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

Η αναστολή λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας κρέατος οδηγεί σε θανάτωση ζώων  
              Οι χοιροτροφικές μονάδες των ΗΠΑ περνούν τις πιο δύσκολες 
μέρες της ιστορίας τους. Το ξέσπασμα της πανδημίας προκάλεσε την 
αναστολή λειτουργίας πολλών μονάδων στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, 
με αποτέλεσμα χιλιάδες ζώα να μην μπορούν να σφαγούν προς 
εμπορική χρήση. Ως συνέπεια αυτής της εξέλιξης, οι παραγωγοί 
αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να απορρίψουν τα πτώματά 
τους, δημιουργώντας εφιαλτικές εικόνες.  
             Την ίδια στιγμή που παρατηρούνται ελλείψεις κρέατος σε super 
markets, η καλπάζουσα ανεργία στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ουρές 
δικαιούχων σε φιλανθρωπικά γεύματα, που παρέχονται από τις 
λεγόμενες τράπεζες φαγητού (food banks) 

 

Θυμίζουμε ότι ήδη μεγάλες αλυσίδες όπως η Kroger ή η Costco έχουν επιβάλει πλαφόν αγορών 
στα κρεατικά, ενώ η μεγάλη αλυσίδα ταχυφαγείων Wendy’s δεν σερβίρει πια hamburgers σε 
εκατοντάδες μαγαζιά της.  

«Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν καν να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους όταν 
αναφέρονται σε αυτό το θέμα», σύμφωνα με τον Greg Boerboom, δεύτερης γενιάς χοιροτρόφο από την 
Πολιτεία της Minnesota, o oποίος αναζητά τρόπους για να αποφύγει τη θανάτωση 1.000 ζώων του. «Θα 
αφήσουν αυτή τη δουλειά πολλοί κτηνοτρόφοι. Θα υπάρξουν αυτοκτονίες στην αμερικανική επαρχία», 
συμπλήρωσε ο ίδιος.  

Μόνο στην Πολιτεία της Ιοwa, τη μεγαλύτερη σε παραγωγή χοιρινού κρέατος στις ΗΠΑ, οι 
ειδικοί αναμένουν ότι στις επόμενες 6 εβδομάδες ο πλεονάζων αριθμός ζώων θα φτάσει τις 600.000, 
ενώ στη Minnesota έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση περίπου 90.000 χοίροι σε διάστημα ενός μηνός.  
Πηγή: 
https://www.nytimes.com/2020/05/14/business/coronavirus-farmers-killing-
pigs.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 
 
Στο χαμηλότερο σημείο από το 1989 στις ΗΠΑ ο αριθμός απασχολούμενων σε εστιατόρια  
              Σε ιστορικό χαμηλό του δείκτη απασχόλησης έχει 
περιέλθει ο κλάδος της εστίασης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον 
κλαδικό του φορέα  “National Restaurant Association”, ο οποίος 
επεξεργάστηκε προσωρινά στοιχεία του αρμόδιου 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας. Ο κλάδος κατέγραψε 
απώλειες 5,5 εκ. θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, οι οποίες 
προστέθηκαν σε 500.000 θέσεις που είχαν ήδη χαθεί τον Μάρτιο.  
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Τα νούμερα αυτά σημαίνουν ότι ο κλάδος έχει χάσει τριπλάσιες θέσεις εργασίας από 
οποιονδήποτε άλλον.  

Ο Sean Kennedy, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ανωτέρω Ομοσπονδίας, τόνισε ότι είναι 
«κρίσιμο να αποφασιστεί από το Κογκρέσο πακέτο στοχευμένων μέτρων ανακούφισης του κλάδου και 
των εργαζομένων».    

