Ο κλάδος της ζυθοποιίας στην Ολλανδία.

Μπύρα και Οικονομία
Σύμφωνα με την Ένωση Ζυθοποιών Ολλανδίας, η Ολλανδία διαθέτει σήμερα
περισσότερα από 400 ζυθοποιεία, που κυμαίνονται από μεγάλες διεθνείς εταιρείες έως
μικρά ζυθοποιεία και από παλιές ζυθοποιίες μέχρι νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτά
παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία από μπύρες όχι μόνο για την ολλανδική αγορά, αλλά και
για το εξωτερικό. Η Ολλανδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπύρας στον
κόσμο.
Το 2016, περίπου 12 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας πωλήθηκαν στην Ολλανδία. Από
όλη την μπύρα που καταναλώνεται στην χώρα, το 85% παρασκευάζεται στην Ολλανδία.
Αυτό είναι μοναδικό στον τομέα των ποτών και σημαντικό για την
απασχόληση. Εξάλλου, η παρασκευή ζύθου και η πώληση μπύρας όχι μόνο δημιουργεί
θέσεις εργασίας για ζυθοποιούς, αλλά και για προμηθευτές, καλλιεργητές, μικρούς
παραγωγούς, τη βιομηχανία συσκευασίας, τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία του
τουρισμού. Με 65.000 θέσεων εργασίας σε ζυθοποιεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια,
λιανικό εμπόριο και προμηθευτές, ο τομέας της μπύρας έχει μεγάλη σημασία για την
ολλανδική οικονομία.
Το 2016, παρασκευάστηκαν 24 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας ενώ περισσότερα από
14 εκατομμύρια εκατόλιτρα εξήχθησαν. Μόνο το Μεξικό εξάγει περισσότερη μπύρα από
την Ολλανδία. Επειδή οι Ολλανδοί ζυθοποιοί μπορούν να παρασκευάζουν μπύρα υψηλής
ποιότητας με σχετικά χαμηλό κόστος, είναι συχνά πιο ανταγωνιστικοί από τους ξένους
ανταγωνιστές τους.
Το δημόσιο επωφελείται επίσης από την μπύρα που παράγεται και καταναλώνεται στην
Ολλανδία. Η συνεισφορά του τομέα της μπύρας στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 2,14
δις ευρώ. Από αυτά 451 εκ. ευρώ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την
μπύρα. Λόγω της απασχόλησης στον τομέα της μπύρας, η κυβέρνηση εισπράττει επίσης
φόρο εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Εκτός από τα φορολογικά έσοδα
και την απασχόληση, οι ζυθοποιίες συμμετέχουν επίσης κοινωνικά μέσω της χορηγίας
εθνικών και τοπικών εκδηλώσεων.
Ο αριθμός των ολλανδών ζυθοποιών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ
υπήρχαν 165 ζυθοποιεία το 2012, υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 400. Αυτά τα
ζυθοποιεία κυμαίνονται από μεγάλους διεθνείς ζυθοποιούς έως τοπικές οικογενειακές
επιχειρήσεις και από παλιές ζυθοποιίες έως νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτό δημιουργεί

μια δυναμική που έχει οδηγήσει σε νέους τύπους μπύρας. Ο τομέας της μπύρας χωρίς
οινόπνευμα και μπύρας χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ παρουσιάζει επίσης έντονη
άνοδο. Μεταξύ του 2010 και του 2016, η κατανάλωση σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε
κατά τουλάχιστον 215%.
Ο τομέας της μπύρας είναι ένας δυναμικός τομέας που επικεντρώνεται τόσο στις εθνικές
όσο και στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με την Ένωση Ζυθοποιών Ολλανδίας, για να
μπορέσει ο ολλανδικός τομέας ζυθοποιίας να αναπτύσσεται και να διατηρεί την
ανταγωνιστική του θέση, η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα ώστε ο τομέας
της μπύρας να μπορέσει να αυξήσει τη συμβολή του στην ολλανδική οικονομία. Για τον
σκοπό αυτό απαιτείται:
- μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα και την ευθυγράμμιση με τους
συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις γειτονικές χώρες (Βέλγιο και
Γερμανία).
- κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για την μπύρα χωρίς οινόπνευμα.
-μείωση του ΦΠΑ στη βαρελίσια μπύρα έτσι ώστε περισσότεροι καταναλωτές να
καταναλώνουν μπύρες.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, το 2017, η παραγωγή μπύρας
αυξήθηκε κατά 1,5% και ανήλθε περίπου σε 2,7 δις λίτρα. Η κατανάλωση μπύρας
αυξήθηκε κατά περίπου 150 εκατομμύρια λίτρα σε σχέση με το 2016. Η κατανάλωση
ανερχόταν σε 1,3 δισεκατομμύρια λίτρα το 2017, εξαιρουμένης της μη αλκοολούχου
μπύρας.
Μπύρα: παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές και κατανάλωση * (σε δις λίτρα)
2016
Παραγωγή
2.644
Εισαγωγές
0.446
Εξαγωγές
1.916
Κατανάλωση
1.174

