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1 Η συμβολή του κλάδου της μπύρας στην Ιταλική Οικονομία 

   (πηγή: http://www.brewersofeurope.org) 

 

2 Οι εμπορικότερες και δημοφιλέστερες ιταλικές μπύρες 
2.1 Οι πιο δημοφηλείς μπύρες στην Ιταλία 

Η πρώτη πιο εμπορική μπύρα είναι η Moretti, η οποία παράγεται απο την Heineken Italia SPA, ενώ αμέσως 
μετά ακολουθούν οι Peroni και  Nastro Azzurro, οι οποίες παράγονται απο τη Peroni SRL. 

2.2 Οι πιο αγαπητές μπύρες στην Ευρώπη 

 

(πηγή: http://vinepair.com) 

 2013 2014 % μεταβολή 

Συνολικός αριθμός εργαζομένων στον κλάδο της 
μπύρας 

134.174 146.264 9 % 

Ως ποσοστό συνόλου εργαζομένων στην Ιταλία 0,6% 0,7% - 

Προστιθέμενη αξία (σε εκατομμύρια ευρώ) 2.692 2.952 9,6 % 

Κρατικά έσοδα (σε εκατομμύρια ευρώ) 2.977 3.314 11,3 % 

http://www.brewersofeurope.org/�
http://vinepair.com/�
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2.3 Οι πιο αγαπητές μπύρες στον κόσμο 

 

(πηγή: http://vinepair.com) 

 

Αξίζει να σημειωθεί οτι οι δύο παραπάνω χάρτες ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2015 με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες μέχρι εκείνη την περίοδο και οτι αντλούν πληροφορίες απο πολλές διαφορεικές πηγές. 

Περιγράφουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών της κάθε χώρας, δηλαδή τις μπύρες που σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις και όπως φαίνεται η ποικιλομορφία των brands στον κόσμο είναι τόσο μεγάλη όσο 
και το πλήθος των κρατών. 

 

 

 

 

 

http://vinepair.com/�
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3 Η παραγωγή μπύρας 
3.1 Η παραγωγή μπύρας στην Ιταλία 

Η Ιταλία, παρόλο που δεν έχει μεγάλη παράδοση στην παρασκευή μπύρας, τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει έντονη δημιουργικότητα, με στόχο να συνδυασθεί η μπύρα με το φαγητό.  Αυτή ακριβώς η 
αγάπη για συνδυασμό τον γεύσεων διακρίνει και πολλές άλλες ζυθοποιίες-εστιατόρια που τολμούν να 
πειραματιστούν. 

 

 

Η Συνολική παραγωγή μπύρας της Ιταλία το διάστημα 2010-2014 σε χιλιάδες εκατόλιτρα είναι: 

 

(πηγή: http://www.brewersofeurope.org) 

 

Η συνολική ποσότητα μπύρας, που παράγεται στην Ιταλία την περίοδο 2010-2014, παρουσιάζει μια 
ανοδική τάση της τάξης του 5,5%. 

 

3.2 Η παραγωγή μπύρας στην Ευρώπη 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2014 η Ιταλία βρισκόταν στη 10η θέση παραγωγής μπύρας, με κυρίαρχη τη 
Γερμανία, η οποία παρήγαγε 7 φορές περισσότερο από αυτή. 

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία ενώ το 2014 βρισκόταν στην 8η θέση, το 2016 ανελίχτηκε στην 6η 
θέση ως προς την παραγόμενη ποσότητα μπύρας στην Ευρώπη αυξάνοντας την κατά 20,8%. 

 

 

http://www.brewersofeurope.org/�
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Η ετήσια παραγωγή μπύρας στις 10 πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε εκατόλιτρα: 

 2015 
Κατάταξη 

2014 2015 
 

2014 
 

Γερμανία 95.620.000 1 1 95.274.000 

Ηνωμένο Βασίλειο 44.050.000 2 2 41.204.000 
Πολωνία 39.800.000 3 3 40.075.000 
Ισπανία 34.700.000 4 4 33.620.000 

Ολλανδία 23.700.000 5 5 23.696.000 

Γαλλία 20.520.000 6 8 16,985,000 

Τσεχία 20.080.000 7 6 19.129.000 

Βέλγιο 18.250.000 8 7 18.207.000 

Ρουμανία 15.800.000 9 9 14.750.000 

Ιταλία N/A - 10 13.521.000 

(πηγή: www.statista.com) 

