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

 
Αύξηση των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας  
          Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταγράφεται 
αύξηση των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών στις ΗΠΑ, 
καθώς όλο και μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών 
παραγγέλνουν σχετικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τη Nielsen, τα δεδομένα για την εβδομάδα 
μεταξύ 8 και 14 Μαρτίου δείχνουν αύξηση πωλήσεων 
27,6% για το κρασί, 26,4%  για τα λοιπά αλκοολούχα και 
14% για τη μπύρα,  σε σύγκριση με τις πωλήσεις των 
σχετικών προϊόντων για την ίδια εβδομάδα του 
περασμένου έτους. 

 

     Η εφαρμογή αξιολόγησης οίνων και online παραγγελιών Vivino κατέγραψε τον υψηλότερο 
αριθμό πωλήσεων στην ιστορία της στις 13 Μαρτίου (300% σε όρους αξίας).  Αντίστοιχο ποσοστό 
κατέγραψε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών παραγγελιών Drizzly. 

Ο κλάδος των πωλήσεων αλκοολούχων που έχει πληγεί πιο έντονα μέχρι στιγμής είναι οι 
μικροζυθοποιίες, που εξαρτούν σε μεγάλο βαθμό τον τζίρο τους από τα εστιατόρια και τις pubs.  Tα 
περιοριστικά μέτρα στον χώρο της εστίασης έχουν πλήξει δραματικά αυτόν τον κλάδο, που ουσιαστικά 
δίνει μάχη επιβίωσης.   
Πηγή: 
https://www.eater.com/2020/3/27/21196290/liquour-grocery-store-alcohol-sales-increase-coronavirus-
impact-covid-19 

 
Aύξηση πωλήσεων τροφίμων σε παντοπωλεία – mini market 
            Oι ιδιοκτήτες παντοπωλείων – mini market αναφέρουν ότι 
έχουν παρατηρήσει αισθητή αύξηση των πωλήσεων τους σε τρόφιμα 
και συναφή είδη, καθώς σημαντική μερίδα των καταναλωτών 
στρέφεται σε τέτοιου είδους μαγαζιά, αποφεύγοντας τον συνωστισμό 
και την ταλαιπωρία των μεγάλων super market. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ένωσης Ιδιοκτητών των λεγόμενων Convenience Stores, το 52% 
των μελών της γνωρίζει σημαντική αύξηση στον τζίρο της.  

 

Τα εν λόγω καταστήματα συνήθως πωλούν προϊόντα προς άμεση κατανάλωση—83% των 
προϊόντων που πωλούν καταναλώνονται εντός μίας ώρας—αλλά πλέον έχουν στραφεί σε παροχή 
προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν μετά από καιρό, όπως προπαρασκευασμένα γεύματα κλπ. 
Παράλληλα, εφαρμόζουν πρακτικές κοινωνικής απόστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, όπως 
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παραδόσεις κατ’ οίκον, δυνατότητα παράδοσης σε αυτοκίνητα μέσω παρακείμενου ειδικού 
παραθύρου κλπ.  
Πηγή: 
https://www.convenience.org/Media/Press-Releases/2020/Convenience-Stores-Pivot-to-Food-Sales-
During-Pand#.Xodg6fkrLSD 
 
Οι διανομείς τροφίμων για καταστήματα εστίασης ζητούν την υποστήριξη της κυβέρνησης  
           Υπό την πίεση των επιπτώσεων από την 
πανδημία του COVID-19, μια ομάδα σημαντικών 
διανομέων προϊόντων τροφίμων για καταστήματα 
εστίασης απέστειλε στις 30 Μαρτίου επιστολή 
προς τον Πρόεδρο Trump και μέλη του Κογκρέσου, 
ζητώντας τη συνδρομή των Αρχών, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επιβίωση του κλάδου μετά τη 
λήξη της πανδημίας.  

 

Η ομάδα των προμηθευτών, στην οποία περιέχονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του κλάδου, όπως οι Ben E. Keith Co., The Chefs’ Warehouse, Dot Foods, Gordon Food Service, 
Merchants Foodservice κ.α, εξηγεί στην επιστολή της ότι, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης τροφίμων 
από καταναλωτές που τώρα παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, και της σχεδόν μηδενικής 
ζήτησης τροφίμων από τις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αναστείλει 
πλήρως τις λειτουργίες τους, ο κλάδος των εν λόγω προμηθευτών έχει υποστεί δραματικές οικονομικές 
απώλειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συλλογικός φορέας των ιδιοκτητών εστιατορίων (National 
Restaurant Association) εκτιμά τις απώλειες του κλάδου εστίασης σε 225 δισ. δολάρια και 5-7 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους επόμενους τρεις μήνες.  
Πηγή: 
https://www.supermarketperimeter.com/articles/4931-foodservice-distributors-ask-president-trump-
for-support-to-the-us-food-chain 
 
Πως ο κορωνοϊός μπορεί να διαταράξει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων  
        Η επικεφαλής του τμήματος γεωργίας του 
Bloomberg, Millie Munshi, μίλησε στο National 
Public Radio αναφορικά με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.  
Ακολουθούν ορισμένα σημεία από την 
τοποθέτηση της: 

• Σε αυτή τη φάση δεν παρατηρούνται 
ελλείψεις τροφίμων στις ΗΠΑ, καθώς οι 
αποθήκες διατηρούν επαρκείς ποσότητες.  