2017
2.683
0.515
1.873
1.325

*Η κατανάλωση σε αυτόν τον πίνακα ισούται με την παραγωγή και τις εισαγωγές μείον τις εξαγωγές.

Με συνολική αξία πωλήσεων 2,5 δις ευρώ, η Ολλανδία ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος
παραγωγός μπύρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, χάνοντας μία θέση υπέρ του
Βελγίου. Η Γερμανία ξεπέρασε τα 5,5 δις ευρώ, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο
Βασίλειο (4,2 δις ευρώ). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν σε όλες τις μεγάλες χώρες της
Ε.Ε. που παράγουν μπύρα, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και το Βέλγιο.
Η αξία των πωλήσεων εξαρτάται όχι μόνο από τις διακυμάνσεις της παραγωγής αλλά και

από την εξέλιξη των τιμών. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η αξία (σε ευρώ)
καθορίζεται επίσης από τη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ.
Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μπύρας της ΕΕ από την
άποψη της αξίας της παραγωγής (σε δις ευρώ)
2017
Γερμανία
5.596
Ηνωμένο Βασίλειο
4.178
Ισπανία
3.450
Βέλγιο
2.792
Ολλανδία
2.529
Γαλλία
2.293
Πολωνία
1.837

2016
5.544
3.829
3.414
2.526
2.326
2.229
1.826

Πηγή: CBS, Eurostat

Το 2017, η αξία της εξαγόμενης ολλανδικής μπύρας μειώθηκε κατά 2,2% και ανήλθε σε
1,7 δις ευρώ. Το 2017, περίπου 700 εκ. ευρώ μπύρας εξήχθησαν στις ΗΠΑ. Μετά τις
ΗΠΑ, οι μεγαλύτεροι εξαγωγικοί προορισμοί για την ολλανδική μπύρα ήταν: η Γαλλία
(150 εκ. ευρώ), η Ταϊβάν (80 εκ. ευρώ) και ο Καναδάς (73 εκ. ευρώ). Σε σύγκριση με το
2016, περισσότερες μπύρες εξήχθησαν κυρίως στη Γαλλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα
και τη Σιγκαπούρη.
εξαγωγές μπύρας ανά χώρα προορισμού, 2017 (εκ. ευρώ)
Ηνωμένες Πολιτείες
Γαλλία
Ταϊβάν
Καναδάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Κίνα
Γερμανία
Βέλγιο
Ιταλία
Ισπανία
Αλλες χώρες

678.9
149.9
80.5
72.6
70.5
65.5
53.7
48.3
33.7
27.9
416.0

Πηγή: CBS, Eurostat

Η αξία των ολλανδικών εξαγωγών μπύρας είναι σχεδόν πενταπλάσια από την αξία των
εισαγωγών μπύρας, η οποία ανήλθε σε σχεδόν 360 εκ. ευρώ το 2017 (13% αύξηση από
το προηγούμενο έτος). Το Βέλγιο είναι ο κύριος προμηθευτής, αντιπροσωπεύοντας

περίπου το 53% των συνολικών εισαγωγών μπύρας ή αξίας 190 εκ. ευρώ. Η Γερμανία
έρχεται στη δεύτερη θέση με 72 εκ. ευρώ, ακολουθούμενη σε μεγάλη απόσταση από τη
Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εισαγωγές μπύρας ανά χώρα προέλευσης, 2017 (εκ. ευρώ)
Βέλγιο
Γερμανία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Πολωνία
Δανία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ηνωμένες Πολιτείες
Αλλες χώρες

