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Οι κλάδοι που ενισχύονται κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 

 

Οι συνέπειες από την παράλυση της οικονομίας έχουν ήδη επηρεάσει πολλά νοικοκυριά σε όλο 

τον κόσμο, ενώ οι ακριβείς αρνητικές συνέπειες είναι αδύνατον να καθοριστούν ακόμη. Όπως σε 

κάθε κρίση, έτσι και σε αυτήν, παρουσιάζονται ευκαιρίες σε ορισμένους κλάδους, καθώς η 

πανδημία του κορωνοϊού και ο κατ’ οίκον περιορισμός έχει μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό τη 

συμπεριφορά των πολιτών, ενώ ορισμένες από τις συνήθειες που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια 

της καραντίνας, αναμένεται να συνεχίσουν και μετά το πέρας της κρίσης. 

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ενισχύονται ορισμένοι τομείς, οι οποίοι ενδέχεται να 

αποδειχθούν ισχυρότεροι από τη γενική κατάσταση που επικρατεί. Οι εν λόγω τομείς δεν είναι 

άλλοι από τον κλάδο της υγείας, καθώς και των τηλεπικοινωνιών, όπως και γενικότερα ο 

τεχνολογικός τομέας. Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρατηρείται και στις ηλεκτρονικές αγορές, 

ενώ, σύμφωνα με αναλυτές, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και μετέπειτα, 

καθώς, πέραν του ότι παρουσίαζε αύξηση, ούτως ή άλλως, σε ετήσια βάση, πολλοί είναι οι 

καταναλωτές που το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει και έχουν συνηθίσει να πραγματοποιούν τις 

αγορές τους από το σπίτι τους. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της τράπεζας Bankinter, ευκαιρία παρουσιάζεται στην 

αγορά μετοχών εταιριών κοινής ωφέλειας, όπως λ.χ. ηλεκτρισμού, νερού και αερίου. Σύμφωνα 

με την τράπεζα, οι συγκεκριμένες εταιρίες δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 

κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Πέραν αυτών, επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ιατρικό κλάδο, καθώς και οι φαρμακοβιομηχανίες, μπορούν επίσης να 

βγουν ενισχυμένες από την πανδημία.  

Τέλος, η τράπεζα σημειώνει δύο ακόμη τομείς: καταρχήν της τεχνολογίας, στην οποία 

παρουσιάζονται διαφορετικές τάσεις. Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρονικές αγορές, 

τη διευκόλυνση της τηλεργασίας καθώς και της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας παρουσιάζουν αύξηση 

των εσόδων τους. Πέραν όμως της τεχνολογίας, ευκαιρία παρουσιάζεται και σε ορισμένες εταιρίες 

υποδομών και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές καθώς και 

άλλες, όπως οι εταιρίες Cellnex, Aena, Ferrovial και Vinci. 
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