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Ακυρώνεται η φετινή “Summer Fancy Food Show“ 
             O φορέας Specialty Food Association, που 
διοργανώνει τη μεγάλη έκθεση τροφίμων και ποτών  
Summer Fancy Food Show στην Νέα Υόρκη, 
ανακοίνωσε ότι η φετινή έκθεση, που ήταν 
προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο εκθεσιακό 
κέντρο Javits Center κατά το τριήμερο 28-30 Ιουνίου 
2020, ακυρώνεται, εξαιτίας των εξελίξεων στο θέμα 
της πανδημίας του κορωνοϊού.  

 

Όπως δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της SFA Phil Kafarakis, «Έχουμε ευθύνη 
απέναντι στα μέλη μας. Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να συνδέσουμε την 
παγκόσμια κοινότητα του κλάδου».  
          Η SFA έχει ήδη ξεκινήσει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), μέσα από την επιλογή 
“Ask-The-Experts”. Σχεδόν όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση στο 
διαδικτυακό Learning Center του φορέα, στον εξής σύνδεσμο. 
https://learning.specialtyfood.com/  
          Συμπληρωματικά, παρατίθεται ο κάτωθι σύνδεσμος, στον οποίον αναγράφονται οι 
σημαντικότερες εκδηλώσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ που αναβλήθηκαν ή 
ακυρώθηκαν: 
https://www.foodbusinessnews.net/articles/15599-food-industry-events-impacted-by-coronavirus 
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/sfa-cancels-summer-fancy-food-show/ 
 
Απώλειες της τάξης των 20 δισ. δολ. προβλέπονται φέτος για τον αγροτικό τομέα στις ΗΠΑ 
            Η πανδημική κρίση μπορεί να οδηγήσει τον 
αγροτικό τομέα στις ΗΠΑ σε απώλειες της τάξης των 20 
δισ. δολ. φέτος,  σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος 
Γεωργίας του Πανεπιστημίου του Missouri. 
            Ο αγροτικός τομέας προβλεπόταν να αναπτυχθεί 
με ρυθμό 2,8% το 2020, αλλά μετά τις πρόσφατες 
εξελίξεις, η πρόβλεψη έχει αναθεωρηθεί για πτώση 
2,2% σε σύγκριση με πέρσι, ήτοι για αθροιστικές 
απώλειες 5%.  
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Η έρευνα επισημαίνει ότι, ακόμα και αν προχωρήσει η ανακατεύθυνση μεγάλου τμήματος της 
αγροτικής παραγωγής που προορίζεται για τον κλάδο της εστίασης στην οικιακή κατανάλωση,  αυτό θα 
συμβεί με μεγάλα κόστη στην αλυσίδα επεξεργασίας και διανομής τροφίμων. Σημειωτέον ότι οι 
χαμηλές τιμές έχουν εξωθήσει παραγωγούς σε καταστροφή πλεοναζουσών ποσοτήτων σε προϊόντα 
όπως το γάλα και τα αυγά ή σε μη συγκομιδή σοδειών διαφόρων λαχανικών. Το πρόβλημα είναι 
ιδιαιτέρως εμφανές σε Πολιτείες όπως η Florida, όπου παρατηρείται πρωτοφανής συσσώρευση 
αδιάθετων ποσοτήτων φρούτων, που υπό φυσιολογικές συνθήκες διετίθεντο σε σχολεία, 
πανεπιστήμια, ξενοδοχεία κλπ.  
         Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι οι παραγωγοί χοιρινού κρέατος ζητούν από την 
κυβέρνηση να αγοράσει μεγάλες ποσότητες προϊόντος, καθώς πολλές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 
οδηγηθεί σε αδιέξοδο.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/agriculture-faces-loss 
 
Οι εργαζόμενοι στα WholeFoods U.S. ετοιμάζουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας την Πρωτομαγιά  
             Οι εργαζόμενοι στην premium αλυσίδα 
καταστημάτων τροφίμων Whole Foods, η οποία έχει 
εξαγοραστεί από την Amazon, ετοιμάζουν εκδήλωση 
διαμαρτυρίας-αποχής από τις εργασίες τους κατά την 
Πρωτομαγιά, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της 
εταιρείας, στην οποία αποδίδουν ελλιπή μέτρα προστασίας 
και διασφάλισης της υγιεινής και της κοινωνικής απόστασης, 
απέναντι στην επέλαση και τα αυξανόμενα κρούσματα του 
κορωνοϊού.  