‘Ηδη από τις 20 Απριλίου, η Ομοσπονδία έχει αποστείλει στο Κογκρέσο τις δικές της προτάσεις, 
στον πυρήνα των οποίων βρίσκεται η δημιουργία ειδικού ταμείου ανάκαμψης. «Μετά από φυσικές 
καταστροφές, τα εστιατόρια είναι οι τελευταίες επιχειρήσεις που ανοίγουν», όπως ανέφερε ο Kennedy.  
«Αυτή είναι μια καταστροφή αντίστοιχης κλίμακας σε πανεθνικό επίπεδο. Για να σωθεί ο κλάδος 
χρειάζονται αντίστοιχα μέτρα σε πανεθνικό επίπεδο».  
Πηγή: 
https://www.restaurant.org/News/Pressroom/Press-Releases/Restaurant-Employment-Falls-to-Lowest-
Level 
 
Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των σχεδίων επαναλειτουργίας  
              Οι Νεοϋορκέζοι ιδιοκτήτες εστιατορίων εξέφρασαν 
τις ανησυχίες τους για τις προταθείσες οδηγίες περί 
επαναλειτουργίας των χώρων εστίασης, θεωρώντας ότι 
θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
Ιδίως τονίζουν ότι ο ουσιαστικός εξαναγκασμός των 
εστιατορίων να λειτουργήσουν με 75% ή και λιγότερο της 
αρχικής τους χωρητικότητας, θα οδηγήσει σε μόνιμες 
ζημίες, καθιστώντας ασύμφορη τη συνέχιση της 
λειτουργίας τους. Την ίδια ανησυχία συμμερίζονται και οι  

 

ιδιοκτήτες των pubs και των bars.  
Σύμφωνα με τη δοκιμαστική πρόταση, οι χώροι εστίασης πρόκειται να ανοίξουν σε τρεις φάσεις, 

με στόχο την επαναλειτουργία τους με αξιοποίηση της πλήρους χωρητικότητας τους μετά τον εορτασμό 
της Labor Day (7 Σεπτεμβρίου).  

Σύμφωνα με τον Andrew Rigie, επικεφαλής του NYC Hospitality Alliance, «Υπάρχει μεγάλη 
ανησυχία ότι θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας και θα επαναπροσλάβουμε κόσμο, μόνο και μόνο για να 
μάθουμε ότι θα κάνουμε τόσο μικρό τζίρο, που θα αναγκαστούμε να ξανακλείσουμε τα μαγαζιά μας 
εντελώς».  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/restaurants-consider-reopening 
 
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αγοράσει αγροτοδιατροφικά προϊόντα αξίας 3 δισ. δολ. για να ενισχύσει 
τους παραγωγούς 
             Ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε 
την πρόθεση της κυβέρνησής του να προχωρήσει σε 
έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της αμερικανικής 
οικονομίας, με αγορά προϊόντων όπως κρεατικά, 
γαλακτοκομικά και λοιπά αγροτοδιατροφικά είδη, αξίας 3 
δισ. δολ. ΗΠΑ. Η απόφαση έρχεται ως μάννα εξ ουρανού για 
χιλιάδες παραγωγούς, που βλέπουν τις σοδειές τους 
αδιάθετες εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, την ίδια στιγμή 
που μονάδες γαλακτοπαραγωγής ή επεξεργασίας κρέατος 
κλείνουν και οδηγούν στην ανεργία και την οικονομική 
απόγνωση χιλιάδες κόσμου.  

 

https://www.restaurant.org/News/Pressroom/Press-Releases/Restaurant-Employment-Falls-to-Lowest-Level
https://www.restaurant.org/News/Pressroom/Press-Releases/Restaurant-Employment-Falls-to-Lowest-Level
https://foodinstitute.com/focus/restaurants-consider-reopening


Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Πρόεδρος Trump, μέσω των λογαριασμών του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
Πηγή: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-usa-agriculture/u-s-to-buy-3-billion-worth-of-
agricultural-goods-from-farmers-trump-idUSL1N2CR099 
 
Σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα σε επαρχιακές περιοχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης – 
Διατήρηση των περιοριστικών μέτρων στην πόλη της Νέας Υόρκης 
             Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης τελεί υπό περιοριστικά 
μέτρα εδώ και εβδομάδες, αλλά σύμφωνα με τον 
Κυβερνήτη A. Cuomo, ορισμένες επαρχιακές περιοχές με 
χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στη Δυτική και Βόρεια 
Πολιτεία θα επανέλθουν νωρίτερα σε καθεστώς 
κανονικότητας.  
            Αντιθέτως, στην Πόλη της Νέας Υόρκης, που 
αποτελεί και το επίκεντρο της πανδημίας, αποφασίστηκε 
παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τα μέσα 
Ιουνίου τουλάχιστον.  

 

Οι επιχειρήσεις που θα επιστρέψουν πλήρως κατά προτεραιότητα είναι αυτές που ασχολούνται 
με τις κατασκευές, τη μεταποίηση, το λιανεμπόριο (όπου είναι εφικτή η παραλαβή χωρίς είσοδο στο 
κατάστημα), καθώς και οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Η εντολή των περιοριστικών μέτρων 
θα συνεχίσει να ισχύει για 7 από τις 10 περιφερειακές ενότητες της Πολιτείας.  
Πηγή: 
https://www.marketwatch.com/story/ξas-parts-of-the-state-get-ready-to-reopen-new-york-city-is-
likely-to-stay-paused-until-june-2020-05-11 
 
Οι καταναλωτές καταφεύγουν σταδιακά σε πιο φτηνές λύσεις για τα ψώνια του νοικοκυριού  
              Οι Αμερικανοί καταναλωτές στρέφονται όλο και 
περισσότερο σε εκπτωτικά καταστήματα ειδών οικιακής 
χρήσης (dollar stores). Έχει ήδη καταγραφεί αύξηση των 
πωλήσεων ειδών ιδιωτικής ετικέτας των εν λόγω 
καταστημάτων, την ίδια στιγμή που οι καταναλωτές 
περιορίζουν αγορές ειδών snacks και αναψυκτικών από 
ψιλικατζίδικα (convenience stores). 

 

Aυτά τα δεδομένα, που κατεγράφησαν σε έρευνα της εταιρείας IRI, ενδεχομένως προοιωνίζουν 
το επόμενο καταναλωτικό κύμα διαρκούσης της πανδημίας.  Το βασικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη είναι μια κοινή παράμετρος που προσδιορίζει την καταναλωτική συμπεριφορά: Η οικονομική 
κρίση και η συνεπακόλουθη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγούν τους καταναλωτές στην 
αγορά των χαμηλότερου κόστους προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.   

«Όσο προχωράμε βαθύτερα σε υφεσιακή φάση, τόσο περισσότερο θα δείτε ανάλογες 
καταναλωτικές συμπεριφορές», είπε ο Krishnakumar Davey, πρόεδρος της εταιρείας IRI που διεξήγαγε 
την έρευνα.  
Πηγή: 
https://www.cnbc.com/2020/05/13/shoppers-shift-from-stockpiling-to-penny-pinching-at-the-grocery-
store.html 
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Αύξηση πωλήσεων οργανικών προϊόντων κατά 18% τον Απρίλιο  
             Οι πωλήσεις φρέσκων οργανικών προϊόντων 
στις ΗΠΑ συνέχισαν τη ραγδαία άνοδό τους κατά τον 
μήνα Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης των συμβατικών 
προϊόντων, τόσο σε όρους όγκου όσο και σε όρους 
αξίας πωλήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Organic 
Produce Network.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: 
https://www.organicproducenetwork.com/article/1061/april-2020-organic-sales-data 
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Η κοινοτική υποστήριξη της γεωργικής παραγωγής στο προσκήνιο, ως αντιστάθμισμα των 
προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
             Καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα υφίσταται μεγάλο πλήγμα 
από την επέλαση της πανδημίας, ένα νέο κίνημα αλληλέγγυας 
κοινοτικής υποστήριξης της γεωργικής παραγωγής (community 
supported agriculture) λαμβάνει σάρκα και οστά και αναπτύσσεται. 
Tα μέλη των ομάδων υποστήριξης αγοράζουν ένα μερίδιο της 
παραγόμενης σοδειάς, το οποίο διανέμεται κατ’ οίκον προς 
κατανάλωση σε εβδομαδιαία βάση. Τα σχετικά προγράμματα έχουν 
καταστεί τόσο δημοφιλή, που πλέον υπάρχουν λίστες αναμονής για 
την ένταξη σε αυτά.  

