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

Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε τρόφιμα για πάντα 
             Σύμφωνα με αναλυτές, η πανδημική κρίση 
ενδέχεται να αλλάξει δια παντός τον τρόπο με τον 
οποίο οι καταναλωτές ψωνίζουν τρόφιμα και άλλα 
είδη οικιακής ανάγκης. Μερικές αλλαγές, όπως η 
χρήση μάσκας και οι μονοδρομημένοι διάδρομοι στα 
super markets μπορεί να εκλείψουν, αλλά άλλες ήρθαν 
για να μείνουν, όπως ανέφερε σε πρόσφατο ρεπορτάζ 
του το δίκτυο CNBC. 

 

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μεθόδους ανέπαφων 
αγορών ή πληρωμών, ενόσω η κρίση έχει ήδη επιταχύνει την τάση για προτίμηση τοπικών και πιο 
μικρών χώρων αγοράς, σύμφωνα με τον αναλυτή της Nielsen, Scott McKenzie. H τάση φαίνεται και στον 
αυξανόμενο αριθμό εγγραφών σε τοπικά δίκτυα παραγωγών, που αποστέλλουν κατ’ οίκον κουτιά με 
αγροτοδιατροφικά προϊόντα, ελαττώνοντας έτσι την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 Παράλληλα, το ηλεκτρονικό εμπόριο διατροφικών ειδών ανθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
αλυσίδα Target κατέγραψε άνοδο 275% στις διαδικτυακές της πωλήσεις για τον μήνα Απρίλιο.  

Τέλος, η πανδημία ενδέχεται να εμπνεύσει προηγμένες τεχνολογικά λύσεις αυτοματοποίησης. 
Αναφέρεται ενδεικτικά η δημιουργία νέων λύσεων και πρακτικών, οι οποίες ικανοποιούν ακριβώς 
ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία αύξηση του διαδικτυακού εμπορίου, όπως η 
δημιουργία των λεγόμενων "micro-fulfillment centers" ή των "dark stores", αποκλειστική αποστολή των 
οποίων θα είναι η ολοκλήρωση/ικανοποίηση παραγγελιών που ετέθησαν ηλεκτρονικά από τους 
καταναλωτές. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν, επί παραδείγματι, το πακετάρισμα των προϊόντων, 
την ταχυδρομική τους αποστολή ή την επιτόπια παράδοσή τους στον πελάτη. Η κάλυψη των 
εξειδικευμένων αυτών υπηρεσιών θα πραγματοποιείται είτε από την ίδια την επιχείρηση, εντός ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου (π.χ. εταιρείες Albertson's, Stop & Shop, Hy-Vee), είτε θα γίνεται outsourcing σε 
εξειδικευμένες επί τούτου εταιρείες, όπως η εταιρεία Demantic, είτε, όπως στην περίπτωση της 
premium αλυσίδας Whole Foods, εξετάζεται το ενδεχόμενο συγκεκριμένο κατάστημα της αλυσίδας να 
επιφορτίζεται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/covid-changes-grocery-shopping 
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H πανδημία αύξησε τη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων ως μέσων παράδοσης  
              Η πανδημική κρίση έχει επιταχύνει την τάση για 
χρήση αυτοματοποιημένων, μη επανδρωμένων οχημάτων, 
για την κατ’ οίκον παράδοση πακέτων σε καταναλωτές.  
              Επενδυτές έχουν τοποθετήσει κεφάλαια ύψους 6 
δισ. δολ. κατά τους τελευταίους 7 μήνες σε περισσότερες 
από 20 εταιρείες που κατασκευάζουν σχετικά οχήματα, 
σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. O μεγαλύτερος όγκος 
αυτών των επενδύσεων (περισσότερα από 4 δισ.) έχει 
κατευθυνθεί από τον Ιανουάριο και μετά σε μεγάλες 
εταιρείες του χώρου, όπως η Waymo και η Didi Chuxing.  

