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1)“Enterprise Greece” / Γραφείο κ. Δ/ντος Συμβούλου  
2) Σ.Ε.Β.  
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Σ.Β.Β.Ε.  
4) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Π.Σ.Ε.  
5) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε.  
6) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης – Σ.Ε.Κ  
7) Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης  - ΣΕΔΗΚ 
8) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος – Κ.Ε.Ε.Ε.  
9) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α.  
10) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς – Ε.Β.Ε.Π.  
11) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Ε.Β.Ε.Θ.  
12) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.  
13) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου & Ελιάς – Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.  
14) Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων  
15) Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών -  ΣΕΑΟΠ  
16) Ελαιουργική - Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοκομικών Προϊόντων Ελλάδος 
17) Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών  
18) Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς – ΔΟΕΠΕΛ  
19) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων  
20) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο.  
21) Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου – Σ.Ε.Ο.  
22) Oίνοι Βορείου Ελλάδος – Ο.Β.Ε., Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος – 
      ΕΝΟΑΒΕ  
23) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών  
24) Ένωση Αμπελουργών Οινοποιών Νήσων Αιγαίου  - ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.  
25) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κρήτης  
26) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου – ΕΝ.Ο.Α.Π.  
27) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος – ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.  
28) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής & Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών & Χυμών 
      INCOFRUIT HELLAS  
29) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Σ.Ε.Β.Τ.  
30) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων  
31) Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.)  
32) Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων  
33) Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος – Ε.Κ.Ε.  
34) Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών  
35) Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος  
36) Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών Εξαγωγέων Μελιού  
37) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ζυμαρικών  
38) Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνών Ζαχαρωδών Ελλάδος  
39) Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
40) Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ  
41) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κορινθιακής Σταφίδας  
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

 
 
7 στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι θα αλλάξουν για πάντα οι καταναλωτικές τους συνήθειες 
εξαιτίας της πανδημίας  

Περίπου το 70% των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των 
καταστημάτων τροφίμων θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν μετά την πανδημία, σύμφωνα με έρευνα 
σε δείγμα 2.000 ερωτηθέντων.  

Το 64% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει κάνει χρήση 
υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον, ενώ το 55% έκανε χρήση υπηρεσιών 
παράδοσης γευμάτων. Παράλληλα, η έρευνα της “OnePoll” έδειξε ότι το 
68% των ερωτηθέντων επανεκτίμησε τις συνήθειες του αναφορικά με τον 
τρόπο που ψωνίζει ή μαγειρεύει. 

Ένα 44% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η βασικότερη πρόκληση 
που αντιμετωπίζει είναι οι ελλείψεις ορισμένων αγαθών, ενώ το 42% 
ανησυχεί αναφορικά με την τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής στην 
παρασκευή και έκθεση στο ράφι των προϊόντων.  

Τέλος, ένα 28% παραδέχθηκε ότι η διαδικασία επίσκεψης σε ένα 
κατάστημα τροφίμων του προκαλεί αυξημένο στρες.  
Πηγή: 
https://www.foxnews.com/food-drink/americans-grocery-store-post-pandemic-shopping  
 
Η “Walmart” εντείνει τον ανταγωνισμό με την “Amazon”  

H “Walmart” εγκαινίασε μια νέα συνδρομητική υπηρεσία αγορών με τίτλο “Walmart+”, με 
κόστος 98 δολ. ετησίως, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική της αντίστοιχης 
υπηρεσίας “Amazon Prime”, του βασικότερου ανταγωνιστή της 
και μεγαλύτερης πλατφόρμας διαδικτυακού εμπορίου “Amazon”.  
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δυνατότητες όπως αυθημερόν 
παράδοση προϊόντων, εκπτώσεις σε καύσιμα, ευνοϊκή πρόσβαση 
σε προσφορές κλπ. 

Τα μέλη μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 
“Scan & Go”, που τους επιτρέπει να πληρώνουν στα καταστήματα 
χωρίς αναμονή στα ταμεία. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει την 
έκδοση πιστωτικής κάρτας με ευνοϊκούς όρους σε περίπτωση 
χρήσης της πλατφόρμας. Επίσης, μιμούμενη την “Amazon Prime”, 
η “Walmart” ετοιμάζεται να προσθέσει στην πλατφόρμα κανάλι με βίντεο, ταινίες κλπ.  

