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ισχυρό το ενδεχόμενο επαναφοράς της τάσης αποθήκευσης συσκευασμένων τροφίμων μακράς
διάρκειας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα 85% των ενηλίκων επιλέγουν να
καταναλώνουν συσκευασμένα τρόφιμα, θεωρώντας ότι η κατανάλωσή τους μειώνει τις
πιθανότητες μόλυνσης ενώ περισσότεροι από 40% των γονέων αύξησαν την κατανάλωση
snacks. Μάλιστα, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων που επέφερε η επανέναρξη της
οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές Πολιτείες, είναι ενδεχόμενη η παραμονή μεγάλων
τμημάτων του πληθυσμού στο σπίτι και ως εκ τούτου μια νέα μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση
προϊόντων όπως κατεψυγμένα, δημητριακά, συσκευασμένα προϊόντα φούρνου κ.ά.



Αύξηση ενδιαφέροντος για τρόφιμα φυτικής προέλευσης
Σύμφωνα με στοιχεία της Plant Based Food Association (PBFA), οι λιανικές πωλήσεις

τροφίμων φυτικής προέλευσης αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις πωλήσεις τροφίμων
συνολικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα, κατά το μήνα Μάρτιο τ.έ, τα σχετικά
τρόφιμα αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 90% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου
έτους, ενώ τον Απρίλιο τ.έ η τάση συνεχίστηκε με την εν λόγω κατηγορία να αναπτύσσεται κατά
35% περισσότερο από τον κλάδο τροφίμων συνολικά.
Επιπλέον, τόσον τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία στον κλάδο επεξεργασίας
κρέατος όσο και η πεποίθηση μεγάλου ποσοστού των Αμερικανών ότι τα φυτικά υποκατάστατα
κρέατος είναι πιο υγιεινά από το κανονικό κρέας, σύμφωνα με έρευνα της Mintel, οδήγησαν στην
κατά 300% αύξηση των πωλήσεων φυτικών υποκατάστατων κρέατος κατά το μήνα Μάιο.
Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο το κατά πόσον αυτή η τάση θα έχει
διάρκεια ή απλά αντανακλά μία συγκυριακή μετατόπιση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος
εξαιτίας της πανδημίας.



Η πανδημία ξαναγράφει του κανόνες του λιανεμπορίου
Αν και πριν το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, το κλασικό λιανεμπόριο αντιμετώπιζε

τον σφοδρό ανταγωνισμό 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 την διάρκεια της πανδημίας, ιδίως την αποχή ή
τον περιορισμό των επισκέψεων σε χώρους φυσικής πώλησης προϊόντων.
Οι επιχειρηματίες του κλάδου επιβάλλεται πλέον να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική
τους συνολικά, με έμφαση σε προτεραιότητες όπως η πλήρης και απόλυτη εφαρμογή των
πρωτοκόλλων υγιεινής, η υιοθέτηση υπηρεσιών διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών, η
αναβάθμιση της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεση με επιλογές αγορών,

5

