολύσει 
σχεδόν το σύνολο του προσωπικού.  

«Εκτιμώ ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σε τέτοια έκταση αιτήσεις χρεωκοπίας για κάποιο 
διάστημα ακόμα», δήλωσε η Melanie Cyganowski, στέλεχος νομικής εταιρείας με εμπειρία στον χώρο.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/bankruptcies-on-rise 
 
Τα Super Markets δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα φυτικής προέλευσης προϊόντα  

Οι μεγαλύτερες αλυσίδες super markets στις ΗΠΑ δίνουν όλο 
και μεγαλύτερη έμφαση σε προϊόντα φυτικής προέλευσης, σύμφωνα 
με το “Good Food Institute”. 

Σε έκθεσή του, το ανωτέρω ινστιτούτο βαθμολόγησε τις 15 
μεγαλύτερες αλυσίδες super markets της χώρας, με βάση τη 
στρατηγική που ακολουθούν για την τοποθέτηση και την προώθηση 
φυτικής προέλευσης υποκατάστατων κρέατος, αυγών και 
γαλακτοκομικών. Η αλυσίδα “Whole Foods” βαθμολογήθηκε ως η 
καλύτερη αναφορικά με τη στρατηγική τοποθέτησης των σχετικών 
προϊόντων, ενώ η “Wegmans” διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία.  

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι τα φυτικής προέλευσης υποκατάστατα κρέατος τοποθετούνται 
όλο και περισσότερο στο τμήμα των κρεατικών, αυξάνοντας έτσι την αναγνωρισιμότητά τους και 

https://foodinstitute.com/focus/bankruptcies-on-rise
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παρέχοντας όλο το φάσμα των επιλογών σε καταναλωτές που δοκιμάζουν σχετικές γεύσεις χωρίς να 
είναι vegans (οι λεγόμενοι flexiterians). Η Caroline Bushnell, στέλεχος του “Good Food Institute”, 
υπογραμμίζει ότι αυτά τα προϊόντα δεν συνιστούν πια εξειδικευμένο τμήμα αγοράς (“niche market”), 
και ως εκ τούτου δεν έχει καμία οικονομική λογική η απομόνωσή τους σε ειδικά τμήματα των super 
markets. «Έτσι χάνονται χρήματα», τόνισε η ίδια.  

Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των σχετικών προϊόντων εκτοξεύθηκαν κατά 90% τον Μάρτιο σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019 και αυξήθηκαν έτι περαιτέρω κατά 27% τις τέσσερις επόμενες 
εβδομάδες.  

Επισημαίνεται επίσης, ότι το 40% των καταναλωτών με ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 δολ. 
ΗΠΑ καταναλώνουν προϊόντα φυτικής προέλευσης, ενώ όσο το εισόδημα φθίνει, τόσο φθίνει και η 
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/supermarkets-ramp-up-plant-based 
 
Η τάση αύξησης των vegan προϊόντων ενδέχεται να μην έχει διάρκεια  

Tα υποκατάστατα κρέατος βρίσκονται σε φάση θεαματικής ανόδου, όπως αναφέρθηκε και 
ανωτέρω. Αυτή η τάση όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει διάρκεια.   

Παρά το γεγονός ότι οι μονάδες επεξεργασίας 
κρέατος υποφέρουν από την πανδημία, όπως έχουμε 
πολλάκις αναφέρει, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου 
ετοιμάζονται για τη μεγάλη επιστροφή και δίνουν μάχη 
για να διατηρήσουν το κρέας στην κορυφή των 
προτιμήσεων των καταναλωτών. Η Tyson, o μεγαλύτερος 
παίκτης του χώρου, προχωράει σε επιθετική μείωση τιμών 
κατά 30% για να δελεάσει καταστήματα και καταναλωτές.   

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις παραγωγής και 
επεξεργασίας vegan προϊόντων μάχονταν απέναντι σε 
αυξημένα κόστη ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών 
στην πρώτη ύλη πολλών προϊόντων τους, όπως η φυτική πρωτεΐνη από φακές ή μπιζέλια. Παράλληλα, 
οι περισσότερες απ΄ αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά από το να μπορούν να 
πετύχουν οικονομίες κλίμακας.  

Τέλος, η πτώση των εισοδημάτων εξαιτίας της κρίσης οδηγεί σε μείωση διαθέσιμου 
εισοδήματος προς κατανάλωση σχετικών προϊόντων, τα οποία συνήθως είναι πιο ακριβά και 
απευθύνονται σε δημογραφικές ομάδες καταναλωτών που έχουν ήδη πληγεί αρκετά.  
Πηγή: 
https://www.reuters.com/article/us-vegan-meat-breakingviews/breakingviews-vegan-boom-is-heading-
for-a-meat-fuelled-bust-idUSKBN2322G7  
 
Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στις ΗΠΑ είχαν ήδη προβλήματα – και ύστερα ήρθε ο κορωνοϊός  
              Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, ένας τύπος 
εμπορικών χώρων με μεγάλη παράδοση στις ΗΠΑ, 
προσπαθούσαν εδώ και δεκαετίες να επανεφεύρουν 
τον εαυτό τους και να επιβιώσουν. Η κατασκευαστική 
φρενίτιδα δημιούργησε μια αγορά με στοιχεία 
φούσκας, η οποία τελικά έσκασε. Η πανδημία του 
κορωνοϊού ήρθε σαν το κερασάκι στην τούρτα και 
αυξάνει τον πόνο και την αγωνία.  

 

Ραγδαία πτώση πωλήσεων, αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων και λειτουργικών, χαμηλή κίνηση, 
στοιχεία που μόνο στην περίπτωση του εμβληματικού "Macy's" σημαίνουν απώλειες ενός δισ. δολ. 
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μόνο στο τρέχον τρίμηνο, ποσό που ισούται με το σύνολο των κερδών του σε όλο το 2019. Τα "JC 
Penney", "J.Crew" και "Neiman Markus" που πρόσφατα κήρυξαν χρεωκοπία, η "Nordstrom", που θα 
κλείσει 19 καταστήματα και η "Victoria’s Secret", που θα κλείσει 250 καταστήματα σε ΗΠΑ και Καναδά 
συμπληρώνουν την εικόνα.  

Η εταιρεία συμβούλων στον χώρο του real estate “Green Street Advisors” εκτιμά ότι στα 
επόμενα δύο χρόνια ενδέχεται να κλείσουν τα περίπου τα μισά από τα καταστήματα που στεγάζονται 
εντός μεγάλων εμπορικών κέντρων.  

Τα μεγάλα Malls χτυπήθηκαν άγρια από την πανδημία, οι συνέπειες της οποίας αναμένονται 
εξίσου δραματικές σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με έρευνα της “First Insight”, μιας συμβουλευτικής 
εταιρείας στο χώρο του λιανεμπορίου, οι χώροι των malls και των εμπορικών κέντρων θεωρούνται από 
την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως οι πλέον επικίνδυνοι και δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη ενόψει της 
επικείμενης επιστροφής σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Οι ερωτηθέντες προτιμούν τα μικρότερα, 
τοπικά καταστήματα, στα οποία αποφεύγεται ο συνωστισμός μεγάλου αριθμού ανθρώπων.  
Πηγή: 
https://qz.com/1860921/coronavirus-is-hastening-the-demise-of-us-malls/ 
 

### 
 

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/ 
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