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1. DE BIERMARKT IN ITALIE
Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Milaan stelde voor u deze paper op over de
belangrijkste ontwikkelingen in de Italiaanse biersector in 2016. Het jaarverslag van de
vakvereniging ‘ASSOBIRRA’ vormde hiervoor de basis.
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CONSUMPTIE
Nadat de bierconsumptie in Italië gedurende verschillende jaren een dalende trend heeft gekend,
is in 2015 eindelijk het tij gekeerd en bedroeg de consumptie 30,8 liter pro capita.
In 2015 werd in Italië 18.726.000 hl bier verbruikt, dit is een toename van bijna 1 miljoen liter t.o.v.
de 17.755.000 hl in 2014.
Niettegenstaande deze groei werd het consumptieniveau van voor de crisis nog niet geëvenaard
(31,1 liter pro capita).
De toename is vooral te wijten aan het gunstige klimaat van 2015 en in het bijzonder aan de
buitengewone warme zomer die Italië heeft gekend hetgeen zeker de vraag naar bier ten goede is
gekomen.

Tabel 1: bierconsumptie pro capita in liter
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Tabel 2: percentages maandelijkse verkoopcijfers
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Tabel 3: jaarlijkse consumptie en productie (in .000 hl)

Tabel 4: in- en uitvoer bier (in .000 hl)
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Italië bezet samen met Frankrijk de laatste plaatsen in de rangschikking van de bierconsumptie in
de EU. Zij verbruiken minder dan de helft in waarde verbruiken t.o.v. het gemiddelde in de EUlanden (circa 70l) en 3 tot 5 maal minder dan de koplopers van deze rangschikking, nl. Tsjechië
(143 l), Duitsland (107), Oostenrijk (105) en Ierland (81).

Tabel 5: consumptie pro capita periode 2012-2015 (in .000 hl)
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AANKOPEN
Niettegenstaande de groei van de consumptie, blijft de Italiaanse consument nog steeds geneigd
om te besparen op zijn aankopen van bier. Deze tendens is eerst en vooral te wijten aan de lange
economische crisis die Italië langzamerhand tracht te boven te komen, maar ook aan de forse
toename van de fiscale druk die de biersector kent sinds oktober 2013.
Er wordt nog steeds meer bier aangekocht in het kanaal van de grootdistributie en in de
traditionele detailhandel voor consumptie thuis (Off Trade) dan in het kanaal voor consumptie
buitenshuis (on Trade).
De ‘off trade’ consumptie van bier is dus hoger dan de ‘on trade’ die in 2015 41,5% bedroeg hetgeen
een lichte daling betekent t.o.v. 2014 (42,6%).
Daartegenover staat dat de aankopen van de Italiaanse consument in de grootdistributie en de
traditionele detailhandel voor ‘Off Trade’ consumptie 58,5% bedroegen, zijnde een lichte stijging
van 1,1% t.o.v. 2014 (57,4%).
In 2007, laatste jaar vóór de crisis, bedroeg de Italiaanse consumptie van bier buitenshuis nog
45,5% en binnenshuis 54,5%.
Niettegenstaande de voorkeur van de Italiaanse consument uitgaat naar de goedkopere bieren, is
de aankoop van ‘speciaalbieren’ die nog steeds een nichemarkt uitmaken, minder onderhevig aan
schommelingen, nl. bijna 14%. De ‘Main Stream’ of standaard bieren zijn goed voor 49,1%, gevolgd
door de ‘Premium’ bieren, 26,2%, ‘Private Label’ 7,5%, ‘Economy’ 1,5% en de alcoholvrije bieren 1,7%.
Wat specifiek de ‘Premium bieren’ betreft, dient vermeld dat deze tijdens de laatste 8 jaar 20%
aan marktquotum verloren hebben.
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Tabel 6: marktsegmentatie periode 2011-2015
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Tabel 7: marktaanbod periode 2011-2015

TEWERKSTELLING
De totale tewerkstelling in de volledige filière van de biersector is de laatste 3 jaar bijna
onveranderd gebleven en bedroeg in 2015 137.000 werknemers, zijnde een vermindering van 5%
t.o.v. 2012.
Tegenover 2014 betekent dit echter een lichte verbetering, vooral onder invloed van de Italiaanse
microbrouwerijen die de belangrijkste nieuwigheid zijn in het Italiaanse bierlandschap. Het gaat
vooral om jonge ondernemingen met een hoge tewerkstellingsgraad. In 2015 waren er 524
microbrouwerijen actief (+18% op jaarbasis).