 

 

3.3 Η παραγωγή μπύρας στον κόσμο 

 

 

Ποιοτικά, στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε την ετήσια παραγωγή μπύρας για το 2014 ανά περιοχή: 

    (πηγή: http://www.kirinholdings.co.jp) 

 

Όπως προκύπτει, το 2014 πρώτη στην παγκόσμια παραγωγή μπύρας ήταν η Ασία με ποσοστό 33,9% και 
αμέσως επόμενη η Ευρώπη με ποσοστό 27%. 

http://www.statista.com/�
http://www.kirinholdings.co.jp/�
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Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την ετήσια παραγωγή μπύρας τα έτη 2013-2014 για τις πρώτες 25 χώρες  
μετρημένα σε kl (=1000 λίτρα): 

(πηγή: http://www.kirinholdings.co.jp) 

Η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας είναι η Κίνα, η οποία το 2014 παρήγαγε σχεδόν 450εκ. 
εκατόλιτρα μπύρας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 225εκ. εκατόλιτρα μπύρας. Στις πιο 
παραγωγικές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η οποία είναι 4η σε κατάταξη, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, που είναι 8η και 9η αντίστοιχα καθώς και η Ισπανία, η οποία βρίσκεται 
στην 11η θέση. Η Ιταλία με ετήσια παραγωγή το 2014 μόλις 1,3 δις λίτρα βρίσκεται κάτω από την 26η θέση 
παγκοσμίως 

http://www.kirinholdings.co.jp/�
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4 Η κατανάλωση μπύρας 
4.1 Η κατανάλωση μπύρας στην Ιταλία 

 

 2013 2014 

Συνολική κατανάλωση μπύρας(σε εκατόλιτρα) 17.544.000 17.729.000 

Συνολικές δαπάνες καταναλωτών για μπύρα 
(σε εκατομμύρια ευρώ) 

8.036 8.781 

Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας(σε λίτρα) 29,3 29 

Κατανάλωση μπύρας στο on-tradei 40% 43% 

Κατανάλωση μπύρας στο off-tradeii 60% 57% 

Μέση τιμή κατανάλωσης στο on-trade (1 lt + ΦΠΑ) 
(σε ευρώ) 

8,7 9 

Μέση τιμή κατανάλωσης στο off-trade (1 lt + ΦΠΑ) 
(σε ευρώ) 

1,8 1,9 

 (πηγή: http://www.ilbirrafondaio.com) 

 

Παρατηρούμε ότι τόσο η κατανάλωση και οι δαπάνες για αυτήν όσο και οι τιμές της μπύρας στο διάστημα 
2013-2014 αυξήθηκαν. Παράλληλα, σημειώθηκε μια αύξηση στο μερίδιο κατανάλωσης μπύρας στο on-
trade αποσπώντας ποσοστιαίες μονάδες από το off-trade. 

 

 

(πηγή: http://www.brewersofeurope.org) 

Στο διάγραμμα είναι εμφανές ότι η κατανάλωση μπύρας στην Ιταλία όλο το διάστημα 2010-2014 
παρουσιάζει σχετικά μικρή αυξητική τάση (+2,9%) και κυμαίνεται σταθερά άνω των 17.000 εκατόλιτρων 
ετησίως. 

 

http://www.ilbirrafondaio.com/�
http://www.brewersofeurope.org/�
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4.2 Η κατανάλωση μπύρας στην Ευρώπη 

 

 

Η συνολική κατανάλωση μπύρας στην Ευρώπη την περίοδο 2009-2014 (αλφαβητική κατανομή): 

 

Παρατηρούμε ότι, ως προς την συνολική κατανάλωση μπύρας πρώτη κατατάσσεται, για κάθε έτος της 
περιόδου 2009-2014, η Γερμανία με περισσότερο από 85 εκ. εκατόλιτρα μπύρας. Η Ιταλία το 2014 
βρίσκεται στην 6η θέση με 17.729.000 εκατόλιτρα μπύρας, ενώ η Ελλάδα στην 21η θέση με μόλις 3.845.000 
εκατόλιτρα μπύρας. 
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Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ευρώπη την περίοδο 2009-2014: 

Όσον αφορά την κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας, το 2014 η Ιταλία τοποθετείται προτελευταία στην 
ευρωπαϊκή λίστα (29 λίτρα ανά κάτοικο), αμέσως μετά τη Γαλλία (30 λίτρα ανά κάτοικο), πιθανόν επειδή οι 
κάτοικοι των δύο αυτών χωρών προτιμούν να καταναλώνουν κρασί αντί για μπύρα. Στην κορυφή 
βρίσκονται η Τσεχία, όπου κατά μέσο όρο το 2014 ένα άτομο κατανάλωσε 144 λίτρα μπύρας καθώς και η 
Γερμανία με την Αυστρία, όπου και αυτές ξεπερνούν τα 100 λίτρα ανά άτομο. 