 

Η Waymo, η οποία ανήκει στον Όμιλο της Alphabet, ξεκίνησε με τη δημιουργία μη 
επανδρωμένων ταξί. Πλέον επενδύει σε μη επανδρωμένα φορτηγά και μικρότερα οχήματα παράδοσης 
και έχει υπογράψει συμβόλαια με τη UPS και τη Walmart.  
Πηγή: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-delivery-robots-fo/automated-delivery-cashes-
in-on-pandemic-driven-demand-idUSKBN22U1F8 
 
Η παραγωγή αμερικανικού βόειου κρέατος θα κάνει μήνες να συνέλθει 
             Οι καταναλωτές κρέατος στις ΗΠΑ μάλλον θα 
συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα το προϊόν, καθώς, 
παρά τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διαχείριση της κρίσης 
που ενέσκηψε στις μονάδες επεξεργασίας κρέατος της 
χώρας, αυτές ακόμα υπολειτουργούν και ενδέχεται να 
συνεχίσουν να υπολειτουργούν για μερικούς ακόμα μήνες, 
σύμφωνα με τον Tim Klein, επικεφαλής του National Beef 
Packing Co., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
επεξεργασίας βόειου κρέατος στη χώρα.  

 

Οι μονάδες λειτουργούν τώρα στο 85% της παραγωγικής τους ικανότητας. «Δεν περιμένω την 
πλήρη ανάκαμψη του κλάδου τουλάχιστον πριν το τέλος του καλοκαιριού», δήλωσε ο Klein. “ 
Πηγή: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-18/u-s-beef-output-may-take-months-to-recover-
national-boss-warns?sref=pqQBM94V 
 
Ο κολοσσός του λιανεμπορίου Walmart κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά το πρώτο 3μηνο 2020 
              Οι πωλήσεις του μεγαλύτερης αλυσίδας 
λιανεμπορίου των ΗΠΑ Walmart κατέγραψαν άνοδο 10% 
κατά το πρώτο 3μηνο του έτους, με τη ζήτηση να 
παρουσιάζεται αυξημένη σε είδη διατροφής, είδη οικιακής 
χρήσης, είδη γυμναστικής κλπ. Ενώ ο συνολικός τζίρος της 
αλυσίδας έφτασε τα 134,6 δισ. δολ. κατά το ανωτέρω 
διάστημα, οι διαδικτυακές πωλήσεις του brand σημείωσαν 
αύξηση 74%.  

 

Παρ’ όλα αυτά, η πανδημική κρίση που ενέσκηψε στη συνέχεια και η αβεβαιότητα που 
επέφερε, οδήγησαν την εταιρεία σε απόσυρση των οικονομικών της προβλέψεων για το 2021. Όπως 
εξήγησε ο Brett Biggs, Οικονομικός Δ/ντης της εταιρείας, η σχετική απόφαση ήταν μονόδρομος, καθώς 
αντανακλά την αβεβαιότητα σε μια σειρά από πεδία που πρόκειται να επηρεάσουν τις οικονομικές 
επιδόσεις της εταιρείας.  
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Σημειωτέον ότι, μετά την αρχική αύξηση στην προσέλευση πελατών, η κίνηση στα καταστήματα 

της Walmart σημείωσε πτώση κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Παρά το γεγονός ότι η Walmart 
γνώρισε απώλειες στην προσέλευση, είχε καλύτερες επιδόσεις από άλλες αλυσίδες όπως η Target ή η 
Whole Foods, που είδαν την κίνησή τους να πέφτει κατά 26% και 33%, αντιστοίχως, κατά τις πρώτες 
δύο εβδομάδες του Απριλίου. Η τάση έχει ήδη αρχίσει να αντιστρέφεται κατά τις πρώτες μέρες του 
Μαΐου. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/walmart-sales-increase 
 
Το υβριδικό μοντέλο “Restaurants-as-Markets” (συνδυασμός εστιατορίου και mini market τροφίμων) 
κερδίζει έδαφος 
             Το υβριδικό μοντέλο “Restaurants-as-Markets” 
(συνδυασμός εστιατορίου και mini market τροφίμων) 
κερδίζει έδαφος, ως βιώσιμη εναλλακτική εν μέσω της 
κρίσης, σύμφωνα με το Bloomberg. Πολλές 
επιχειρήσεις σκέφτονται να διατηρήσουν αυτό το 
μοντέλο και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
ψωνίσουν κρεατικά, αλλαντικά, είδη φούρνου, 
μπαχαρικά κλπ.  