190.9
71.6
19.7
16.6
11.9
9.7
4.7
4.0
3.5
2.7
23.3

Πηγή: CBS, Eurostat

Ειδικός φόρος κατανάλωσης
Για τα μη αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένης της μη αλκοολούχας μπίρας,
ισχύουν οι φόροι κατανάλωσης για μη αλκοολούχα ποτά. Από το 2002, ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης για την μπύρα έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2002 ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 18%, το 2009 κατά 30%, το 2013 κατά 10% και το 2014
κατά 5,75%. Σε σύγκριση με το έτος 2000, ο φόρος μπύρας αυξήθηκε σχεδόν κατά 80%
ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 33%. Για λόγους σύγκρισης, ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά, όπως το ουίσκι, το ρούμι, το τζιν, αυξήθηκε κατά
λιγότερο από 10% την ίδια περίοδο. Συνολικά, ο ολλανδικός τομέας μπύρας συνεισφέρει
περίπου 441 εκ. ευρώ ετησίως στο δημόσιο ταμείο μέσω ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την μπύρα είναι 37,96 ευρώ ανά εκατόλιτρο. Στο
Βέλγιο είναι € 22,17 και στη Γερμανία € 9,44 ανά εκατόλιτρο. Ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης για την μπύρα στην Ολλανδία είναι συνεπώς τέσσερις φορές υψηλότερος
από αυτόν της Γερμανίας και σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του Βελγίου.
Λόγω των διαφορών στον φόρο μπύρας με τις γειτονικές χώρες, πολλές μπύρες
αγοράζονται διασυνοριακά, τόσο από τους καταναλωτές (ο λεγόμενος φορολογικός
τουρισμός μπύρας) όσο και από τους εμπόρους (παράνομη εισαγωγή μπύρας). Σύμφωνα

με εταιρία Regioplan, η ολλανδική κυβέρνηση έχασε 36 εκ. ευρώ από ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και ΦΠΑ το 2011 λόγω αυτού του φορολογικού τουρισμού για μπίρες. Ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης μπύρας και οι παράνομες εισαγωγές μπύρας δεν είναι μόνο
επιβλαβείς για τον ολλανδικό τομέα μπύρας, αλλά και για την απασχόληση και τον
κύκλο εργασιών των σούπερ μάρκετ και του τουρισμού, ιδίως στις παραμεθόριες
περιοχές.
Στην Ολλανδία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα οινοπνευματώδη ποτά είναι
περίπου 2,1 φορές υψηλότερος από αυτόν της μπύρας. Στη Γερμανία, ο λόγος αυτός είναι
1 προς 6,6 και στο Βέλγιο 1 προς 6. Σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και σε σύγκριση
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ μπύρας
και οινοπνευματωδών ποτών στην Ολλανδία είναι σχετικά μικρή. Σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρώπης υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την
μπύρα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά. Δύο σημαντικοί
λόγοι για αυτό είναι:
-Η μπύρα είναι ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν από τα οινοπνευματώδη ποτά. Η μπύρα
έχει επίσης σχετικά χαμηλό ποσοστό αλκοόλ σε σύγκριση με άλλα αλκοολούχα ποτά.
-Η ζύμωση μπύρας είναι ακριβότερη από την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών
(αποσταγμένα).
Σύμφωνα με την Ένωση Ζυθοποιών Ολλανδίας, είναι εσφαλμένη αντίληψη ότι η αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη μπίρα προσφέρει περισσότερα έσοδα για την
κυβέρνηση. Επειδή οι αγοραστές μπύρας πραγματοποιούν τις αγορές τους στις
γειτονικές χώρες, η ολλανδική κυβέρνηση δεν εισπράττει ΦΠΑ και ειδικούς φόρους
κατανάλωσης από αυτές τις αγορές μπύρας.