Συγκρίνοντας με το κρασί, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία το 2014 κατανάλωσε συνολικά 20,4 εκ. 
εκατόλιτρα κατακτώντας την 3η θέση διεθνώς στην κατανάλωση κρασιού, ενώ η κατα κεφαλήν της 
κατανάλωση ήταν 34 λίτρα/ χρόνο φέρνοντας την πάλι στην 3η θέση παγκοσμίως (πηγή: OIV). Αυτός είναι 
ίσως και ο λόγος που η μπύρα δεν προτιμάται απο τους Ιταλούς τόσο πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους 
ευρωπαίους. 
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4.3 Η κατανάλωση μπύρας στον κόσμο 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την ετήσια κατανάλωση μπύρας τα έτη 2013-2014 για τις πρώτες 25 
χώρες  μετρημένα σε kl (=1000 λίτρα): 

(πηγή: http://www.kirinholdings.co.jp) 

Η χώρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση μπύρας είναι η Κίνα, η οποία το 2014 κατανάλωσε σχεδόν 45 εκ. 
λίτρα μπύρας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 24 εκ. λίτρα μπύρας. Όσον αφορά την Ευρώπη, 
στις χώρες με την μεγαλύτερη κατανάλωση συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η οποία είναι 5η σε κατάταξη, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, που είναι 8η και 9η αντίστοιχα καθώς και η Ισπανία, η οποία βρίσκεται 
στην 10η θέση. Η Ιταλία με ετήσια κατανάλωση το 2014 μόλις 1,6 εκ. λίτρα βρίσκεται στην 25η θέση 
παγκοσμίως. 

 

  

http://www.kirinholdings.co.jp/�
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5 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά μπύρας 
5.1 Τύποι μη μαζικών ζυθοποιιών  

• μικροζυθοποίες: Παράγει λιγότερο απο 15.000 βαρέλια ετησίως και το 75% αυτών πωλείται εκτός. 

• Brewpub: ένα εστιατόρια/ζυθοποιία που εμπορεύεται τουλ. Το 25% του προιόντος της εσωτερικά. 

• Contract brewing pub: μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μια άλλη ζυθοποιία να της παράγει 
μπύρα. 

• Regional craft brewery: μια ανεξάρτητη τοπική ζυθοποία, η οποία κυρίως παράγει ‘’παραδοσιακή’’ 
ή ‘’καινοτόμο’’ μπύρα. 
 

 Τοπική ζυθοποία: μια ζυθοποιία με ελάχιστη  ετήσια παραγωγή 15.000 και μέγιστη 6 εκ. Βαρέλια. 
 Μεγάλη ζυθοποιία: μια ζυθοποιία με ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη απο 6 εκ. Βαρέλια. 

(πηγή: www.brewersassociation.org) 

 

5.2 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά μπύρας την Ιταλία 

 

 

 

 

(πηγή: National Associations) 

 

Η εταιρική κατανομή της αγοράς του κλάδου της Ζυθοποιίας στην Ιταλία το 2014 ήταν η εξής: 

Ιταλικές 
Ζυθοποιίες Προιόντα που παράγονται ή εμπορεύονται στην ιταλική αγορά 

μερίδιο 
αγοράς 

Heineken Italia 
SPA 

 

Amstel 
Baffo D'Oro 

Brand 
Budweiser 

Buckler Henninger 
Dreher 

Diamond Super 
Diamond Triple 

HB Premium 
Heineken 

 
 

Ichnusa 
Ichnusa Anniversario 
Golden Fire Strong 

Gasoline Strong 
Loken 

Mc Farland 
Mc Farland Golden Fire 

Mc Farland Strong 
Messina 

Birra Moretti 

Moretti La Rossa 
Moretti Doppio Malto 

Murphy's 
Murphy's Red 

Prinz 
Reiner Brau 
Sans Souci 

Sans Souci Ice 
Von Wunster 

 