 

• Παρά τους φόβους για μελλοντικές ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, εκτιμάται ότι δεν 
υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ήδη επηρεαστεί τόσο 
οι εισαγωγές τροφίμων όσο και κάποια τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Παρατηρείται επιβράδυνση των παραδόσεων φορτίων, τόσο μέσω φορτηγών οχημάτων όσο και 
μέσω αεροσκαφών.  

• Παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού ανανέωσης των προμηθειών στα ράφια των super 
markets, η οποία δεν οφείλεται μόνο σε παροδικές ελλείψεις προϊόντων, αλλά και σε 
λειψανδρία οδηγών φορτηγών και εργαζομένων σε super markets.  
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• Υπάρχουν χώρες που περιορίζουν τις εξαγωγές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν εσωτερική 
επάρκεια, όπως το Καζακστάν, χώρα σημαντική για την παγκόσμια τροφοδοσία αλευριού και 
σιταριού.  

Πηγή: 
https://www.npr.org/2020/03/27/822728439/how-coronavirus-could-disrupt-the-supply-chain-for-food 
 
Κινητοποιήσεις εργαζομένων στην Amazon και την Instacart λόγω ελλιπούς προστασίας από τον 
κορωνοϊό 
             Εργαζόμενοι στην Instacart, μια από τις πιο δημοφιλείς 
εφαρμογές παράδοσης τροφίμων κατ’ οίκον, ανακοίνωσαν 
κινητοποιήσεις στις 30 Μαρτίου, διαμαρτυρόμενοι για την 
μεταχείριση που τους επιφυλάσσει η εταιρεία.   
             Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της 
Amazon στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Υόρκης Staten 
Island διαμαρτύρονται για ελλιπή διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης, εις τρόπον ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους.  

 

Περιστατικά σαν αυτά υπογραμμίζουν τις εντάσεις στο εσωτερικό μεγάλων εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας, όπως η Instacart και η Amazon, οι οποίες βομβαρδίζονται από την αυξημένη ζήτηση των 
καταναλωτών και έχουν ανακοινώσει σχέδια για την πρόσληψη 100.000 υπαλλήλων αποθήκης και 
300.000 εργαζομένων στην αλυσίδα διανομής αντίστοιχα. Αλλά πολλοί από τους ήδη εργαζόμενους 
στις εν λόγω εταιρείες, θεωρούν ότι αυτές δεν κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να τους προστατέψουν.  

Η Amazon έχει γίνει δέκτης σφοδρής κριτικής για το ίδιο ζήτημα, καθώς εργαζόμενοι της 
εταιρείας, σε συνεντεύξεις τους στο CNN Business, εκφράζουν ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας 
στις αποθήκες της εταιρείας και επισημαίνουν ότι υφίστανται πιέσεις για να εργάζονται περισσότερες   
ώρες, ενώ υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι δεν τεστάρονται για να διαπιστωθεί αν πάσχουν από τον ιό. 
Σημειωτέον ότι καταγράφεται αυξανόμενο κύμα κρουσμάτων σε εργαζόμενους στις αποθήκες της 
Amazon, με τουλάχιστον 13 εγκαταστάσεις να έχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ασθενών.  
Πηγή: 
https://www.cnn.com/2020/03/30/tech/instacart-amazon-worker-strikes/index.html 
 
Οι αρχές ερευνούν αποθήκες της Amazon κατόπιν καταγγελιών για ανεπαρκή προστασία των 
εργαζομένων από τον κορωνοϊό 

Η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και 
την Υγεία των Εργαζομένων διεξάγει επίσημη έρευνα στις 
αποθήκες της Αmazon στην Πολιτεία της Pennsylvania, κατόπιν 
καταγγελιών από πλευράς εργαζομένων ότι η εταιρεία δεν 
μεριμνά επαρκώς για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού στο απασχολούμενο προσωπικό.   

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια διαμαρτυριών εργαζομένων στην Amazon σε διάφορα σημεία 
της χώρας, οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις και 
τις αποθήκες της εταιρείας, για τη μη τήρηση των υγειονομικών προδιαγραφών, τις ελλείψεις υλικού 
ατομικής προστασίας κλπ.  Η εταιρεία από την πλευρά της αρνείται τις καταγγελίες και δηλώνει πλήρη 
συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες.  
Πηγή: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/osha-is-investigating-amazon-warehouse-over-
coronavirus-concerns?fbclid=IwAR1ckU8efZ6OroTuNlJpAE3EjTIBv2c7h7znVkh_XJYJTrHOL4Hamj-XMFw 
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Xρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη  
 
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/ 
 
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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