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

O Kυβερνήτης της Πολιτείας της Nέας Υόρκης Andrew Cuomo παρουσίασε το πλάνο επαναλειτουργίας 
των χώρων εστίασης 
             Ο Κυβερνήτης της Πολιτείας της ΝΥ, Andrew Cuomo, αποκάλυψε τα σχέδια του για τη σταδιακή 
επαναλειτουργία των χώρων εστίασης, κατά την τρίτη φάση επιστροφής σε κανονικούς ρυθμούς 
οικονομικής δραστηριότητας.  
             Οι ανακοινώσεις αφορούν στη λειτουργία των εσωτερικών χώρων σε εστιατόρια και μπαρ, η 
οποία πρόκειται να εκκινήσει στο τέλος Ιουνίου σε ορισμένες περιοχές της Πολιτείας, με εξαίρεση την 
πόλη της Ν.Υόρκης, για την οποία προβλέπεται η 
μετάβαση σε αντίστοιχη φάση κατά τα μέσα 
Ιουλίου.  
             Βασικό σημείο του σχεδίου αποτελεί η 
λειτουργία των εσωτερικών χώρων κατά το 
ήμισυ της χωρητικότητάς τους, περιορισμός που 
αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των 
ιδιοκτητών πολλών επιχειρήσεων, αλλά που 
είναι σαφώς προτιμότερος του αρχικού 
σχεδιασμού περί επαναλειτουργίας στο 30% της 
χωρητικότητας. Παρά ταύτα, πολλοί ιδιοκτήτες 
επιμένουν ότι ο περιορισμός της χωρητικότητας είναι μη βιώσιμος.  

Οι οδηγίες του Κυβερνήτη Cuomo δεν περιέχουν ρητή πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος για την 
πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των χώρων εστίασης στο 100% της χωρητικότητάς τους. Επίσης, 
δεν περιγράφουν τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η Πολιτεία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων. Για πλήρη λίστα των σχετικών οδηγιών, δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο. 
Πηγή: 
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Food_Services_Summary_Guideli
nes.pdf 
 
Προβληματισμένοι οι καταναλωτές για το πότε θα επιστρέψει η κανονικότητα, σύμφωνα με έρευνα  

«Τρείς μήνες πανδημικής κρίσης και οι καταναλωτές που 
αναζητούν εναγωνίως φως στην άκρη του τούνελ, δεν είναι 
αισιόδοξοι για μια ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα», σύμφωνα 
Darian Pickett, CEO της Acosta, μιας εταιρείας marketing, η οποία 
έχει διεξαγάγει σειρά ερευνών για την καταναλωτική συμπεριφορά 
των Αμερικανών από την αρχή της κρίσης. 

 «Με τους καταναλωτές να έχουν ήδη αφομοιώσει μια νέα 
ρουτίνα συμπεριφοράς, η νέα κανονική ζωή δεν θα μοιάζει με την 

mailto:ecocom-newyork@mfa.com
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Food_Services_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Food_Services_Summary_Guidelines.pdf


προ COVID-19,  ή τουλάχιστον δεν θα ταυτίζεται με αυτή. Η έρευνά μας δείχνει για παράδειγμα ότι η 
χρήση μασκών, αντισηπτικών τζελ και επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών από τους καταναλωτές ήρθε 
για να μείνει», δήλωσε ο ίδιος.  

Βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής: 
 Το 51% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ζωή θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς σε λιγότερους 

από 6 μήνες, ενώ το 29% πιστεύει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος.  
 Οι Millennials (65%) και οι κάτοικοι των Νότιων Πολιτειών (54%) είναι οι πιο αισιόδοξοι για την 

επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς εντός 6μήνου.  
 Το 43% πιστεύει ότι οι Πολιτειακές τους αρχές επαναλειτουργούν την οικονομία εντός εύλογου 

χρονικού ορίζοντα, το 39% ότι αυτό συμβαίνει πιο νωρίς απ’ ότι πρέπει και ένα 13% δεν πιστεύει 
ότι η Πολιτεία τους ανοίγει πιο γρήγορα απ’ όσο πρέπει.  

 68% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί απολυμαντικό χεριών πριν ή μετά την είσοδό του σε 
κατάστημα. 

 66% των ερωτηθέντων φοράει μάσκα όταν ψωνίζει. Η χρήση μάσκας διπλασιάστηκε από τις αρχές 
Απριλίου και μετά, ενώ είναι πιο δημοφιλής στις Βορειοανατολικές Πολιτείες.  