29% 

 2013 2014 

Συνολική Παραγωγή (σε εκατόλιτρα) 13.256.000 13.521.000 

Αριθμός ενεργών ζυθοποιιών (συμπεριλαμβανομένων και 
των μικροζυθοποιίων) 

509 599 

Αριθμός ενεργών μικροζυθοποιιών 491 505 

http://www.brewersassociation.org/�
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Birra Peroni 
SRL 

Crystall 
Crazy Bull Classic 

Crazy Bull Red 
Hopf 

Itala Pilsen 
Golden Pride 
Kronenbourg 

London Pride 
Miller Genuine Draft 

Nastro Azzurro 
Palm 

Peroncino 
Peroni 

Peroni Gran Riserva 
 

Pferden 
Pilsner Urquell 

Raffo 
Royal 

Tourtel (analcolica) 
Wellington Scotch 

Wuhrer 

 

19.2% 

Anheuser-
Busch InBev 

Italia SPA 

Antartica 
Βeck’s 

Brahma 
Budweiser 
Bud Light 

Birra del Borgo 
 

Corona 
Hoegaarden 

Leffe 
Skol 

Stella Artois 

8% 

Birra Castello 
SPA 

Alpen Brau 
Axt 

Castello di Udine 
Dahlberg 

 

Falter 
Galath 

Holle Brau 
Kiefer 

 

Monna Lisa 
Pedavena 

Riserva Oro 
Riserva Rossa 

6.1% 

Carlsberg Italia 
SPA 

Bock 1877 
Carlsberg 

Castlemaine XXXX 
Celis Blanche 

Devil's Kiss 

 
Carlsberg Elephant 
Carlsberg Special 

Brew Holsten 
Poretti 
Splügen 

 

Super Devil’s Kiss 
Tetley's 
Tuborg 
Tucher 

6% 

Birra Forst SPA 

Arrol's Premium 
Arrol's Strong Lager 
Arrol's Scotch Ale 

Forst Premium 
Forst Kronen 

Forst Pils 
 

Forst Sixtus 
Forst Bock chiara 
Forst Luxus Light 

Weihenstephan (Weissbier) 
Schneider (Weissbier) 

3.5% 

Birra 
Menabrea SPA 

150° Anniversario Bionda 
150° Anniversario Ambrata 
150° Anniversario Strong 

Allsopp's Export Lager 
Allsopp's Strong Lager 

Allsopp's Strong Ale 
Allsopp's Bitter Ale 

 
Edel Bier 

Menabrea 1846 (Export) 
Palmbrau Premium 

Polsterbrau 
Trent Export Lager 

Trent Bitter Ale 
Trent Strong Beer 

 

1.1% 

Hausbrandt 
Trieste 1892 

SPA 

Theresianer Pale Ale 
Theresianer Premium Pilsner  
Theresianer Premium Lager 

Theresianer Strong Ale 
Theresianer Vienna 
Theresianer Weizen 

0.2% 

(πηγή: www.statista.com) 

Παρατηρούμε ότι η Heineken Italia SPA το 2014, η οποία κατείχε την 3η θέση στην παγκόσμια αγορά 
μπύρας (9,1%) όπου ηγέτιδα είναι η Anheuser-Busch InBev NV(20,8%), στην ιταλική αγορά είναι η 
μεγαλύτερη ζυθοποιία με μερίδιο που πλησιάζει το 30%.  

http://www.statista.com/�
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην Ιταλία: 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μονάδων παραγωγής τόσο στη βόρεια όσο και στη Νότια 
Ιταλία, ενώ εμφανής είναι η απουσία μονάδων στην κεντρική Ιταλία, όπου κυριαρχεί η παραγωγή οίνου. 
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5.3 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά μπύρας στην Ευρώπη 

 

 

Παρακάτω δίνεται ο χάρτης με τον αριθμό των μικροζυθοποιιών ανά ευρωπαϊκό κράτος για το έτος 
2013: 

(πηγή: http://www.cronachedibirra.it) 
 
 

Όσον αφορά των αριθμό των μικροζυθοποιιών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ιταλία βρίσκεται στην 3η θέση 
(491), ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 1440 μικροπαραγωγούς, τους διπλάσιους 
δηλαδή από τη δεύτερη κατά σειρά Γερμανία, που αριθμεί 668. 