HANDELSBALANS
De handelsbalans vertoont een negatief cijfer, niettegenstaande de Italiaanse uitvoer van bier in
2015 2,3 miljoen hectoliter bedroeg. Daartegenover stond echter ook een toename van de invoer
tot 7 miljoen hl, waardoor de handelsbalans voor bier op -4.711.000 hl eindigde in 2015, t.o.v. 4.208.000 hl in 2014.
De EU heeft 1,85 miljoen hl bier aangekocht in Italië, met als koploper Groot-Brittannië, gevolgd
door Nederland, Frankrijk en Duitsland. De VS zijn de grootste aankopers voor wat de landen
buiten de EU betreft, gevolgd door Australië en Albanië.
De belangrijkste buitenlandse leveranciers van bieren zijn Duitsland, goed voor 47% van de totale
Italiaanse invoer, gevolgd door Nederland (9,7%) en België/Luxemburg met 8,9%. Meer dan 95%
van het ingevoerde bier is afkomstig uit de EU.
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Tabel 8: invoer van bier in Italië periode 2012-2015
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Tabel 9: uitvoer van bier periode 2012-2015

FISCALE DRUK
In september 2013 heeft de toenmalige Italiaanse regering beslist geleidelijk aan de fiscale druk op
het bier te verhogen. De laatste tranche van deze verhoging is in voege getreden op 1 januari 2015
waardoor de accijnzen op het bier met 30% gestegen zijn op 15 maanden tijd. Italië is daarmee
een van de landen in continentaal Europa waar bier het zwaarst belast wordt.
Bier is de enige alcoholische drank in Italië waarop proportioneel zelfs meer accijnzen worden
geheven dan op sterkedranken en dit terwijl de sector goed is voor 137.000 arbeidsplaatsen en
meer dan 4 miljard inkomsten in de staatskas stort gaande van accijnzen, BTW, belasting op
inkomsten en salarissen tot sociale bijdragen, zowel in de biersector zelf als de hieraan verbonden
sectoren.
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Tabel 10: accijnzen op alcoholische dranken in Italië
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DE ITALIAANSE BIERSECTOR EN DUURZAAMHEID
Vandaag kan bier een duurzaam product genoemd worden dankzij de constante verbetering van
de productieprocessen. Ook in Italië werd vooruitgang geboekt op dit gebied.
In de loop van de laatste 20 jaar werd het verbruik van water voor de productie van bier met circa
twee derde verminderd hetgeen neerkomt op een algemene besparing van circa 8,8 miljard liter
water. Tegelijkertijd is men erin geslaagd het energieverbruik per hectoliter te doen dalen van
177MJ tot 128MJ, terwijl de CO² uitstoot met bijna 40% werd verminderd. Ook de gebruikte
hoeveelheid glas en aluminium voor de verpakkingen daalde met 20% in de loop van de laatste
25 jaar dankzij het gebruik van dunner glas en lichtere aluminium blikjes van 13 gram (t.o.v. de
blikjes van 17 gram die voordien gebruikt werden). Ongeveer 13% van het verkochte bier wordt in
vaten wordt geleverd hetgeen de meest milieuvriendelijke verpakking is.
Tenslotte hebben de Italiaanse bierproducenten zichzelf opgelegd tegen 2020 het verbruik van
water met nogmaals 25% te verminderen en de CO² uitstoot te doen dalen met 40-50% t.o.v. deze
gemeten in 1990.

DE ITALIAANSE ARTISANALE BIEREN
De eerste artisanale brouwerijen zien het licht in 1995, maar de ware boom begint in 2008, wanneer
in één jaar de productie-eenheden met 22% groeien, nl. van 158 naar 206. In de loop van 2014 zijn
er 114 nieuwe brouwinstallaties in werking gesteld en in 2015 een vijftigtal.
Definitie ‘artisanale bieren’
Op 6 juli 2016 werd in het ‘Collegato Agricolo’ de definitie vastgelegd van de benaming
‘artisanaal bier’ en van de ‘microbrouwerijen’.
-

artisanale bieren worden geproduceerd door kleine onafhankelijke brouwerijen en
ondergaan geen pasteurisatie of microfiltratie gedurende het productieproces.

-

microbrouwerijen zijn openbare gelegenheden die geen enkele wettelijke noch
economische band hebben met gelijk welke andere brouwerij; zij gebruiken hun eigen
installaties voor de productie en niet deze van andere brouwerijen en zij produceren niet
onder licentie van immateriële eigendomsrechten van anderen. Hun jaarlijkse productie
mag de 200.000 hl niet overschrijden, met inbegrip van de hoeveelheid bier die ze voor
derden produceren.