 

Η γνωστή αλυσίδα καφεστιατορίων Panera Bread ξεκίνησε να πωλεί προϊόντα τροφίμων από τις 
αρχές Απριλίου, καθώς κορυφώνονταν τα περιοριστικά μέτρα στην εστίαση. Έκτοτε, το φαινόμενο έχει 
αποκτήσει διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Πλέον, η τάση φαίνεται να αποκτά πάγια χαρακτηριστικά, με 
τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι θα έχει διάρκεια και μετά την κρίση.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/restaurants-as-markets 
 
Ο Πρόεδρος Trump καταφέρεται εναντίον εμπορικών συμφωνιών που αφορούν στην εισαγωγή 
ζώντων ζώων στις ΗΠΑ 
             Ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι 
οι ΗΠΑ θα πρέπει να σκεφθούν την απόσυρσή τους από 
εμπορικές συμφωνίες, επί τη βάσει των οποίων 
επιτρέπονται εισαγωγές ζώντων ζώων στις ΗΠΑ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των 
Αμερικανών κτηνοτρόφων. Το Μεξικό λ.χ εξάγει στις ΗΠΑ 
περισσότερες από 1 εκ. αγελάδες ετησίως.  

 

Η σχετική δήλωση του Προέδρου Trump έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης του Λευκού Οίκου 
αναφορικά με το σχέδιο ανακούφισης του πρωτογενούς τομέα, ύψους 19 δισ. δολ., το οποίο εγκρίθηκε 
από το Κογκρέσο.  

Αρχής γενομένης από τις 26 Μαΐου, το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας δέχεται αιτήσεις 
ενίσχυσης από τους πληγέντες παραγωγούς. Από το σύνολο του ποσού των 19 δισ., τα 9,6 
κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους.  
Πηγή: 
https://www.theglobeandmail.com/business/international-business/article-trump-says-us-should-
consider-ending-trade-deals-under-which-it/ 
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Παραμένουν αυξημένες οι πωλήσεις φρούτων και λαχανικών  
             Οι πωλήσεις φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
παραμένουν αισθητά υψηλές κατά τη δεύτερη εβδομάδα 
του Μαΐου σύμφωνα με αναφορά των 210 Analytics, IRI και 
Produce Marketing Association (PMA). Η σχετική αύξηση για 
την ανωτέρω εβδομάδα ήταν της τάξεως του 17.1%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή. Οι αναλυτές εκτιμούν 
ότι η αύξηση αντανακλά την τάση  πολλών καταναλωτών να 
συμπληρώνουν τις αγορές άλλων διατροφικών ειδών με 
φρούτα και λαχανικά, ενώ ήταν αδιαμφισβήτητα 
καθοριστική η παραμονή του κόσμου στα σπίτια του και η 
εκτίναξη του ποσοστού όσων μαγειρεύουν σπιτικό φαγητό 
κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

Τα τρία σημαντικότερα προϊόντα σε όρους αύξησης της αξίας των πωλήσεών τους κατά την ίδια 
εβδομάδα  ήταν οι πατάτες (+23 εκ. δολ.), τα μαρούλια (+22 εκ. δολ.), και οι τομάτες (+19 εκ δολ.). "Η 
εξαιρετική και παρατεταμένη αύξηση των πωλήσεων προϊόντων όπως μαρούλια, πατάτες, πιπεριές, 
κρεμμύδια κ.λ.π., δεν μπορεί παρά να σημαίνει μόνον ένα πράγμα: Η Αμερική μαγειρεύει!", τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Jonna Parker, στέλεχος της εταιρείας ερευνών αγοράς IRI.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/produce-remains-elevated 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος του Μanhattan υποστηρίζει τη χαλάρωση των 
κανονισμών για χρήση εξωτερικών χώρων από τα εστιατόρια 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος του Manhattan Gale Brewer υποστηρίζει ενεργά την 
επέκταση των επιλογών για χρήση εξωτερικών χώρων από τα εστιατόρια, καθώς ο κλάδος της εστίασης 
στη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. 
             Η Brewer απέστειλε επιστολή στον 
επικεφαλής του Τμήματος Μεταφορών του Δήμου 
της Ν.Υόρκης, με την οποία ζητά τη χαλάρωση των 
ισχυόντων περιορισμών αναφορικά με τα όρια 
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικούς 
χώρους, προκειμένου να δοθεί στους εστιάτορες η 
δυνατότητα να προσελκύσουν πελάτες, ενώ 
παράλληλα θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
περί τήρησης των όρων κοινωνικής απόστασης.  