Labeling
Αυτό που πρέπει να αναφέρει ένας ζυθοποιός στην ετικέτα ρυθμίζεται από
τον ευρωπαϊκό κανονισμό επισήμανσης (European labeling regulation 1169/2011). Κατά
την επισήμανση των τροφίμων εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:


Ο χαρακτηρισμός και όλες οι προβλεπόμενες ενδείξεις πρέπει να είναι
ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες στην ετικέτα ή στη συσκευασία.



Με εξαίρεση την αναφορά της παρτίδας παραγωγής, η υποχρεωτική πληροφορία
πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται στην ολλανδική γλώσσα.



Ενδείξεις, δηλώσεις και παραστάσεις που είναι λανθασμένες, ελλιπείς ή
παραπλανητικές απαγορεύονται.

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού επισήμανσης, η συσκευασία της μπύρας πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:


Το όνομα του εμπορεύματος ή η περιγραφή του προϊόντος.



Μια λίστα των συστατικών (που δεν είναι ακόμη υποχρεωτική για την μπύρα>
1,2% αλκοόλ.



Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.



Τα στοιχεία του παραγωγού, του συσκευαστή ή του πωλητή.



Η παρτίδα παραγωγής.



Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ.



Διατροφική αξία (δεν είναι ακόμη υποχρεωτική για την μπύρα> 1,2% αλκοόλ).

CRAFT - Εμπορική Ένωση Ανεξάρτητων Ολλανδών Ζυθοποιών.
Η Εμπορική Ένωση Ανεξάρτητων Ολλανδών Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα
έχει 170 μέλη. Μεταξύ του 2014 και 2016 ο αριθμός των μελών της αυξήθηκε από 105
σε 175. Από τα 175 μέλη, 116 ζυθοποιίες έχουν δικούς τους λέβητες και 59 ζυθοποιίες
είναι «ζυθοποιίες ενοικίασης» ενώ 24 μέλη δήλωσαν ότι είναι μια «Brewpub», μια
ζυθοποιία που παράγει κυρίως για πώληση και κατανάλωση στο δικό της εστιατόριο ή
κατάστημα.
Οι πωλήσεις των μελών της CRAFT αυξήθηκαν σημαντικά από το 2014: από 45.874 (hl)
το 2014, σε 83.551 (hl) το 2015 και σε 128.710 (hl) το 2016, μια διαδοχική αύξηση 82%
και 54% ετησίως. Το 2016, το μερίδιο αγοράς της CRAFT ήταν το 1,1% της συνολικής
αγοράς.
Από τις συνολικές πωλήσεις μπύρας, το 1,1% ήταν από τις ζυθοποιίες μελών της
CRAFT, το 84% όλων των άλλων ολλανδικών ζυθοποιών και το 15% από εισαγωγές.
Οι πωλήσεις των μελών της CRAFT για όλους τους τύπους ζυθοποιών αυξήθηκαν τα
τελευταία χρόνια.
Ο μέσος όγκος των πωλήσεων των μελών με τους δικούς τους βραστήρες και που
πωλούν μπύρες με το δικό τους εμπορικό σήμα αυξήθηκε από 540 (hl) το 2014 σε 698
(hl) το 2015 και 849 (hl) το 2016.

Για «ζυθοποιίες ενοικίασης», ο μέσος όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε από 170 (hl) το
2014 σε 205 (hl) το 2015 και 283 (hl) το 2016.
Οι συμβαλλόμενες ζυθοποιίες - οι ζυθοποιίες που παράγουν μπύρες σε δικούς τους
βραστήρες για εμπορικά σήματα τρίτων - πούλησαν κατά μέσο όρο 281 (hl) το 2014,
541 (hl) το 2015 και 661 (hl) το 2016.
Οι πωλήσεις των μελών της CRAFT που παράγουν κυρίως για πώληση και κατανάλωση
στο δικό τους εστιατόριο ή κατάστημα αυξήθηκαν από 8.382 (hl) το 2014 σε 13.144 (hl)
το 2015 και σε 17.925 (hl) το 2016.
Οι πωλήσεις των μελών της CRAFT στο εξωτερικό αυξήθηκαν από 669 (hl) το 2014 σε
1.168 (hl) το 2015 και σε 5.015 (hl) το 2016. Η ετήσια αύξηση ήταν 75% και 329%
αντίστοιχα.

