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Η γερμανική αγορά μπύρας 

Μετά από τρία ςυνεχόμενα ζτθ ςχετικισ ςτακερότθτοσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν των γερμανικϊν 

ηυκοποιείων το 2017 ςθμείωςε ελαφρά κάμψθ. Ραρά ταφτα, εκπρόςωποι του κλάδου 

παραμζνουν αιςιόδοξοι προςβλζποντασ ςε επικείμενα μεγάλα ακλθτικά γεγονότα όπωσ το 

παγκόςμιο πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου, κακϊσ και ςτθν άνοδο τθσ ηιτθςθσ ςε οριςμζνεσ 

κατθγορίεσ όπωσ είναι θ craft και θ μπφρα άνευ αλκοόλ. Εκτιμάται ότι ςτθν Γερμανία παράγονται 

6.000 διαφορετικζσ μπφρεσ. Δθμοφιλζςτερθ ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν είναι θ μπφρα 

τφπου lager (pils), καταλαμβάνοντασ μερίδιο αγοράσ μεγαλφτερο του 50%, ενϊ ςυνεχϊσ ανοδικι 

τάςθ εμφανίηουν οι ξανκιζσ μπφρεσ (6%). H παραγόμενθ από ςιτάρι μπφρα καταλαμβάνει το 7% 

τθσ αγοράσ, ενϊ θ μπφρα άνευ αλκοόλ καταλαμβάνει επίςθσ ςθμαντικό τμιμα τθσ γερμανικισ 

αγοράσ (6%). Ο αρικμόσ των ηυκοποιείων ανιλκε το 2017 ςε 1.492. Το Ομοςπονδιακό Κρατίδιο τθσ 

Βαυαρίασ, με 642 ηυκοποιεία, παρζμεινε και το 2017 ςτθν κορυφι τθσ γερμανικισ ηυκοποιίασ, ενϊ 

ακολοφκθςαν τα Κρατίδια τθσ Βάδθσ-Βυτεμβζργθσ (204) και τθσ Βόρειασ θνανίασ-Βεςτφαλίασ 

(140). Πςον αφορά ςτθν ςυςκευαςία, οι επιςτρεφόμενεσ υάλινεσ φιάλεσ κυριαρχοφν, με μερίδιο 

80% επί τθσ αγοράσ, ενϊ ςε πλαςτικι φιάλθ και αλουμινζνιο δοχείο διατίκενται μόλισ 10% και 5% 

αντιςτοίχωσ των προϊόντων. Η Γερμανία είναι θ 1θ χϊρα-παραγωγόσ μπφρασ ςτθν Ευρϊπθ και 4θ 

ςτον κόςμο (προθγουμζνων Κίνασ, Η.Ρ.Α., Βραηιλίασ). 
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220291

00 

Μπφρα χωρίσ 

αλκοόλ 0 0 136.823 839.244 

220300 Μπφρα ςε 
2.772.017 4.502.127 2.622.508 4.462.424 



 

01 φιάλεσ<10 λίτρα 

220300

09 

Μπφρα ςε άλλα 

δοχεία <10 λίτρα 3.644.679 8.631.601 3.334.059 7.725.530 

220300

10 

Μπφρα ςε δοχεία 

>10 λίτρα 874.123 3.451.200 789.147 3.541.088 
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9100 

Μπφρα χωρίσ 

αλκοόλ 

 

0 

 

6.151 

2203

0001 

Μπφρα ςε 

φιάλεσ<10 λίτρα 5.105 17.743 4.910 13.771 

2203

0009 

Μπφρα ςε άλλα 

δοχεία <10 λίτρα 3.527 97.597 8.726 69.701 

2203

0010 

Μπφρα ςε δοχεία 

>10 λίτρα 0 17.648 14 16.023 

 