 

Η Brewer εντάσσεται πλέον σε μια όλο και διευρυνόμενη ομάδα αυτοδιοικητικών στελεχών που 
πιέζουν για να γίνει πραγματικότητα η εκτεταμένη χρήση δημόσιου χώρου από τις επιχειρήσεις της 
εστίασης, προκειμένου να περισωθεί ό,τι είναι εφικτό από την άνευ προηγουμένου καταστροφή που 
υφίσταται ο κλάδος.  
Πηγή: 
https://ny.eater.com/2020/5/20/21264908/outdoor-dining-street-seats-manhattan-coronavirus-nyc 
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Η αλυσίδα Target γίνεται η πρώτη που διαθέτει προϊόντα της μέσω της πλατφόρμας Instagram 
Checkout 
              H μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου Target 
έγινε η πρώτη στις ΗΠΑ που διαθέτει προϊόντα 
της μέσω της εφαρμογής Instagram Checkout.   
             “Όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
αναζητούν περισσότερες επιλογές για 
διαδικτυακή αγορά προϊόντων και εμείς 
επενδύουμε σε εμπειρίες που θα τους 
επιτρέψουν να βρίσκουν από τα Target 
ο,τιδήποτε θέλουν, οπουδήποτε το θέλουν και 
οποτεδήποτε το θέλουν», δήλωσε ο Dawn Block, 
αντιπρόεδρος της εταιρείας.   

 

Στην λόγω εφαρμογή, κάθε ανάρτηση που περιέχει προϊόν προς πώληση επισημαίνεται με ένα 
εικονίδιο τσάντας αγορών στην άκρη. Πατώντας το εικονίδιο, οι καταναλωτές μπορούν να πλοηγηθούν 
στις επιλογές, να προσαρμόσουν τις επιθυμίες τους και να αγοράσουν το προϊόν.  
Πηγή: 
https://corporate.target.com//article/2020/05/instagramshopping?utm_source=rss&utm_medium=refe
rral 
 
Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πουλερικών της Tyson Foods 
βρέθηκαν θετικοί σε τεστ για κορωνοϊό  
              Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι, σε σύνολο 2.244 
(περίπου το 25%), στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
πουλερικών της Tyson Foods βρέθηκαν θετικοί σε τεστ για 
κορωνοϊό. Η πλειοψηφία όσων βρέθηκαν θετικοί δεν είχαν 
εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί ο ιός και 
συνεπώς δεν θα είχαν εντοπιστεί, αν δεν είχαν υποβληθεί 
στον σχετικό έλεγχο.  
              Ο υγειονομικός υπεύθυνος της εταιρείας Ton Bauer 
τόνισε ότι προτεραιότητα της διοίκησης είναι η προστασία 
της υγείας του προσωπικού.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η Tyson Foods είναι ο μεγαλύτερος επεξεργαστής κρεάτων στις ΗΠΑ και έχει 
ήδη πληγεί σφοδρά από την πανδημία, εξαιτίας της οποίας έχει αναστείλει τη λειτουργία πολλών 
μονάδων της.   
Πηγές: 
https://www.bizjournals.com/triad/news/2020/05/21/570-tyson-workers-in-wilkesboro-test-
positive.html 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-21/meat-giants-face-esg-fight-with-investors-
managing-2-trillion?sref=pqQBM94V 
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### 
 

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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