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Πιστοποίηση προϊόντων  ελληνικών εταιρειών από το  International 

Taste Institute στις Βρυξέλλες. 

Όπως κάθε έτος έτσι και το 2021 απονεμήθηκαν οι πιστοποιήσεις από 

το International Taste Institute σε προϊόντα που υποβλήθηκαν στην 

δοκιμασία. Τα προηγούμενα έτη τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

παρουσιάζονταν σε κεντρικό κτήριο των Βρυξελλών, ενώ το 2020  και τα 

2021  δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια εκδήλωση.   

Το 2021, πιστοποιήθηκαν συνολικά από το Ινστιτούτο 2218 προϊόντα. 

Η λίστα με τα βραβευμένα προϊόντα του 2021 βρίσκεται στη σελίδα του 

International Taste Institute www.taste-institute.com  

Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές εξαγωγικές 

εταιρείες για την βράβευση από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το οποίο 

χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάρκετινγκ για την είσοδο σε νέες αγορές. Tο 

2021, πιστοποιήθηκαν πάνω από 175 ελληνικά προϊόντα, από εταιρίες όπως 

ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, KYKNOS,  Κολιός, Lidl Hellas, Agrotis κ.α.  Το ‘Φυσικό 

Μεταλλικό νερό Σέλι’ από την εταιρία Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. και το νερό ‘Πηγές 

Κωστηλάτας στην Ήπειρο’ από την εταιρία Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε., έλαβαν 

φέτος την υψηλότατη διάκριση. 

Το International Taste Institute (www.taste-institute.com) είναι διεθνή 

οργάνωση, με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία συνεργάζεται με εθνικές και 

πολυεθνικές ομοσπονδίες Chef και Sommelier από χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία, 

Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεγ. Βρετανία κλπ. Η επιτροπή του Ινστιτούτου 

αποτελείται από μεγάλου κύρους Σεφ & Σομελιέ, ενώ τα προϊόντα για 

βράβευση επιλέγονται μετά από «τυφλή» γευσιγνωσία από ειδικούς με βάση 

τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και βραβεύονται με ένα, δύο ή τρία 

αστέρια.  
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Οι βελγικές εταιρείες εξακολουθούν να υφίστανται σημαντική 

επίδραση στον κύκλο εργασιών τους από την πανδημία, αλλά η 

προσοχή σταδιακά μετατοπίζεται στην προσφορά.   

Η πρόσφατη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε 

σημαντική βελτίωση των πωλήσεων για συγκεκριμένους κλάδους όπως τα 

επαγγέλματα μη ιατρικών επαφών και ο τομέας των τεχνών, της ψυχαγωγίας. 

Οι προσδοκίες εσόδων για το μέλλον δείχνουν (περιορισμένη) συνεχή ζημία, 

ενώ άλλοι δείκτες όπως ο αντιληπτός κίνδυνος πτώχευσης έχουν βελτιωθεί 

σαφώς. Αυτό φαίνεται από τη νέα έρευνα του ERMG σε βελγικές εταιρείες. Η 

προσοχή σταδιακά μετατοπίζεται σε προβλήματα από την πλευρά της 

προσφοράς. Για παράδειγμα, τα δύο τρίτα των εταιρειών διαθέτουν κενές 

θέσεις εργασίας, τουλάχιστον για ορισμένα προφίλ εργαζομένων, αλλά εξίσου 

συχνά, δυσκολία στην πλήρωσή αυτών των θέσεων.  

Επιπλέον, σε πολλούς κλάδους, όπως των κατασκευών και μεγάλων 

τμημάτων του εμπορίου, έχουν σημειωθεί σημαντικές αυξήσεις στο κόστος 

εισροών. Άλλοι δείκτες, όπως ο κίνδυνος πτώχευσης, βελτιώνονται συνεχώς.  

Το ποσοστό των εταιρειών που ρωτήθηκαν και αναμένουν να χρεοκοπήσουν 

τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκε από 4,8% τον Απρίλιο σε 4,0% τον Μάιο. 

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη βιομηχανία φιλοξενίας, όπου ο κίνδυνος 

πτώχευσης μειώθηκε σημαντικά από 17% τον Απρίλιο σε 5% τον Μάιο μετά 

την χαλάρωση των περιορισμών.  

Τέλος, οι δείκτες της αγοράς εργασίας βελτιώθηκαν επίσης τον Μάιο. 

Το μερίδιο της προσωρινής ανεργίας μειώθηκε από 8% τον Απρίλιο σε 5% τον 

Μάιο, το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της κρίσης. Αυτό το μερίδιο 

μειώθηκε ιδιαίτερα απότομα στα επαγγέλματα μη ιατρικών επαφών (από 72% 

τον Απρίλιο σε μόλις 4% τον Μάιο) και επίσης μειώθηκε στα ταξιδιωτικά 

γραφεία (από 58% σε 52%), στον κλάδο των ξενοδοχείων και των 

εστιατορίων (από 59 % έως 43%), ο τομέας των τεχνών, της ψυχαγωγίας και 

της ψυχαγωγίας (από 47% έως 20%) και των καταστημάτων εκτός τροφίμων 

(από 16% έως 5%), αν και παραμένει υψηλός σε αυτούς τους τομείς.  

Οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώθηκαν επίσης το Μάιο και οι 

ερωτηθέντες αναμένουν τώρα ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα θα 

αυξηθεί κατά 22.000 το 2021. Ο κύκλος εργασιών του προσωπικού ήταν 

υψηλότερος από το κανονικό τον τελευταίο χρόνο και πολλές εταιρείες 

αναφέρουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού.  

Από τον Φεβρουάριο, οι έρευνες ERMG δείχνουν όλο και περισσότερο ότι τα 

προβλήματα εφοδιασμού και οι ελλείψεις προσωπικού είναι η αιτία της 

μείωσης των πωλήσεων.  
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Δημιουργία κρατικού  ταμείου για την συγκέντρωση των εταιρικών 

συμμετοχών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.   

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε την συγκέντρωση συμμετοχών 

του κράτους, σε ένα ταμείο που αναμένεται να συγκεντρώσει περιουσιακά 

στοιχεία αξίας σχεδόν 18 δις ευρώ. Από την λειτουργία του αναμένεται 

καλύτερη αποτελεσματικότητα, και διασφάλιση της εξειδίκευσης στην 

διαχείρισή των περιουσιακών στοιχείων.  

Οι μεγαλύτερες συμμετοχές που θα συγχωνευτούν περιλαμβάνουν  την 

Proximus (τηλεπικοινωνίες) BNP Paribas (τράπεζα) Belfius (τράπεζα), Ethias 

(ασφάλιση) τη Εθνική λαχειοφόρο αγορά,  τον όμιλο  ασφάλισης εξαγωγικών 

πιστώσεων Credendo και την Bpost (ταχυδρομεία). Αυτό θα πρέπει να κάνει 

το ταμείο (SFPI), το οποίο σήμερα έχει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακά 

στοιχεία, ένα κρατικό ταμείο με περιουσιακά στοιχεία 18 δισεκατομμυρίων 

ευρώ.   

Έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας: Ο βελγικός 

χρηματοπιστωτικός τομέας θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

οικονομική ανάκαμψη  

H Κεντρική Τράπεζα στην Έκθεση Μακροπροληπτικής και 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, υποστηρίζει ότι η έντονη οικονομική 

ύφεση όχι μόνο προκάλεσε προβλήματα ρευστότητας, αλλά αυξάνει όλο και 

περισσότερο το χρέος στους τομείς που πλήττονται.  

Η πρόσβαση σε τραπεζική πίστωση είναι σημαντική για την ανάκαμψη 

και μπορεί να συμπληρώσει τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, με αναβολή πληρωμών για τρέχοντα δάνεια και 

πρόσθετο δανεισμό, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Ο τομέας θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην οικονομική 

ανάκαμψη, ιδίως διασφαλίζοντας επαρκή πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις 

και παρέχοντας κατάλληλα μέτρα και βιώσιμες λύσεις, για βιώσιμες εταιρείες, 

που αντιμετωπίζουν υπερχρέωση ως αποτέλεσμα της κρίσης.  

Οι τράπεζες έχουν επαρκή ρευστότητα και αποθέματα κεφαλαίου για να 

παίξουν αυτόν τον βασικό ρόλο και να απορροφήσουν τις σχετικές απώλειες, 

χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα αποθεματικά 

κεφαλαίου ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που οι αρχές προληπτικής 

εποπτείας απελευθέρωσαν για τις βελγικές τράπεζες στην αρχή της κρίσης 

παραμένουν διαθέσιμα για την παροχή πρόσθετων προβλέψεων για 

μελλοντικές πιστωτικές απώλειες και για την παροχή κατάλληλων μέτρων και 
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βιώσιμων λύσεων στους πελάτες. Το καθεστώς πλαισίου δανείων με εγγύηση 

του κράτους εξακολουθεί να ισχύει και η Κεντρική Τράπεζα βασίζεται στις 

εμπορικές τράπεζες για να παρέχουν στις επιλέξιμες εταιρείες στη φάση 

οικονομικής ανάκαμψης εύκολη και επαρκή πρόσβαση σε αυτό το εναλλακτικό 

κανάλι χρηματοδότησης, ιδίως από τη στιγμή που άλλες μορφές υποστήριξης 

τείνουν να εξαφανιστούν.  

