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Πτώση των πωλήσεων γιαουρτιού στις Η.Π.Α., ως συνέπεια αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών. 
 

Οι πωλήσεις γιαουρτιού στις Η.Π.Α. σημειώνουν τη 

μεγαλύτερη πτώση τους, εδώ και πολλά χρόνια. Οι 

εταιρείες του κλάδου ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να 

ανατρέψουν την τάση, παρουσιάζοντας νέα, ευρηματικά 

προϊόντα, ωστόσο οι αναλυτές αντιμετωπίζουν την 

προσπάθεια με σκεπτικισμό, επιχειρηματολογώντας ότι η 

εν εξελίξει τάση υποκατάστασης του γιαουρτιού στο 

πρωινό γεύμα από μπάρες πρωτεΐνης είναι δύσκολο να αναστραφεί.               

               Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Caleb Bryant, στέλεχος της εταιρείας ερευνών αγοράς Mintel 

“οι καταναλωτές πολύ απλά δεν καταναλώνουν τόσο γιαούρτι όπως παλαιότερα”. 

              Σύμφωνα με έρευνα της ίδιας εταιρείας, οι πωλήσεις γιαουρτιού και ροφημάτων γιαουρτιού 

κορυφώθηκαν στα 9 δισ. δολ. ΗΠΑ περίπου το 2015, ενώ το το τρέχον έτος αναμένεται να ανέλθουν 

στα 8,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας έτσι πτώση 3.6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μέχρι το 

2024 αναμένεται να παρουσιάσουν επιπλέον πτώση, κατά 10%.  

               Ο βασικός λόγος στον οποίο αποδίδεται η πτώση είναι ότι ο καταναλωτής καταναλώνει πλέον 

το γεύμα του εν κινήσει και δεν αφιερώνει χρόνο στην κατανάλωση γευμάτων με τη χρήση κουταλιών ή 

μαχαιροπήρουνων, ενώ αυξάνει ο αριθμός όσων δεν αρέσκονται στην κατανάλωση γαλακτοκομικών. 

Ακολουθώντας την τάση αυτή, πολλές εταιρείες προσφέρουν πλέον μπάρες πρωτεΐνης και shakes. 
Πηγή:   
https://www.yakimaherald.com/news/business/national/yogurt-sales-sour-as-us-breakfast-culture-
changes/article_9cca0c2b-d391-5817-8c03-9697543b5e5a.html 
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H Amazon σχεδιάζει την έναρξη λειτουργίας Σούπερ Μάρκετ χωρίς ταμίες, έως το 2020. 
 

Στα συγκεκριμένα καταστήματα θα γίνεται χρήση της τεχνολογίας “Amazon Go”, με την οποία η 
εταιρεία όχι μόνο θα εισέλθει πρωτοπορώντας στον κλάδο ειδών διατροφής με φυσικά σημεία 
πώλησης, αξίας 900 δισ. δολ. ΗΠΑ, αλλά επιπλέον σχεδιάζει να την επεκτείνει και σε άλλους κλάδους 
καταναλωτικών ειδών, καθώς επίσης και να την πουλήσει σε 
άλλες εταιρείες. 
             Η Amazon άνοιξε το πρώτο τέτοιο κατάστημα “Amazon 
Go” στο Seattle, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία, πριν 
δύο χρόνια και αυτή τη στιγμή λειτουργεί καταστήματα όπου 
γίνεται χρήση της τεχνολογίας “Amazon Go” σε 21 σημεία στις 
Η.Π.Α. 
             Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τη 
συγκεκριμένη τεχνολογία, αγοράς, πληρωμής και αποχώρησης 
από το κατάστημα, χωρίς τη μεσολάβηση ταμία, και την 
εξάρουν, ως καταναλωτικό επίτευγμα. Οι ειδικοί όμως εγείρουν 
ερωτηματικά ως προς το εάν τα χαμηλά περιθώρια κέρδους 
που εξασφαλίζει η χρήση ταμία στα κλασικά καταστήματα αντισταθμίζεται από το υψηλό κόστος 
χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση πολύπλοκου 
συστήματος καμερών παρακολούθησης της κίνησης των πελατών, διασυνδεδεμένου με προηγμένο 
λογισμικό το οποίο ανιχνεύει πότε οι πελάτες αφαίρεσαν κάτι από το ράφι, χρεώνοντας αυτόματα την 
κάρτα τους.  
Πηγή:  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-20/amazon-go-cashierless-supermarkets-pop-up-
stores-coming-soon 
 
Η πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών προτιμούν τον περιορισμό της κατανάλωσης ζάχαρης, 
έναντι της αντικατάστασής της με τεχνικά υποκατάστατα. 
 

Έρευνα της εταιρείας ερευνών αγοράς Innova Market κατέδειξε ότι τρεις στους πέντε καταναλωτές προτιμούν 

τον περιορισμό της κατανάλωσης ζάχαρης έναντι της αντικατάστασής της με υποκατάσταστα (π.χ. ζαχαρίνη, 
ασπαρτάμη), δεδομένου ότι τα οφέλη από την κατανάλωσή 
τους, έναντι της ζάχαρης, αμφισβητούνται.   
 Η αλλαγή αυτή στις καταναλωτικές συνήθειες, έρχεται 
ως συνέπεια της προτίμησης που δείχνουν οι καταναλωτές για 
περισσότερα αλμυρά σνακς, έναντι αυτών που περιέχουν 
ζάχαρη, ενώ επίσης καταναλώνουν περισσότερα ροφήματα και 
αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. Επί παραδείγματι, ποτά και 
ροφήματα όπως το Kombucha (ρόφημα που περιέχει τσάι, μαγιά και μικρή ποσότητα αλκοόλ και 
καφεΐνης) και το Aperol Spritz είναι πολύ δημοφιλή, παρά το γεγονός ότι δεν περιέχουν ζάχαρη.                          
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 Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερη περίσκεψη τα προϊόντα που περιέχουν 
υψηλά ποσοστά ζάχαρης, διότι τα θεωρούν επιβαρυντικά για την υγεία τους. Ως συνέπεια της τάσης 
αυτής, η εμφάνιση νέων προϊόντων με ισχυρισμούς χαμηλής ή καθόλου περιεκτικότητας σε ζάχαρη 
αυξήθηκε κατά 45% το 2017 σε σχέση με το 2012.  
 Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η μείωση κατανάλωσης υποκατάστατων ζάχαρης δεν αφορά 
φυσικές γλυκαντικές ουσίες, όπως το μέλι, η στέβια, το σιρόπι σφενδάμης, τα οποία οι εταιρείες 
ενσωματώνουν με αυξανόμενη τάση στα προϊόντα τους, παρά το υψηλότερο κόστος τους έναντι της 
ζάχαρης. 
Πηγή:   
https://www.fooddive.com/news/majority-of-us-consumers-prefer-to-cut-sugar-intake-than-switch-to-
artifici/567200/ 
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