 Το 49% προσέρχεται να ψωνίσει σε ώρες μειωμένης κίνησης.  
 Το 34% προτιμούν να χρησιμοποιούν self-service μηχανήματα για να πληρώσουν τα ψώνια τους. 
 Αναφορικά με την τάση αγοράς μεγάλων ποσοτήτων κρέατος, το 34% δηλώνει ότι καταφεύγει σε 

αυτή την πρακτική επειδή μαγειρεύει στο σπίτι, το 31% επειδή δηλώνει ανήσυχο για πιθανές 
ελλείψεις, το 31% επειδή φροντίζει να μειώνει τη συχνότητα προσέλευσης στα καταστήματα και 
το 21% επειδή ανησυχεί για την πιθανή αύξηση των τιμών.  

 Το 47% ψωνίζει μεγάλες ποσότητες πουλερικών, το 45% βόειου κρέατος και το 39% ψαρικών. 
 Τέλος, το 53% ανέφερε ότι βρέθηκε ενώπιον περιορισμών στις ποσότητες κρεατικών που μπορεί 

να αγοράσει, το 46% παρατήρησε ελλείψεις σχετικών προϊόντων, ενώ το 35% παρατήρησε 
αυξήσεις στις τιμές των σχετικών προϊόντων.  

Πηγή: 
https://www.acosta.com/news/acosta-research-finds-shoppers-have-mixed-views-on-when-life-will-
return-to-normal 
 
Οι καταναλωτές παραγγέλνουν μεγαλύτερες ποσότητες στα εστιατόρια, αλλά οι επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να δίνουν αγώνα επιβίωσης  

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal, οι καταναλωτές παραγγέλνουν μεγαλύτερες 
ποσότητες σε εστιατόρια, καθώς προσπαθούν να θρέψουν τις οικογένειές τους, αλλά και επειδή κρατούν 
τα υπολείμματα των γευμάτων για μεταγενέστερη κατανάλωση.    

Παρόμοια τάση αυξημένου όγκου παραγγελιών και αγορών παρατηρείται και σε άλλες 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων (λ.χ super 
markets), καθώς οι καταναλωτές μειώνουν τον αριθμό 
των επί τόπου επισκέψεων. 

Οι μεγαλύτερες παραγγελίες αποτελούν 
παράθυρο ευκαιρίας για τα εστιατόρια, ορισμένα εκ των 
οποίων ακολουθούν τακτικές προώθησης της σχετικής 
δυνατότητας. Παρ’ όλα αυτά, περίπου τα 2/3 των 
εισηγμένων εταιριών εστίασης τελούν σε αυξημένο 
κίνδυνο χρεοκοπίας, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας 
συμβούλων Aaron Allen & Associates.    

Προκειμένου να περισώσουν όσα μπορούν, πολλά εστιατόρια εισάγουν ευφάνταστες προσφορές 
μειωμένου κόστους, όπως τα πακέτα προπαρασκευασμέων γευμάτων για μαγείρεμα στο σπίτι.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/larger-orders-rise 
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Απόψεις των καταναλωτών για τα τρόφιμα που αγοράζουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας  
Το 35% των καταναλωτών είναι βέβαιοι ότι τα τρόφιμα που αγοράζουν κατά τη διάρκεια της 

πανδημικής κρίσης είναι ασφαλή, σύμφωνα με έρευνα 
του International Food Information Council. Το 43% 
δηλώνουν εν μέρει πεπεισμένοι, ενώ το 11% δηλώνουν 
μη πεπεισμένοι, το 3% καθόλου πεπεισμένοι και το 8% 
μη βέβαιοι αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων 
που αγοράζουν. Εξάλλου, η έρευνα έδειξε ότι 
περισσότεροι από τους μισούς πλένουν τα χέρια τους 
μετά τα ψώνια, ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο 
του Απριλίου, ενώ ανάλογο ποσοστό φοράει μάσκα 
ενόσω ψωνίζει.  

Επίσης, οι καταναλωτές προσέρχονται στα καταστήματα πιο συχνά απ’ ότι τον Απρίλιο, όταν το 
50% είχε δηλώσει ότι το απέφευγε. Το ποσοστό για τον Μάϊο έπεσε στο 45%.  Αυτή η εξέλιξη ενδέχεται 
να οφείλεται και στο γεγονός ότι περισσότερα καταστήματα επέστρεψαν σε λειτουργία.  

Τέλος, οι ειδήσεις περί σοβαρών αναταράξεων στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στις ΗΠΑ, ιδίως στον κλάδο των κρεατικών, ενδέχεται να επηρέασαν την εικόνα ορισμένων 
καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα 
σταδιακά εξομαλύνεται, σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι προμηθευτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις 
των προβλημάτων θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/consumer-perceptions 
 
Άνοδος πωλήσεων για τα φυσικά τρόφιμα (natural foods) 

Αυξήθηκαν αισθητά οι πωλήσεις φυσικών διατροφικών προϊόντων σε σύγκριση με το παρελθόν 
έτος, σύμφωνα με έρευνα των εταιρειών IRI και Spins. Η σχετική άνοδος 
στα μέσα Μαρτίου έφτασε το 78%, γεγονός που αποδίδεται στην τάση 
συσσώρευσης τροφίμων εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών 
μέτρων. Οι καταναλωτές φυσικών διατροφικών προϊόντων φαίνεται ότι 
διευρύνουν επίσης την παλέτα των προτιμήσεων τους, καθώς δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στα συστατικά προτιμώντας ορισμένα και 
αποκλείοντας άλλα.  
  «Ενόσω η πανδημία κυριαρχεί στις ειδήσεις και ο κόσμος 
ανησυχεί για την υγεία του, τα φυσικά προϊόντα θα συνεχίσουν να ξεπερνούν άλλα σε πωλήσεις, από τη 
στιγμή που οι καταναλωτές νιώθουν ότι, αγοράζοντάς τα, επενδύουν στην ευζωία τους και το καλό 
επίπεδο σωματικής υγείας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Spins. 
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/sales-natural-products-show-growth/ 
 
Αυξάνεται η δημοφιλία των φυσικών γλυκαντικών ουσιών μεταξύ των καταναλωτών  

Οι καταναλωτές επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για φυσικές γλυκαντικές ουσίες, αλλά τα 
εστιατόρια αδυνατούν να καλύψουν τη σχετική ζήτηση, 
σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Tastewise.   

Οι εναλλακτικές της ζάχαρης γλυκαντικές ουσίες 
αντιπροσωπεύουν μια βιομηχανία 21,5 δισ. δολαρίων. Τα εν 
λόγω προϊόντα συνιστώνται και στο πλαίσιο δημοφιλών μορφών 
δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα υδατανθράκων, όπως οι 
δίαιτες Κeto και Atkins, οι οποίες τυγχάνουν δημοφιλίας 8% και 
12% αντιστοίχως, μεταξύ των καταναλωτών. 

https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2020/05/IFIC-COVID-19-May-2020.pdf
https://www.wsj.com/articles/meat-plants-reopen-but-burgers-stay-pricey-11590933601
https://foodinstitute.com/focus/consumer-perceptions
https://www.specialtyfood.com/news/article/sales-natural-products-show-growth/


Παρά τη σχετική τάση, τα εστιατόρια και οι προτεινόμενες συνταγές δεν φαίνεται να 
ανταποκρίνονται στην πρόκληση. Έχει καταγραφεί απόκλιση της τάξης του 16% ανάμεσα στην προσφορά 
και τη ζήτηση συνταγών που περιέχουν τη χρήση τέτοιων ουσιών. Για να καλυφθεί το κενό, απαιτούνται 
41.000 πρόσθετες συνταγές.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στέβια, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο σε 
μενού εστιατορίων από άλλες ουσίες.  «Η στέβια που χρησιμοποιείται σήμερα έχει πολύ καλύτερη γεύση 
από το προϊόν που χρησιμοποιούσαμε 5 χρόνια πριν, είναι πιο εύκολο να τη χρησιμοποιήσει κάποιος και 
δίνει στους καταναλωτές αυτό που θέλουν, δηλαδή να μειώσουν την πρόσληψη ζάχαρης και να την 
αντικαταστήσουν με κάτι φυσκό», ανέφερε ο Andy Ohmes, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Στέβιας.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/natural-sweeteners 
 
Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ και η ομοσπονδιακή Aρχή Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) 
εξέδωσαν οδηγίες για τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα 

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή Aρχή Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών (CDC), εξέδωσαν οδηγίες για τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα, με στόχο 
την προστασία τους από τη διασπορά του κορωνοϊού.  

Η πρόληψη και ο έλεγχος της ασθένειας στις αγροτικές 
εγκαταστάσεις και σε καταλύματα εργατών γης ή σε οχήματα για 
τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού είναι κάθε άλλο παρά 
εύκολη υπόθεση. Η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 
διαχείρισης, υγιεινής, προστασίας και πρόληψης μπορεί  να 
μειώσει αισθητά το ρίσκο της μετάδοσης του ιού ανάμεσα στους 
εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
παραγωγικών μονάδων υψίστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.   
Πηγή: 
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20200602-0 
 
Η εστίαση επανέρχεται σταδιακά σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ  

Τα εστιατόρια επανέρχονται σε λειτουργία σταδιακά σε 
διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ. Αναλόγως την Πολιτεία, η 
επανεκκίνηση γίνεται σε φάσεις, ενώ απαιτείται από τα 
περισσότερα εστιατόρια η μείωση της χωρητικότητας στους 
εσωτερικούς χώρους, με αφετηρία το 1/4  της συνολικής 
χωρητικότητας.  

Εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν πρόσθετα μέτρα 
κοινωνικής απόστασης και πρόνοιες για τη διασφάλιση της 
υγείας των εργαζομένων και των πελατών (απόσταση 
τραπεζιών, απολυμάνσεις, χρήση μασκών κλπ).  

Τα bars, εντωμεταξύ, πρόκειται να ανοίξουν σε ύστερη φάση, εξαιτίας προφανών ιδιαιτεροτήτων.   
Προφανώς, είναι ακόμα νωρίς να εκτιμήσουμε την πορεία των πραγμάτων και ιδίως το πόσα 

εστιατόρια θα αντέξουν τη νέα πραγματικότητα.  
Πηγή: 
https://www.eater.com/21264229/where-restaurants-reopened-across-the-u-s 
 
 
 
 
 

https://foodinstitute.com/focus/natural-sweeteners
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20200602-0
https://www.eater.com/21264229/where-restaurants-reopened-across-the-u-s


Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τροφίμων (food banks) στις ΗΠΑ  
Οι αμερικανικές τράπεζες τροφίμων, οι οποίες διαθέτουν γεύματα σε άπορους, ανέργους κλπ, 

χρειάζονται στήριξη από τον Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  
Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της κρίσης ήταν αυτή με τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην ουρά 
μπροστά από τις τράπεζες τροφίμων, περιμένοντας να παραλάβουν ένα κουτί γεύματος, καθώς 
εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους και τη ικανότητα να θρέψουν τις οικογένειές τους μεσα 
στο τελευταίο 3μηνο. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, ιδιώτες και άλλοι φορείς στήριξαν τις τράπεζες 
τροφίμων με δωρεές.  

Ωστόσο, ασκείται κριτική στις επίσημες αρχές ότι 
δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις. Από τα 850 εκ. δολ. 
που προορίζονταν για ενίσχυση των τραπεζών τροφίμων, 
μόνο τα 300 είχαν απορροφηθεί, σύμφωνα με ορισμένα 
μέλη του Κογκρέσου. Η ευθύνη για την καθυστέρηση 
ανήκει στην αβελτηρία του ομοσπονδιακού 
γραφειοκρατικού μηχανισμού, που δεν έδρασε εγκαίρως, 
με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.  

Οι αρμόδιοι ομοσπονδιακοί παράγοντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι υπήρξαν μεγάλες 
καθυστερήσεις και διατείνονται ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων έχει διατεθεί στις επιμέρους 
Πολιτείες.  
Πηγή: 
https://www.eater.com/2020/6/8/21284163/food-banks-unprecedented-demand-need-government-
help-snap-hunger-insecurity-pandemic 
 
10ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Capital Link 

H εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων Capital Link διοργανώνει την Τρίτη 23 Ιουνίου το 10th Annual 
DIGITAL Capital Link CSR Forum “Economy & Society: The Next Day”, σε ψηφιακή μορφή, υπό την Αιγίδα 
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά.  

Το βασικό αντικείμενο του Συνεδρίου, το 
οποίο τελεί υπό την υποστήριξη του Γενικού 
Προξενείου Ν.Υόρκης, είναι η αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και η 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, με στόχο 
την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή της χώρας 
μας σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι βασικές θεματικές του Συνεδρίου 
αφορούν τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ελληνικές STARTUPS & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον, την ταχεία μετάβαση στον 
ψηφιακό κόσμο και τις προκλήσεις που αυτή θέτει, το νέο ενεργειακό τοπίο, τις προκλήσεις για τον 
τουριστικό κλάδο, τα νέα καταναλωτικά πρότυπα στον κλάδο τροφίμων κλπ. 

Από πλευράς ελληνικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν: 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης 
Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 
Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης 
Ο Δήμαρχος Αθήνας, κ. Κώστας Μπακογιάννης 
Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης 
Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κα Άντζελα Γκερέκου 
Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων, Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαος Α. 
Μακρόπουλο 

https://www.eater.com/2020/6/8/21284163/food-banks-unprecedented-demand-need-government-help-snap-hunger-insecurity-pandemic
https://www.eater.com/2020/6/8/21284163/food-banks-unprecedented-demand-need-government-help-snap-hunger-insecurity-pandemic


Θα συμμετάσχουν επίσης επιφανείς Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες καθώς και πολλά ανώτατα 
στελέχη ελληνικών εταιρειών, τραπεζών και οργανισμών. 
Περισσότερες Πληροφορίες: 
http://csringreece.gr/forum/2020/index.php?lang=gr&year= 
 

### 
 

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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