Tot begin jaren negentig werd hoofdzakelijk blond bier op lage gisting en met een laag
alcoholgehalte geproduceerd, maar nadat Guinness zijn intrede deed op de markt nam de vraag
naar nieuwe types toe.
Het voordeel van de microbrouwerijen is dat zij kleine hoeveelheden kunnen brouwen van
verschillende types bier die niet door de grote brouwers geproduceerd worden. De artisanale
brouwerijen hebben meestal een sterke binding met plaatselijke tradities en de seizoenen en
bijgevolg maken zij dikwijls gebruik van lokale ingrediënten zoals kastanjes, pompoenen, kiwi’s
enz.
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De productie bestaat meestal uit meerdere types bier zoals ‘zuur’ bier, type geuze, gerijpt bier of
zelfs bier dat gearomatiseerd wordt met wijnmost.
In de loop van 2015 is de specifieke Italiaanse stijl van het bierbrouwen officieel erkend en wordt
hij ook buiten de nationale grenzen geapprecieerd, zowel in de sterrenrestaurants die meer een
meer een bierkaart kunnen voorleggen, als in de gespecialiseerde beershops. Volgens ISTAT – het
Italiaans Nationaal Instituut voor Statistiek – stijgt de export van de Italiaanse artisanale bieren
jaarlijks met 16,9%.
In 2014 bedroeg de productie van de toenmalige 700 kleine brouwerijen meer dan 450.000 hl, of
3% van de nationale productie.
Verkoopkanalen
Volgens Cristiana Folin, PR-verantwoordelijke van ‘Birrificio Sant’Andrea’, oefenen de vele
georganiseerde straatfeesten en streetfoodmarkten een grote aantrekkingskracht uit op het
publiek, eerder dan de gespecialiseerde vak- en publieksbeurzen voor voeding en dranken, zoals
in het verleden het geval was.
De Italiaanse artisanale bieren vinden langzamerhand eveneens hun weg bij enkele
grootdistributiebedrijven niettegenstaande de kortere houdbaarheidsdata een probleem kunnen
zijn. Meestal gaat het om lokale productie zoals ‘Supermercati Poli’ die vooral over verkooppunten
in de Regio Friuli-Venezia-Giulia beschikken en die 7 referenties van blond bier met appelsap uit
de Val di Non in Trentino in hun biergamma hebben opgenomen.
Een ander voorbeeld is het ‘Consorzio Coralis’ dat zich hoofdzakelijk richt op nicheproducten van
kleine lokale artisanale brouwerijen.

Enkele cijfergegevens betreffende de markt van de Italiaanse artisanale bieren

De markt van de Italiaanse artisanale bieren
Jaarlijkse omzet van de artisanale bieren
Gemiddelde jaarlijkse uitgave aan bier in Italië/per persoon
Toename van het aantal artisanale brouwerijen tijdens de
laatste 3 jaar
Percentage artisanale brouwerijen met een jaarlijks
zakencijfer van minder dan 100.000,00 euro
Percentage artisanale brouwerijen met een jaarlijks
zakencijfer van 100.000,00 tot 800.000,00 euro (%)
Percentage artisanale brouwerijen met een jaarlijks
zakencijfer van meer dan 800.000,00 euro (%)
% gezamenlijk quotum op de Italiaanse markt van Heineken,
Peroni, Carlsbers, Aneuser-Busch InBev en Birra Castello
Positie van Italië op de Europese ranglijst van aantal
brouwerijen (2014)
Bron: Assobirra en Confartigianato – Largo Consumo

1.523,00 miljoen euro
70,7 euro
+61,8%
26
63
11
68
3
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De Italiaanse artisanale bieren hebben in de loop van hun twintigjarig bestaan een enthousiast en
passievol publiek voor zich kunnen winnen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een groot aantal
brouwerijen, beerpubs en beerfirms. Spijtig genoeg zijn niet alle producten van uitstekende
kwaliteit maar, volgens Fabio Mozzone, marketing manager van brouwerij Baladin, zal de markt
een natuurlijke selectie uitvoeren waarbij enkel de goed gestructureerde bedrijven zullen
overblijven. Vandaag is de markt echter nog lang niet verzadigd.
De Italiaanse artisanale bieren zijn momenteel goed voor 3% van de totale biermarkt. Het
merendeel van de huidige brouwerijen heeft een capaciteit van 1.500 hl per jaar, hetgeen hen
toelaat de kosten te dekken en competitief te zijn.
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VAKVERENIGINGEN
ASSOBIRRA – Associazione dei Birrai e dei Maltatori
Viale Pasteur 10
00144 ROMA
Tel: 06 5903722
www.assobirra.it
Assobirra is ontstaan in 1907 en verenigt de belangrijkste bedrijven die bier produceren en
verhandelen in Italië. De bij Assobirra aangesloten bedrijven vertegenwoordigen circa 98% van de
totale Italiaanse bierproductie en meer dan 75% van de Italiaanse bierconsumptie. Zij verschaffen
werk, direct en indirect, aan 144.000 personen.
De vereniging oefent hoofdzakelijk een institutionele rol uit maar bekommert zich eveneens om
de promotie van de producten van haar leden en de technologische ontwikkeling van de sector.