 

Επιπροσθέτως, διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι μερικοί εξ αυτών δεν έχουν μάσκες 
προστασίας προσώπου ή δεν λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση για τις βέλτιστες μεθόδους 
απολύμανσης, ενώ επίσης ισχυρίζονται ότι η πολιτική της εταιρείας είναι εχθρική απέναντι σε όσους 
ζητούν άδεια ασθενείας. Σημειωτέον ότι όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Whole Foods 
καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων.  
Πηγή: 
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/15/whole-food-protests-coronavirus-working-
conditions-sickout 
 
Οι καχεκτικές οικονομικές επιδόσεις των υπηρεσιών delivery έτοιμου φαγητού διαψεύδουν τις 
αρχικές προσδοκίες   
             Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανοί καταναλωτές είναι 
κλεισμένοι στα σπίτια τους και ως εκ τούτου αναμενόταν 
εκτόξευση των κερδών για πλατφόρμες παράδοσης έτοιμου 
φαγητού κατ’ οίκον, όπως η Grubhub, η πραγματικότητα 
διαψεύδει αυτές τις προσδοκίες. Ιδίως η Grubhub περίεκοψε 
κατά πολύ τις εκτιμήσεις κερδοφορίας, καθώς η ζήτηση των 
υπηρεσιών της κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της Boston Globe.  

 

H εταιρεία προσδοκά πλέον προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 5 εκ. 
δολ. για το 2ο τρίμηνο του 2020, μειώνοντας αισθητά την αρχική εκτίμηση περί συνολικής 
προσαρμοσμένης κερδοφορίας 100 εκ. δολ για το σύνολο του έτους.  

Η Grubhub υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα στη Νέα Υόρκη, καθώς εκεί καταβυθίστηκε η ζήτηση 
για τις υπηρεσίες της, εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως η φυγή τμήματος του πληθυσμού 
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από την πόλη, η παύση λειτουργίας πολλών εστιατορίων και η αυξανόμενη τάση επιστροφής στο 
σπιτικό φαγητό. 

Πέραν των ανωτέρω, σημειωτέον ότι έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον σημαντικών εταιρειών που 
διαχειρίζονται πλατφόρμες όπως οι Grubhub, DoorDash, Postmates, και Uber Eats, για αθέμιτες 
πρακτικές εις βάρος των εστιατορίων που ανήκουν στο δυναμικό τους, καθώς και για υπέρμετρες 
χρεώσεις εις βάρος των καταναλωτών.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/delivery-not-doing-well 
 
Αυξάνεται η τάση χρήσης Ghost/Virtual κουζινών για την παράδοση γευμάτων κατ’ οίκον  
              Οι λεγόμενες Ghost ή Virtual κουζίνες 
επιτρέπουν στα εστιατόρια να ετοιμάζουν γεύματα 
για παράδοση κατ’ οίκον, χωρίς να γίνεται χρήση των 
χώρων του εστιατορίου. Οι σχετικές υπηρεσίες 
παρέχονται μόνο μέσω πλατφορμών κατ’ οίκον 
παράδοσης όπως η DoorDash ή η Grubhub. 
             Τα εστιατόρια χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να 
περικόψουν κόστη, να διευρύνουν την παραγωγική 
τους δυνατότητα και να μειώσουν τις αποστάσεις και 
τους χρόνους παράδοσης στις οικίες των πελατών.   

 

Μία από τις εταιρείες που παρέχει συναφείς υπηρεσίες, η C3, κατέγραψε ήδη διπλασιασμό της 
ζήτησης για τα virtual «εστιατόρια» της και προσλαμβάνει 1.000 υπαλλήλους, με στόχο να ανοίξει 138 
νέες Ghost κουζίνες μέχρι το τέλος του έτους, αναθεωρώντας έτσι τον αρχικό σχεδιασμό της για 85 
εγκαταστάσεις.  