Η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ρεκόρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά το μερίδιο της 
στις διαδικτυακές πωλήσεις αντιστοιχεί μόνο στο 1/8 του αντίστοιχου της “Amazon”, για τις επιδόσεις 
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της οποίας αποδίδεται ιδιαίτερος ρόλος στην επιτυχία της “Amazon Prime”, η οποία, πέραν της 
δυνατότητας προβολών στην ταινιοθήκη της, παρέχει δελεαστικά πακέτα συνδυαστικών αγορών και 
ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 1.000 τίτλους βιβλίων και 
περιοδικών.  

Η “Amazon” εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προβαίνοντας σε προσλήψεις 
175.000 ανθρώπων, ενώ τα έσοδα από τις συνδρομές στην “Amazon Prime” αυξήθηκαν κατά 28% στο 
πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, φθάνοντας τα 5,6 δις δολ.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/walmart-subscription  
 
Η “Amazon” σχεδιάζει το άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων τροφίμων στις ΗΠΑ 

H “Amazon” σχεδιάζει το άνοιγμα πρόσθετων 
καταστημάτων τροφίμων “Go Grocery” σε διάφορα μέρη των 
ΗΠΑ, όπως το Seattle, η California, το Chicago  και η 
Washington, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το μερίδιο της 
στην αγορά τροφίμων και ποτών, κεφαλαιοποιώντας τη 
δύναμη του brand της και τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας που 
έχουν κατακτήσει οι υπηρεσίες της.  

Τα καταστήματα είναι εξοπλισμένα με κάμερες και 
αισθητήρες που επιτρέπουν την επί τόπου χρέωση των 
πελατών με το που παίρνουν ένα προϊόν από το ράφι, 
καθιστώντας περιττή κάθε διαδικασία πληρωμής σε ταμείο.  

Σωματεία εργαζομένων στον κλάδο καταγγέλλουν την πολιτική της εταιρείας και επισημαίνουν 
τις απώλειες σε θέσεις εργασίας που θα επιφέρει  η εξάπλωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
που προωθεί η “Amazon”. Σε απάντηση αυτών των καταγγελιών, η “Amazon” επισημαίνει ότι έχει 
επιδοθεί σε ένα πρωτοφανές στα χρονικά πρόγραμμα προσλήψεων εν μέσω κρίσης, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό στις αποθήκες, τα κέντρα logistics και τα φυσικά σημεία πώλησης 
που διατηρεί.  
Πηγή: 
https://www.seattletimes.com/business/amazon-plans-to-open-more-grocery-stores-across-u-s-
including-ones-in-seattle-and-redmond/ 
 
Αυξάνεται το ενδιαφέρον για τρόφιμα φυτικής προέλευσης  

Σύμφωνα με στοιχεία της “Plant Based Food Association (PBFA)”, oι λιανικές πωλήσεις τροφίμων 
φυτικής προέλευσης αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις πωλήσεις 
τροφίμων συνολικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τον μήνα 
Μάρτιο, οπότε και σημειώθηκε η κορύφωση της αγοραστικής 
δραστηριότητας, τα σχετικά τρόφιμα αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 90% 
σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η τάση συνεχίστηκε 
και κατά τον Απρίλιο, με την εν λόγω κατηγορία να αναπτύσσεται κατά 35% 
περισσότερο από τον κλάδο των τροφίμων συνολικά.  

Τα προβλήματα στον κλάδο επεξεργασίας κρεάτων που προκάλεσε 
η πανδημία άνοιξαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τα τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης, που κάλυψαν μέρος του κενού. 

Παράλληλα, σε έρευνα της “Mintel” καταγράφηκε ότι το 46% των Αμερικανών πιστεύουν ότι τα 
φυτικά υποκατάστατα κρέατος είναι πιο υγιεινά από το κανονικό κρέας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συνετέλεσαν στην κατά 300% αύξηση των πωλήσεων φυτικών υποκατάστατων κρέατος κατά τον μήνα 
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Μάϊο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της “The Wall Street Journal”. Σημειωτέον ότι αντίστοιχη τάση 
καταγράφεται και για το γάλα φυτικής προέλευσης.  