Εθνική Έρευνα Μπύρας 2018
Σύμφωνα με την ετήσια Εθνική Έρευνα Μπύρας, υπάρχει μια συνεχής δημοτικότητα των
μη αλκοολούχων και των χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ μπυρών. Η ξανθιά μπύρα
κερδίζει έδαφος ενώ οι γυναίκες είναι όλο και περισσότερο ανοιχτές σε άλλες μπύρες
από ότι πριν από δύο χρόνια.
Παρόλο που η ξανθιά μπύρα ήταν η προτιμώμενη μπύρα μεταξύ των Ολλανδών που
κατανάλωναν μπύρα για χρόνια, η δημοτικότητά της εξαρτάται όλο και περισσότερο από
την επιλογή των μη αλκοολούχων και των χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ
μπυρών. Σχεδόν το ήμισυ (45%) των καταναλωτών μπύρας επιλέγει μερικές φορές
συνειδητά μπύρα με λιγότερο αλκοόλ. Το 52% βλέπει την μη αλκοολούχο μπύρα ως
καλή εναλλακτική λύση για άλλα μη αλκοολούχα ποτά. Η δημοτικότητα της μη
αλκοολούχου μπύρας μπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πιο
συνειδητού καταναλωτή και της όλο και ευρύτερης ποικιλίας εντός του τομέα. Ως
αποτέλεσμα, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να δοκιμάσουν περισσότερες παραλλαγές.
Επιπλέον, οι Ολλανδοί που καταναλώνουν μπύρα επιλέγουν συχνότερα μια ειδική
μπύρα. Τέσσερις στους πέντε καταναλωτές μπύρας μερικές φορές επιλέγουν μια ειδική
μπύρα. Ο κύριος λόγος για την επιλογή μιας τέτοιας μπύρας είναι η γεύση (69%) και η
ποικιλία (39%), αλλά και ο τοπικός χαρακτήρας.
Περίπου τα τρία τέταρτα των καταναλωτών μπύρας πιστεύουν ότι υπάρχει πλέον
περισσότερη ποικιλία στην προσφορά μπύρας από ότι πριν από δύο χρόνια. Το ήμισυ
των ερωτούμενων στην έρευνα, αποφασίζει να δοκιμάσει μια διαφορετική μπύρα πιο
συχνά από ότι πριν από δύο χρόνια. Το 54% των γυναικών επιλέγουν μια διαφορετική
μπύρα πιο συχνά από ότι πριν από δύο χρόνια, ενώ αυτό ισχύει για το 42% των

ανδρών. Εξαιτίας της τρέχουσας προσφοράς, οι γυναίκες προτιμούν επίσης την μπύρα
πιο συχνά από ό, τι ένα άλλο (αλκοολούχο) ποτό (43%).
Οι καταναλωτές μπύρας στην Ολλανδία γίνονται όλο και περισσότερο ενήμεροι για τις
επιλογές μπίρας. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην αντιστοίχιση της (ειδικής) μπύρας
και των τροφίμων. Περίπου ένας στους τέσσερις επιλέγει ορισμένες φορές συγκεκριμένη
μπύρα με το γεύμα του και σχεδόν το ένα πέμπτο (18%) προσφέρουν μερικές φορές μια
κατάλληλη μπύρα όταν έχουν επισκέπτες. Επιπλέον, ο καταναλωτής μπύρας αρέσει να
ενημερώνεται για το πώς να συνδυάσει τη μπύρα με τα τρόφιμα. Τα δύο πέμπτα αυτών
που καταναλώνουν μπύρα εκτιμούν τις κατάλληλες συμβουλές για την μπύρα όταν
τρώνε σε εστιατόρια.