Άλλη εταιρεία, η εδρεύουσα στη Νέα Υόρκη Kitopi, συγκέντρωσε κεφάλαιο 60 εκ. δολ.  για να 
επεκταθεί, ενώ ήδη απασχολεί 1.200 υπαλλήλους παγκοσμίως και λειτουργεί 30 κουζίνες σε ΗΠΑ, Μεγ. 
Βρετανία, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, έχοντας συμπράξει με περισσότερα από 100 εστιατόρια.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/ghost-kitchens-gain-traction 
 
Προβλήματα στην προμήθεια κρέατος από τα super markets εξαιτίας της πανδημίας  
             Η πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζει τις 
προμήθειες κρέατος των αμερικανικών super markets, 
καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ασθενούντων 
εργαζομένων σε φάρμες και μονάδες επεξεργασίας, τη 
στιγμή που η ζήτηση για τα προϊόντα κρέατος έχει 
εκτοξευθεί.  
             Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Time, η 
χώρα πλησιάζει επικινδύνως το σημείο στο οποίο θα 
παρατηρηθούν ελλείψεις κρέατος στην αγορά.  

 

Η Smithfield Foods, με έδρα την Πολιτεία South Dakota, μια από τις μεγαλύτερες μονάδες 
επεξεργασίας χοιρινού κρέατος στη χώρα, στην οποία αντιστοιχεί σχεδόν το 5% της εγχώριας 
παραγωγής, ανέστειλε τη λειτουργία της, καθώς ήδη στις 16 Απριλίου είχαν καταγραφεί στη μονάδα 
της 644 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρομοίως, η επίσης σημαντική εταιρεία-προμηθευτής χοιρινού 
κρέατος Tyson Foods με έδρα την Πολιτεία της Iowa, αναγκάστηκε να κλείσει τις εγκαταστάσεις της, 
καθώς απεβίωσαν 2 εργαζόμενοι από τον ιό, ενώ έχει 148 επιβεβαιωμένα κρούσματα.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/coronavirus-endangers-meat-supply 
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Ο Δ/νων Σύμβουλος της Walmart καλεί τους καταναλωτές να ψωνίζουν μόνο μια φορά την 
εβδομάδα λόγω ελλείψεων σε συγκεκριμένα προϊόντα 
            Ο Δ/νων Σύμβουλος της Walmart, Doug McMillon, 
κάλεσε τους καταναλωτές να προσέρχονται στα καταστήματα 
της αλυσίδας και να ψωνίζουν μόνο άπαξ εβδομαδιαίως, 
προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση επαρκών 
ποσοτήτων στα ράφια των καταστημάτων. Η έκκληση έρχεται 
σε συνέχεια παρατηρούμενων ελλείψεων σε σειρά προϊόντων 
οικιακής χρήσεως, όπως το χαρτί τουαλέτας, τα καθαριστικά 
και τα απολυμαντικά, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 
προσπαθεί να τις καλύπτει όσο το δυνατόν ταχύτερα. 

 

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυξανόμενη ζήτηση και άλλων προϊόντων, όπως τα 
επιτραπέζια παιχνίδια, τα puzzles, τα προϊόντα ατομικής περιποίησης κλπ. Τέλος, ο κ. McMillon 
αποκάλυψε ότι η εταιρεία, στο δυναμικό της οποίας υπάρχουν ήδη 1,4 εκ. εργαζόμενοι, προχώρησε σε 
100.000 πρόσθετες προσλήψεις από τις 19 Μαρτίου και μετά.  
Πηγή: 
https://www.businessinsider.com/walmart-ceo-asks-shoppers-to-stop-stocking-up-2020-4 
 
Η Amazon δημιουργεί λίστα αναμονής για τους νέους αγοραστές τροφίμων  
              Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για διαδικτυακή 
παραγγελία και παράδοση τροφίμων κατά την τρέχουσα 
περίοδο ανάγκασε την Amazon να δημιουργήσει λίστα 
αναμονής  για τους νέους πελάτες της. Οι καταναλωτές που 
επιθυμούν να αγοράσουν τρόφιμα από την Whole Foods ή 
την  Amazon Fresh πρέπει πλέον να εγγραφούν σε νέα 
πλατφόρμα και να αναμείνουν εξατομικευμένη πρόσκληση.  
              Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι παρά το ότι 
έχει διευρύνει το capacity παράδοσης κατά 60%, αδυνατεί 
να καλύψει εγκαίρως τη ζήτηση.    

