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Εισαγωγή - Να την πιεις στο 

ποτήρι…  

Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, 

αποτελεί ένα πολύ κοινό 

αλκοολούχο ποτό. Οι βασικές 

πρώτες ύλες για την παραγωγή 

μπίρας είναι το νερό, το κριθάρι, 

η ζύμη (μαγιά) και ο λυκίσκος.  

Άλλα συστατικά, όπως για 

παράδειγμα ζάχαρη ή άλλα 

δημητριακά μπορούν να 

προστεθούν. 

Μια ευρεία απόπειρα 

διαχωρισμού των ειδών της 

μπύρας γίνεται με βάση τον 

τρόπο ζύμωσης, αν και αυτό 

παραμένει αρκετά υποκειμενικό.  

Υπάρχουν 3 είδη ζυμώσεων και 

πάνω σε αυτό το στοιχείο θα 

στηριχθεί η κατηγοριοποίηση των 

ειδών της μπίρας, αυθόρμητη 

ζύμωση, ζύμωση με αφροζύμες 

και ζύμωση με βυθοζύμες. Το 

κάθε είδος έχει διάφορα υποείδη. 

Πιο συγκεκριμένα: 

H Ale 

Μπίρα που έχει ζυμωθεί με 

αφροζύμες οι οποίες είναι 

ενεργές σε θερμοκρασίες που 

κυμαίνονται από 15ο C - 25ο C. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της 

Ale είναι το φρουτώδες άρωμά 

της.  

H Lager 

Μπίρα που έχει ζυμωθεί με 

βυθοζύμες οι οποίες ζυμώνουν το 

ζυθογλεύκος αργά και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (5ο C - 

10ο C). Μετά τη ζύμωσή της 

συνεχίζεται η ωρίμανσή της σε 

κατάλληλους αποθηκευτικούς 

χώρους με χαμηλές 

θερμοκρασίες. Οι Lager 

καταναλώνονται παγκοσμίως 

περισσότερο από οποιεσδήποτε 

άλλες.  

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν 

οι American Lagers (από πολύ 

ωχρές έως ανοιχτές καστανές, 

χωρίζονται σε διάφορες 

υποκατηγορίες, ανάλογα με τα 

συστατικά τους ή την 

περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ), 

οι Pilsner (ξανθές, μέτρια πικρές, 

με έντονες γευστικές αποχρώσεις 

και αρώματα, παρασκευάστηκαν 

χάρη στο εξαιρετικά μαλακό νερό 

της περιοχής Pilsen της 

Tσεχοσλοβακίας), οι Bock (πολύ 

δυνατές και συνήθως σκούρες, 

λόγω της σκούρας γερμανικής 

βύνης του Mονάχου που 

χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή τους) κ.ά. 

Η Lambic 

Μπίρα που έχει ιδιαίτερο τρόπο 

ζύμωσης (φυσική ζύμωση). Η 

ζύμωση του ζυθογλεύκους 

γίνεται με τη 

βοήθεια ελεύθερων άγριων 

ζυμών που κυκλοφορούν στον 

αέρα. Οι Lambic παράγονται 

κυρίως από βύνη κριθαριού 

(60%), βρώμη (40%) και σιτάρι. 

Επίσης, χρησιμοποιείται λυκίσκος 

3 ετών για να μην υπάρχει 

έντονο το άρωμά του στην 

μπίρα, αλλά για να την 

προφυλάσσει από τις αλλοιώσεις. 

Οι Έλληνες όχι μόνον πίνουν 

μπίρα αλλά παράγουν κιόλας . Τα 

πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα η 

μπίρα στη χώρα μας 

προβαλλόταν στις διαφημιστικές 

καταχωρήσεις ως ένα υγιεινό 

ρόφημα που ωφελεί τον 

ανθρώπινο οργανισμό και βοηθά 

στην πέψη!  