 
 

 

http://www.cronachedibirra.it/�
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Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό ανά χώρα των ενεργών εταιρειών ζυθοποιίας στην Ευρώπη 
την περίοδο 2009-2014: 

Σχετικά με τον αριθμό ζυθοποιών στην Ευρώπη, το 2014 η Μεγάλη Βρετάνια αριθμεί 1700 επιχειρήσεις 
κατακτώντας την 1η θέση στην Ευρώπη, ενώ η Ιταλία πλησιάζει σε αριθμό τη Γαλλία με 593 έναντι 660 
επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση με μόλις 19 ενεργές επιχειρήσεις. 

 

 

 



17 
 

5.4 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά μπύρας στον κόσμο. 

Ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά 
μερίδιο αγοράς 

2014 

Anheuser-Busch InBev NV 20,8% 

SABMiller Plc 9,7% 

Heineken NV 9,1% 

Carlsberg A/S 6,1% 

China Resources Enterprise Ltd 6% 

Tsingtao Brewery Co Ltd 4,7% 

Molson Coors Brewing Co 3,2% 

Beijing Yanjing Brewing Co Ltd 2.8% 

Kirin Holdings Ltd 2.3% 

Asahi Group Holdings Ltd 1,2% 

(πηγή: www.statistica.com)  

 

Το 2014 το 51,7% της παγκόσμιας αγοράς μπύρας ήταν συγκεντρωμένο σε μόλις 5 εταιρείες, ενώ δέκα 
χρόνια νωρίτερα 10 εταιρείες κατείχαν  το 51% της αγοράς. Παρατηρούμε δηλαδή οτι μόλις μέσα σε μια 
δεκαετία ο βαθμός συγκέντρωσης διπλασιάστηκε.  

http://www.statistica.com/�
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6 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές μπύρας της Ιταλίας ως σύνολο 

 

 

(πηγή www.coeweb.istat.it) 

 

       

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η Ιταλία την τελευταία τριετία (2013-2015) διατηρεί ένα σταθερό αρνητικό 
ισοζύγιο εμπορίου στον κλάδο της μπύρας που ξεπερνά τα 300 εκ. Ευρώ. Παράλληλα, όμως, πρόκειται για 
μία διευρυνόμενη αγορά, καθώς ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε αυτό το διάστημα κατά 16,8%, με τις 
εισαγωγές να έχουν αυξηθεί κατά 11,2% και τις εξαγωγές 37,5%. 

 

Οι Εισαγωγές μπύρας της Ιταλίας ως σύνολο 

 2013 2014 2015 

Αξία σε ευρώ €486.235.156 €490.949.935 €540.547.179 

Ποσότητα σε κιλά 620.929.566 622.577.659 697.951.499 

Ενδεικτική μέση τιμή 

μπύρας 
0,78€/kg 0,79€/kg 0,77€/kg 

Οι Εξαγωγές Μπύρας της Ιταλίας ως σύνολο 

 2013 2014 2015 

Αξία σε ευρώ €133.281.085 €154.341.033 €183.279.923 

Ποσότητα σε κιλά 188.574.308 213.468.883 249.995.668 

Ενδεικτική μέση τιμή 

μπύρας 
0,71€/kg 0,72€/kg 0,73€/kg 

 2013 2014 2015 

Όγκος εμπορίου €619.516.241 €645.290.968 €723.827.102 

Ισοζύγιο εμπορίου -€352.954.071 -€336.608.902 -€357.267.256 

http://www.coeweb.istat.it/�
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(πηγή: http://www.brewersofeurope.org) 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι το διάστημα 2013-2014 οι εξαγωγές μπύρας της Ιταλίας στο 
σύνολο τους αυξήθηκαν, αφού η άνοδος των εξαγωγών προς την Ευρώπη υπερκάλυψε την πτώση των 
εξαγωγών σε χώρες εκτός Ευρώπης. Παρ’ ότι οι εξαγωγές μπύρας κατά το υπό εξέταση διάστημα 
αυξήθηκαν 37,5%, αυτό δεν αναιρεί τη σημασία του καθόλου ευκαταφρόνητου ποσοστού αύξησης των 
εισαγωγών (11,2%).  