Ένα δεύτερο σημαντικό μήνυμα της έκθεσης Macroprudential Report 

και Financial Stability Report αφορά τα πιστωτικά πρότυπα που εφαρμόζονται 

στον ενυπόθηκο δανεισμό. Παρά την κρίση το προηγούμενο έτος ήταν καλό 

για την παροχή νέων στεγαστικών δανείων (με 42 δισεκατομμύρια ευρώ, το 

2020 ιστορικό υψηλό) και το μερίδιο των νέων δανειοληπτών παρέμεινε 

σταθερό στο 35% περίπου.  

Από την άλλη πλευρά, το τμήμα των δανείων για την αγορά 

επενδυτικών ακινήτων («buy-to-let») παραμένει ένα σημείο προσοχής για την 

Τράπεζα, διότι τα ιδρύματα γενικά δεν πληρούν (ακόμη) τις εποπτικές 

προσδοκίες σε αυτόν τον τομέα. Ο βελγικός χρηματοπιστωτικός τομέας 

βρίσκεται σήμερα σε καλή θέση για να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

οικονομική ανάκαμψη, χάρη εν μέρει στις μεταρρυθμίσεις μετά την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009.  

Ο κύκλος εργασιών των βελγικών λιμένων μειώθηκε κατά 10,5% το 

2020  

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη οικονομικών επιπτώσεων από την Κεντρική 

Τράπεζα του Βελγίου, η εξάπλωση του COVID-19 και τα αυστηρά μέτρα 

περιορισμού που επέβαλαν οι κυβερνήσεις έπληξαν τον όγκο του διεθνούς 

θαλάσσιου εμπορίου του Βελγίου. Οι ροές εξαγωγών και εισαγωγών μέσω 

θαλάσσιων μεταφορών με χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 5% και 

4% το 2020, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των βελγικών λιμένων 

μειώθηκε κατά 10,5%. Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, η άμεση 

απασχόληση στα βελγικά λιμάνια εξακολουθούσε να αυξάνεται - και για 

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2019. Οι αριθμοί απασχόλησης αυξήθηκαν 

κατά 2% σε 254.009 άμεσες και έμμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η 

άμεση προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 1,4% το 2019, ενώ οι έμμεσες 

επιπτώσεις μειώθηκαν ελαφρά (-0,3%), συνολικού ύψους 32,2 δισ. Ευρώ σε 

τρέχουσες τιμές το 2019.  
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Το Βέλγιο κατέγραψε πτώση 15% στον αριθμό των ξένων 

επενδυτικών σχεδίων το 2020, αλλά διατήρησε τη πέμπτη θέση στις 

πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές χώρες.   

Σύμφωνα με το «βαρόμετρο ελκυστικότητας» που δημοσιεύθηκε από 

την Ernst & Young Global Limited (EY) Βέλγιο . Η βιομηχανία Cleantech και 

υψηλής τεχνολογίας θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη της βελγικής 

οικονομίας. «Ενώ η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ορισμένα σημαντικά 

πλεονεκτήματα, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία σημειώνουν ταχεία 

πρόοδο», ανέφερε η έκθεση. Ο κύριος κίνδυνος για τη χώρα είναι το επίπεδο 

της φορολογίας και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, τα οποία 

έχουν ξεπεράσει το εργατικό κόστος ως το κύριο μέλημα των επενδυτών 

σύμφωνα με το βαρόμετρο.  

Το 2020, το Βέλγιο υποδέχτηκε 227 επενδύσεις που δημιούργησαν 

5.098 θέσεις εργασίας. Η Φλάνδρα παραμένει η πιο ελκυστική περιοχή με 

περισσότερα από τα μισά έργα, ενώ η Βαλονία υποχώρησε από τα ρεκόρ για 

το 2019. Η κατάταξη κυριαρχείται από τη Γαλλία, μπροστά από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ισπανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει ο 

μεγαλύτερος επενδυτής στο Βέλγιο, ενώ οι ΗΠΑ και η Γαλλία έχουν μειώσει 

δραστικά τον αριθμό των έργων τους. Η Κίνα σχεδόν διπλασίασε τα 

επενδυτικά της σχέδια στο Βέλγιο.  

Σύμφωνα με το βαρόμετρο, ωστόσο, το Βέλγιο υστερεί έναντι των 

μέσων προοπτικών ανάκαμψης στην Ευρώπη. Το Βέλγιο πρέπει να 

υπερασπιστεί τη φήμη του ως εμπορικού κόμβου, ο οποίος θα πρέπει να 

μπορεί να προσελκύει περισσότερες επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η EY 

συνέστησε να επικεντρωθεί στους επενδυτές που είναι ήδη εγκατεστημένοι 

στο Βέλγιο απλοποιώντας τις διοικητικές και κανονιστικές διαδικασίες, 

μειώνοντας τον συντελεστή φόρου εταιρειών στο 20%, επενδύοντας σε 

ψηφιακές δεξιότητες και εστιάζοντας σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. 