 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσική συνέπεια της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για φρέσκα, 
υγιεινά, οργανικά προϊόντα, την ίδια στιγμή που η παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα έχει 
διαταραχθεί και οι τιμές ορισμένων προϊόντων έχουν εκτιναχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή 
του San Francisco, ένα σχετικό πρόγραμμα διανέμει περίπου 2.000 συσκευασίες προϊόντων την 
εβδομάδα.  

Η πανδημική κρίση έφερε στο προσκήνιο τα εγγενή προβλήματα της αμερικανικής εφοδιαστικής 
αλυσίδας φρέσκων τροφίμων και τα γιγάντωσε στον υπερθετικό βαθμό. Τα προγράμματα κοινοτικής 
υποστήριξης ταιριάζουν γάντι στις προτεραιότητες μιας νεότερης γενιάς καταναλωτών, με ευαισθησίες 
για τον τρόπο παρασκευής και συσκευασίας του προϊόντος, το οικολογικό του αποτύπωμα, τα 
συστατικά του κλπ.  

«Οι καταναλωτές σήμερα θέλουν τα προϊόντα που καταναλώνουν να περνάνε από όσο το 
δυνατόν λιγότερα χέρια», σύμφωνα με την Sarah Voiland, παραγωγό και μέλος σχετικής ομάδας στην 
Πολιτεία της Μασαχουσέτης, «και εμείς τους προσφέρουμε ακριβώς αυτό». Η παράμετρος των 
ελάχιστων επαφών είναι πολύ σημαντική, σε μια εποχή που ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει την 
έκθεση σε κινδύνους, την ταλαιπωρία της διαρκούς χρήσης μάσκας για να πάει σε ένα super market 
κλπ. Τα εν λόγω προγράμματα έχουν μικρύνει το μέγεθος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο ελάχιστο.  
Πηγή: 
https://www.npr.org/2020/05/10/852512047/as-food-supply-chain-breaks-down-farm-to-door-csas-
take-off 
 
Επενδύσεις ύψους 747 εκ. δολ. ΗΠΑ έγιναν στα φυτικής προέλευσης υποκατάστατα ζωικών 
προϊόντων το 2019 
              Οι αμερικανικές εταιρείες παραγωγής φυτικής προέλευσης 
υποκατάστατων ζωικών προϊόντων δέχθηκαν επενδύσεις 747 εκ. δολ. 
ΗΠΑ το παρελθόν έτος, σύμφωνα με έρευνα του “The Good Food 
Institute”. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση επενδυτικών 
κεφαλαίων στην ιστορία του κλάδου.  
            «Αυτό το ρεκόρ επενδύσεων θα δώσει μεγάλη ώθηση στον 
κλάδο και υποστηρίζει τις προσπάθειες για ανάδειξη καινοτόμων 
προϊόντων», σύμφωνα με την Caroline Bushnell, διευθυντικό στέλεχος 
της εταιρείας που διεξήγαγε την έρευνα. Όπως τόνισε η ίδια, η  
επένδυση σε αυτά τα προϊόντα αποκτά πρόσθετη σημασία, υπό το 
φως της τρέχουσας πανδημικής κρίσης, που ανέδειξε τους 
περιορισμούς και τον ευάλωτο χαρακτήρα της εφοδιαστικής μας 
αλυσίδας αναφορικά με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.   

 

Πηγή: 
https://www.algotech.gr/F3E358E0.en.aspx 
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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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