 

 

7 Οι κυριότερες εξαγωγές ιταλικής μπύρας ανά χώρα προορισμού είναι οι εξής  

 
 

2013 

Χώρες Αξία σε ευρώ 
Ποσότητα σε 

kg 

Ενδεικτική μέση 
τιμή 

μπύρας 

Ως ποσοστό των 
συνολικών εξαγωγών της 

Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

€46.480.802 95.351.491 0,49€/kg 34,87% 

Η.Π.Α. €12.770.383 17.118.506 0,74€/kg 9,58% 

Νότια Αφρική €9.981.453 16.366.405 0,61€/kg 7,49% 

Πορτογαλία €7.344.669 4.340.241 1,69€/kg 5,51% 

Αλβανία €5.426.491 6.272.219 0,87€/kg 4,07% 

...     

Ελλάδα €900.211 623.459 1,44€/kg 0,68% 

http://www.brewersofeurope.org/�
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Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον κυριότερο αγοραστή μπύρας για την Ιταλία με ποσοστό που ξεπερνά το 
30%. 

 

2014 

Χώρες Αξία σε ευρώ 
Ποσότητα σε 

kg 

Ενδεικτική μέση 
τιμή 

μπύρας 

Ως ποσοστό των 
συνολικών εξαγωγών 

της Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

€51.806.052 107.612.657 0,48€/kg 33,57% 

Η.Π.Α. €12.637.266 18.339.100 0,69€/kg 8,19% 

Πορτογαλία €10.124.569 5.250.199 1,93€/kg 6,56% 

Γαλλία €7.052.519 10.109.744 0,70€/kg 4,57% 

Ολλανδία €6.755.888 14.344.948 0,47€/kg 4,38% 

...     

Ελλάδα €981.530 773.706 1,27€/kg 0,64% 

2015 

Χώρες Αξία σε ευρώ 
Ποσότητα σε 

kg 

Ενδεικτική μέση 
τιμή 

μπύρας 

Ως ποσοστό των 
συνολικών εξαγωγών 

της Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

€56.925.435 111.763.683 0,51€/kg 31,06% 

Κίνα €14.678.120 19.061.357 0,77€/kg 8,00% 

Η.Π.Α. €13.199.601 19.784.523 0,66€/kg 7,20% 

Ολλανδία €10.018.269 19.868.702 0,50€/kg 5,47% 

Πορτογαλία €8.888.194 2.581.278 3,44€/kg 4,85% 

...     

Ελλάδα €899.083 749.651 1,20€/kg 0,50% 
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8 Οι κυριότερες εισαγωγές μπύρας ανά χώρα προέλευσης είναι οι εξής  

 

 

(πηγή www.coeweb.istat.it) 

2013 

Χώρες 
Αξία σε 
ευρώ 

Ποσότητα σε 
kg 

Ενδεικτική 
μέση τιμή 
μπύρας 

Ως ποσοστό των συνολικών 
εισαγωγών της Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Γερμανία €221.011.463 316.846.736 0,70€/kg 45,45% 

Δανία €59.538.888 35.507.561 1,68€/kg 12,24% 

Ολλανδία €41.322.687 57.082.683 0,72€/kg 8,50% 

Βέλγιο €39.382.456 44.425.578 0,89€/kg 8,10% 

Ηνωμένο Βασίλειο €22.975.159 25.885.373 0,89€/kg 4,73% 

...     

Ελλάδα €111.046 137.543 0,81€/kg 0,02% 

2014 

Χώρες Αξία σε ευρώ 
Ποσότητα σε 

kg 

Ενδεικτική μέση 
τιμή 

μπύρας 

Ως ποσοστό των συνολικών 
εισαγωγών της Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Γερμανία €218.745.334 301.227.392 0,73€/kg 44,56% 

Δανία €56.339.687 32.563.609 1,73€/kg 11,48% 

Βέλγιο €41.971.511 43.882.479 0,96€/kg 8,54% 

Ολλανδία €39.718.190 57.182.396 0,69€/kg 8,09% 

Ηνωμένο Βασίλειο €33.194.377 37.688.700 0,88€/kg 6,76% 

...     

Ελλάδα €126.026 110.889 1,14€/kg 0,03% 

2015 

Χώρες Αξία σε ευρώ 
Ποσότητα 

σε kg 

Ενδεικτική μέση 
τιμή 

Μπύρας 

Ως ποσοστό των συνολικών 
εισαγωγών της Ιταλίας 
(σε χρηματικές αξίες) 

Γερμανία €233.125.836 327.358.197 0,71€/kg 43,13% 

Δανία €57.349.232 39.472.235 1,45€/kg 10,61% 

Βέλγιο €51.680.013 61.905.958 0,83€/kg 9,56% 

Ολλανδία 
 

€48.643.377 
69.099.175 

 
 

0,70€/kg 
 

8,99% 

Ηνωμένο Βασίλειο €42.310.750 42.505.998 0,99€/kg 7,83% 

...     