UNIONBIRRAI
Via Celoria 2
20133 MILANO
info@unionbirrai.com
www.unionbirrai.com
Contactpersonen:
Simone Monetti - Directeur
+39 0510040115 - monetti@unionbirrai.com
¬ Unionbirrai Beer Tasters corsidegustazione@unionbirrai.com
¬ Sandra Salvato Cabras - Persbureao
+39 3397885021 - press@unionbirrai.com
¬ Tony Manzi – Public Relations
+39 3469474511 - manzi@unionbirrai.com

UNIONBIRRAI is een vereniging, opgericht in 2000, die de cultuur van de artisanale bieren promoot
in Italië. In de loop der jaren is deze vereniging uitgegroeid tot het aanspreekpunt voor zowel de
producenten, de pubs als de eindconsument.
Unionbirrai werkt enerzijds samen met officiële instellingen zoals het Agenzia delle Dogane
(Italiaans Douane agentschap) om de producenten te beschermen en anderzijds met o.a. de
European Beer Consumer Union – EBCU.
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VAKBEURZEN
Beer Attraction – International event dedicated to specialty & craft beers, technologies &
ingredients
Volgende editie:17-20 februari 2018
Jaarlijks salon dat in Rimini plaatsvindt.
Doelpubliek: professionals uit de biersector
http://en.beerattraction.it/
Contactpersonen:
Project manager
Barbara Padovan
(+39) 0541/744.226
(+39) 0541/744.243
b.padovan@riminifiera.it
Sales Dept. Beer
Luca Todescato
(+39) 0541/744.506
(+39) 0541/744.225
l.todescato@riminifiera.it
TUTTO FOOD - Milano World Food Exhibition
Volgende editie: 8-11 mei 2017
Tweejaarlijks salon dat in Milaan plaatsvindt.
Doelpubliek: professionals uit de voeding- en drankensector
Tel: +39 02 4997.7635
Fax: +39 02 4997.7685
Web: www.tuttofood.it
Email: info@tuttofood.it
Contactpersonen:
Exhibition Manager
Paolo Borgio
Tel. +39 02 4997.6644
Mob. +39 348 7485024
Fax +39 02 4997.6587
e-mail: paolo.borgio@fieramilano.it
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CIBUS - International Food Exhibition
volgende editie: mei 2018
Tweejaarlijks salon dat in Parma plaatsvindt
Vanaf 2017: CIBUS CONNECT: tweejaarlijks salon – kleiner format
Data 1ste editie: 12-13 april 2017
Contactgegevens secretariat Fiera di Parma:
tel. + 39 0521 996 206
fax + 39 0521 996 270
cibus@fiereparma.it
www.fiereparma.it
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Brouwerijen en mouterijen in Italië

21

Brouwerijen en mouterijen in Italië - Brands

22
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BRONNEN
ASSOBIRRA
Annual Report 2016
Het volledige verslag kan geconsulteerd worden via volgende link:
http://www.assobirra.it/press/wp-content/assobirra_ar2016_versione_web.pdf

LARGO CONSUMO - Vaktijdschrift voor consumptiegoederen
Largo Consumo – November 2016

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Thesis: ‘La birra artigianale oltre la rivoluzione: la crescita del movimento e il futuro del settore’
opgesteld door Denis Ughelini.
Academiejaar 2015 / 2016
ISMEA-NIELSEN
‘CONSUMI ALIMENTARI – I consumi domestici delle famiglie italiane’ – novembre 2016’
Artikel: ‘Primi nove mesi 2016: ancora una contrazione della spesa familiare per i beni
agroalimentari’

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met
betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie
op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke
situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment &
Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de
informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen
bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.

35