Εμπόριο μπύρας Ελλάδας –Ολλανδίας
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές μπύρας προς την Ολλανδία
σημείωσαν συνεχή αύξηση τα τελευταία έτη, ιδίως κατά το 2018, όταν ανήλθαν σε
685.000 ευρώ ενώ το 2015 ήταν 267.700 ευρώ.
Οι εισαγωγές μπύρας από την Ολλανδία κατά τα τελευταία έτη ήταν σε υψηλό αλλά
σταθερό επίπεδο ενώ το 2018 παρουσίασαν σημαντική μείωση (1.887.551 ευρώ από
2.482.954 ευρώ το 2017).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΠΥΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 2015- 2018

ΕΤΟΣ(2)

ΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ

CN4

2015
2015

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3
3

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

2203'
2203'

ΕΤΟΣ(3)

ΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

2016
2016

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3
3

ΕΤΟΣ(2)

ΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

2017
2017

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3
3

ΕΤΟΣ(2)

ΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

2018
2018

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3
3

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μπίρα από βύνη
Μπίρα από βύνη

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2203'
2203'

Μπίρα από βύνη
Μπίρα από βύνη

CN4
2203'
2203'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μπίρα από βύνη
Μπίρα από βύνη

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2203'
2203'

Μπίρα από βύνη
Μπίρα από βύνη

ΑΞΙΑ (ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)

2.431.472
267.791

2.403.481
243.182

ΑΞΙΑ (ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)

2.318.065
279.642

ΑΞΙΑ (ευρώ)
2.482.954
389.771

ΑΞΙΑ (ευρώ)
1.887.551
686.050

2.337.300
237.300

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
2.385.320
401.001

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
1.348.403
724.792

Στατιστικά στοιχεία για την Ολλανδία της The Brewers of Europe

BEER PRODUCTION 2017 (in 1,000 hl)
Country
Netherlands

2011
23,644

2012
24,271

2013
23,636

2014
23,726

2015
24,012

2016
24,559

2017
24,271

BEER CONSUMPTION 2011 – 2017 (in 1,000 hl)
Country
Netherlands

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,974

12,122

11,721

11,326

11,696

11,871

12,048

BEER CONSUMPTION PER CAPITA 2011 – 2017 (in litres)
Country
Netherlands

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

72

72

70

68

68

69

70

IMPORTS 2012 – 2014 (in 1,000 hl)
Country
Netherlands

2012
2,759

2013
2,058

2014
1,647

IMPORTS 2015 – 2017 (in 1,000 hl)
Country
Netherlands

2015
1,652

2016
1,789

2017
1,921

EXPORTS 2012 - 2014 (in 1,000 hl)
Country

Netherlands

2012
IntraExtraEU
EU
14,727

2013
IntraExtraEU
EU
3,656
10,526

2014
IntraEU
3,364

ExtraEU
10,594

EXPORTS 2015 – 2017 (in 1,000 hl)
Country

Netherlands

2015
IntraExtraEU
EU
2,687
11,446

2016
IntraExtraEU
EU
3,516
10,961

201
IntraEU
3,546

ExtraEU
10,596

NUMBER OF ACTIVE BREWERIES 2011 – 2017
Country
Netherlands

2011
125

2012
165

2013
N/A

2014
263

2015
320

2016
400

2017
500

NUMBER OF ACTIVE BREWING COMPANIES 2011 - 2017
Country
Netherlands

2011
120

2012
160

2013
185

2014
258

2015
315

2016
395

EXCISE DUTY REVENUES (in million Euros)
2011
2012 2013
2014
2015
2016
Country
Netherlands

381.97

387.00

405.9
1

443.73

441.18

446.00

2017
495

2017
447.00

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ένωση Ολλανδών Ζυθοποιών (μέλη): https://www.nederlandsebrouwers.nl/organisatie/leden/

Ένωση ανεξάρτητων ολλανδών ζυθοποιών: https://craftbrouwers.nl/leden/craftbrouwerijen/

The Brewers of Europe: https://brewersofeurope.org/site/media-centre/index.php?class_id=31
(Στατιστικές μπύρας - 2018 και προηγούμενα έτη)

Dutch Brewery Days: https://www.weekvanhetnederlandsebier.nl/nederlandse_brouwerijdagen

https://www.nederlandsebiercultuur.nl/brouwerijen/brouwerijen (ζυθοποιίες)

Ένωση εισαγωγέων και παραγωγών οινοπνευματωδών ποτών στην Ολλανδία (μέλη):
http://www.spiritsnl.nl/over-spirits-nl/leden.php
Ολλανδικό περιοδικό για την μπύρα: https://biermagazine.nl/

Dutch Food Industry Federation (μέλη): http://www.fnli.nl/over-de-fnli/leden/

Eurostat - Beer production in the EU, 2016:
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170804-1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN