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το κατά πόσον αυτή η τάση θα έχει διάρκεια ή απλά αντανακλά 
μια συγκυριακή μετατόπιση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της πανδημίας. Το βασικό 
μάλιστα ερώτημα είναι αν όντως τα εν λόγω τρόφιμα είναι υγιεινά. Σύμφωνα με το “Heart Foundation”, 
τα προϊόντα φυτικής προέλευσης δεν είναι αυτομάτως υγιεινά. Κυκλοφορούν τέτοια προϊόντα στην 
αγορά με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης, λιπαρών και αλατιού. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πηγή, 
αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το ζήτημα μάλιστα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο 
όταν φυτικής προέλευσης προϊόντα σημαίνονται άνευ ετέρου ως υγιεινά, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται παραπλανητική εντύπωση στους καταναλωτές.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/Consumer-Perception-Drives-Interest-in-Plant-Based-Eating  
 
Στα 7,2 δισ. δολ. το ύψος των ηλεκτρονικών πωλήσεων τον Ιούνιο   

Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου έφτασαν το ύψος των 7,2 δισ. δολ. κατά τον μήνα Ιούνιο, 
σημειώνοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με τον Μάιο, 
σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το “Progressive 
Grocer”. Επιπροσθέτως, η παράδοση κατ’ οίκον και η επί 
τόπου παραλαβή αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο σε 
σχέση με την αρχή της κρίσης, δεδομένου ότι τον Ιούνιο 
45,6 εκ. νοικοκυριά έκαναν χρήση των σχετικών 
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η συχνότητα των 
παραγγελιών να αυξηθεί από 1,7 σε 1,9 παραγγελίες 
μηνιαίως.  

«Πολλές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου 
επέδειξαν αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα, με αποτέλεσμα να ανταποκριθούν στη μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες», σύμφωνα με τον David Bishop, επικεφαλής ερευνών της 
“Brick Meets Click”. 
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/e-commerce-sales-reach-72-billion/  
 
Η πανδημία ξαναγράφει τους κανόνες του λιανεμπορίου  

Οι επιχειρηματίες στον κλάδο του λιανεμπορίου θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι 
τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο μετά τη λήξη της 
πανδημίας. Ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημικής 
κρίσης, το κλασικό λιανεμπόριο είχε να αντιμετωπίσει 
τον σφοδρό ανταγωνισμό της “Amazon” και των άλλων 
μεγάλων εταιρειών διαδικτυακών πωλήσεων. Με την 
πανδημία, όλες οι προϋπάρχουσες τάσεις 
επιταχύνθηκαν.  
  Έρευνα της “McKinsey” δείχνει ότι οι 
καταναλωτές τείνουν να διατηρήσουν τις συνήθειες που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ιδίως την αποχή τους ή τον περιορισμό των επισκέψεων 
σε χώρους φυσικής πώλησης προϊόντων.   

Οι επιχειρηματίες του κλάδου αντιμετωπίζουν αφόρητα διλήμματα, από τη διαχείριση των 
οποίων θα κριθεί η επιβίωσή τους. Επιβάλλεται να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους συνολικά με 
έμφαση στις εξής προτεραιότητες: 
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• Πλήρης και απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγιεινής, για να διασφαλιστεί η υγεία 
προσωπικού και πελατών.  

• Προσαρμογή στα νέα δεδομένα με υιοθέτηση υπηρεσιών διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών, 
που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της καταναλωτικής εμπειρίας (επιλογή, πληρωμή, παράδοση), 
μέσα από σύγχρονα και λειτουργικά συστήματα-πλατφόρμες. 

• Αναβάθμιση της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύνδεση της με επιλογές 
αγορών, δυνατότητα αξιολόγησης, προσωποποιημένες παροχές στον καταναλωτή, 
διαδραστικές υπηρεσίες κλπ.  

• Παροχή κινήτρων για επίσκεψη στα καταστήματα με διαμόρφωση πακέτων ολοκληρωμένης 
εμπειρίας, προσφορές κλπ.  

Πηγή: 
https://hbr.org/2020/07/the-pandemic-is-rewriting-the-rules-of-retail  
 
 

### 
 

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/ 
 
 

https://hbr.org/2020/07/the-pandemic-is-rewriting-the-rules-of-retail
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.fda.gov/home
https://www.cbp.gov/
https://www.dhs.gov/
https://www.usda.gov/
https://www.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/
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