 

Παράλληλα, η Amazon προσέθεσε υπηρεσίες παραλαβής σε 70 νέες τοποθεσίες καταστημάτων 
Whole Foods, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 150. Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και από άλλους 
μεγάλους παίκτες του λιανικού εμπορίου τροφίμων και οικιακών ειδών, όπως οι 
Walmart, Kroger, Costco και Target. 
Πηγή: 
https://www.cnn.com/2020/04/13/business/amazon-grocery-delivery-waitlist-coronavirus/index.html 
 
Πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος, αυγών και λαχανικών στα σκουπίδια από τους παραγωγούς  
             Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός γαλακτοπαραγωγών στις 
ΗΠΑ, Dairy Farmers of America, εκτιμά ότι οι παραγωγοί 
απορρίπτουν περίπου 3,7 εκ. γαλόνια πλεονάζουσας 
ποσότητας γάλακτος την ημέρα. Την ίδια στιγμή, μία μόνο 
μονάδα ορνιθοτροφίας, η Sanderson Farms, καταστρέφει 
750.000 αυγά κάθε εβδομάδα και τα στέλνει σε μονάδα 
παρασκευής ζωοτροφών. Περίπου το 5% της παραγωγής 
γάλακτος απορρίπτεται, ενώ το ποσοστό αναμένεται να 
διπλασιαστεί, αν η παρούσα κρίση διαρκέσει για μερικούς 
ακόμα μήνες, σύμφωνα με την International Dairy Foods 
Association (IDFA). 
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Επιπροσθέτως, το κλείσιμο σχολείων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εστιατορίων και ξενοδοχείων 
έχουν αφήσει ορισμένους αγρότες χωρίς αγοραστές για το ήμισυ σχεδόν της παραγωγής τους.  
Πηγή: 
https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-
food.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200412&instance_id=17585&nl=morning-
briefing&regi_id=120779451&segment_id=24861&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886f 
 
Καταστροφικός ο Μάρτιος για το λιανεμπόριο στις ΗΠΑ 
              Oι πωλήσεις του λιανικού εμπορίου στις ΗΠΑ 
σημείωσαν πτώση κατά 8,7% τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με 
το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενός 
μηνός εδώ και τρεις δεκαετίες. Σημειωτέον ότι όλες οι 
ενδείξεις συγκλίνουν σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση κατά τον 
τρέχοντα μήνα.  
              Με δεδομένες τις επιπτώσεις στα κέρδη των 
επιχειρήσεων και τα μεγέθη της ανεργίας που αυξάνονται με 
ιλιγγιώδη ρυθμό, η αγωνία για την ανάκαμψη της οικονομίας 

 

κορυφώνεται. Όταν επανέλθει ο φυσιολογικός ρυθμός ζήτησης, το μεγάλο στοίχημα θα είναι να δούμε 
πόσες επιχειρήσεις θα έχουν αντέξει. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εκτιμηθεί αν η στροφή στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν θα υπάρξει ανάκαμψη, και σε  ποιόν 
βαθμό, της φυσικής παρουσίας στα καταστήματα.  

Οι εξελίξεις στο λιανεμπόριο θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τις εξελίξεις στην 
αμερικανική οικονομία συνολικά. Ο κλάδος απασχολεί το 10% του εργατικού δυναμικού, ενώ τα 
καταστήματα παρέχουν εισόδημα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιοκτήτες ακινήτων και εισφέρουν 
τεράστιο μερίδιο στα φορολογικά έσοδα.  

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Morgan Stanley Elen Zentner, “Θα βγούμε απ’ αυτή την 
κατάσταση με κάποιες από τις τάσεις που παρατηρούμε τώρα να επιταχύνονται. Για παράδειγμα, το 
διαδίκτυο θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος εις βάρος των κλασικών καταστημάτων».  
Πηγή: 
https://www.nytimes.com/2020/04/15/business/economy/coronavirus-retail-
sales.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200415&instance_id=17678&nl=coronavirus-
briefing&regi_id=120779451&segment_id=25269&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886f 
 

### 
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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