Ελλάδα €4.004.104 6.346.029 0,63€/kg 0,74% 

http://www.coeweb.istat.it/�
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Η Γερμανία κατά το διάστημα 2013-2015 αποτελεί συνεχώς τον σημαντικότερο προμηθευτή μπύρας της 
Ιταλίας, με συρρικνούμενο, όμως, μερίδιο αγοράς κατά 5,1%. 

Η Ελλάδα την τριετία αυτή σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο, αφού το 2015 ανέβηκε στη 12η θέση στην 
εξαγωγή μπύρας στην Ιταλία ξεπερνώντας τόσο την Ισπανία όσο τις Η.Π.Α. και την Κίνα, ενώ το 2013 
βρισκόταν μόλις στην 26η θέση. 

 
 
 

9 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο μπύρας 

 

Οι Εισαγωγές Μπύρας της Ιταλίας από την Ελλάδα 

 2013 2014 2015 

Αξία σε ευρώ €111.046 €126.026 €4.004.104 

Ποσότητα σε κιλά 137.543 110.889 6.346.029 

Ενδεικτική μέση τιμή μπύρας 0,81€/kg 1,14€/kg 0,63€/kg 

Εισαγωγές από Ελλάδα ως ποσοστό 
συνολικών εισαγωγών μπύρας 

(σε χρηματικές αξίες) 
0,02% 0,03% 0,74% 

 
(πηγή www.coeweb.istat.it) 

Όσο για την Ελλάδα, η άνοδος των εξαγωγών της προς την Ιταλία είναι εντυπωσιακή, αφού μόλις σε μια 
τριετία (2013-2015) αυξήθηκαν κατά 3.505% καταλαμβάνοντας το 0,74% του μεριδίου αγοράς μπύρας της 
Ιταλίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές μπύρας της Ιταλίας αυξήθηκαν κατά 11,2%, δηλαδή 
αναμένεται μια περεταίρω ανάπτυξη του ελληνο-ιταλικού διμερούς εμπορίου. 

 

 

 

 

Οι Εξαγωγές Μπύρας της Ιταλίας στην Ελλάδα 

 2013 2014 2015 

Αξία σε ευρώ €900.211 €981.530 €899.083 

Ποσότητα σε κιλά 623.459 773.706 749.651 
Ενδεικτική μέση τιμή μπύρας 1,44€/kg 1,27€/kg 1,20€/kg 

Εξαγωγές σε Ελλάδα ως ποσοστό 
συνολικών εξαγωγών μπύρας 

(σε χρηματικές αξίες) 
0,68% 0,64% 0,50% 

http://www.coeweb.istat.it/�
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• 

Βιβλιογραφία: 

• 
https://www.coeweb.istat.it/ 

• 
http://www.istat.it/ 

• 
http://www.mondobirra.org/italia.htm 

• 

http://www.ilbirrafondaio.com/i-numeri-della-birra-2014-report-assobirra-consumi-
sostanzialmente-piatti-ma-aumentano-produzione-ed-export-cresce-il-numero-dei-microbirrifici/ 

• 
http://www.brewersofeurope.org/site/countries/figures.php?doc_id=665 

• 
https://www.statista.com/statistics/545147/brewing-companies-italy-market-share/ 

• 

http://www.cronachedibirra.it/media-libri-e-pubblicazioni/12042/italia-a-tutta-birra-terzo-paese-in-
europa-per-numero-di-microbirrifici/ 

• 

http://www.beverfood.com/documenti/produzione-consumi-e-commercio-estero-della-birra-in-
europa-e-nei-singoli-paesi-europei/ 

• 
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2015/0810_01.html 

• 
http://vinepair.com/wine-blog/most-popular-beer-every-country-map/ 

• 
http://www.birraperoni.it/qualita/le-nostre-birre/ 

•  

http://italianwinecentral.com/top-fifteen-wine-consuming-countries/ 

  

                                                           
i Το on-trade περιλαμβάνει το εμπόριο με τα ξενοδοχεία, τα μπάρ και τα εστιατόρια. 
iiΤο off-trade αναφέρεται στο εμπόριο με εταιρείες πώλησης τροφίμων, όπως τα σούπερμαρκετ. 
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