Πόσες φορές καθημερινά ακούμε 

γύρω μας τη φράση, «Πάμε για 

μια μπίρα;» 
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Κατά το πρώτο 7μηνο του 2014, 

ο κύκλος εργασιών της αγοράς 

(σε σούπερ/υπέρ μάρκετ και 

μικρή λιανική αγορά) έκλεισε 

σχεδόν στα 123,4 εκατομμύρια  

ευρώ (1.4% σε σχέση με το 

πρώτο επτάμηνο του 2013) ή 

58,1 εκατομμύρια λίτρα (3.2% 

σε σχέση με το πρώτο 7μηνο του 

2013). Αυτό φαίνεται να 

οφείλεται, κυρίως, σε ενίσχυση 

φθηνότερων μαρκών και 

μεγαλύτερης έντασης 

προωθητικών ενεργειών.  
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Μεταξύ των καναλιών, αυτό που 

φαίνεται να ενισχύει τη θέση του 

είναι αυτό των Σούπερ μάρκετ 

(αίθουσες μικρότερες από 2.500 

τετραγωνικά μέτρα), 

ακολουθώντας τη γενικότερη 

τάση, κυρίως λόγω της εξαγοράς 

και επαναλειτουργίας τέτοιων 

αιθουσών από τους μεγάλους 

ομίλους στο χώρο του 

λιανεμπορίου αλλά και λόγω της 

αύξησης του κωδικολογίου στα 

ράφια αυτών. 

Στοιχεία ανά κανάλι 

Ιανουάριος –Ιούλιος 2014 Πωλήσεις σε λίτρα 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων 
σε λίτρα 

Πωλήσεις σε € 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων 
σε € 

Σύνολο χώρας (σούπερ 
/υπέρ μάρκετ και μικρή 
λιανική) 

 58.154.058  
 

3.2% 
 123.411.419  

 
1.4% 

Υπέρ μάρκετ 
 5.020.516  

 
-0.9% 

 9.559.348  
 

-1.7% 

Σούπερ μάρκετ 
 33.396.945  

 
5.3% 

 60.636.924  
 

3.9% 

Μικρή λιανική 
 19.736.597  

 
0.9% 

 53.215.147  
 

-0.8% 

Πηγή: IRI Combined Service, Αύγουστος 2014 

Πηγή: IRI Combined Service, Αύγουστος 2014 

Αξιοσημείωτη επίσης , σύμφωνα 

με την On Trade υπηρεσία της 

IRI, είναι και η αύξηση της 

επιτόπιας κατανάλωση μπίρας σε 

bars και café bars, όπου κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα η 

κατηγορία αναπτύσσεται με 

1.1%, σε αντίθεση με τη 

συνολική επιτόπια κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών που είναι 

γενικά πτωτική. 
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Οι κατηγορίες 

Σε μία ελληνική αγορά στην 

οποία η τιμή παίζει έναν από τους 

σημαντικότερους ρόλους στην 

επιλογή ενός προϊόντος, μία 

βασική κατηγοριοποίηση της 

μπίρας γίνεται σύμφωνα με το 

επίπεδο τιμής (όχι ανεξάρτητο 

βέβαια της ποικιλίας της μπίρας) 

και είναι η εξής “Premium/Super 

premium”, “Mainstream”, “Value 

for money” και μπίρες ιδιωτικής 

ετικέτας λιανεμπορικών 

επιχειρήσεων. Παρατηρείται ότι η 

ανάπτυξη του συνόλου της 

κατηγορίας προέρχεται από τις 

φθηνότερες ετικέτες, οι οποίες 

φαίνεται να έχουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του “in 

home consumption” , σύμφωνα 

πάντα με τελευταίες έρευνες 

Shopper της IRI. 

Οι βασικές συσκευασίες είναι τα 

μπουκάλια (-7.4% σε όγκο το 

πρώτο 7μηνο του 2014 σε σχέση 

με το αντίστοιχο του 2013) και 

τα τενεκεδένια κουτάκια (+9.4% 

σε όγκο). Όπως και στην 

συνολική αγορά της μπίρας, η 

ανάπτυξη των τελευταίων 

φαίνεται να προέρχεται από τις 

φθηνότερες ετικέτες. 

Στοιχεία ανά κατηγορία 

Ιανουάριος -Ιούλιος2014 Πωλήσεις σε λίτρα 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων 
σε λίτρα 

Πωλήσεις σε € 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων 
σε € 

Σύνολο μπίρας  58.154.058  3.2%  123.411.419  1.4% 

“Premium/Super premium” 13.105.201 -0.1% 37.300.630 -2.3% 

“Mainstream” 28.978.320 2.9% 60.975.209 0.6% 

“Value for money” 12.476.128 6.6% 20.610.564 10.0% 

Ιδιωτική ετικέτα 3.594.409 6.3% 4.525.016 8.7% 

Πηγή: IRI Combined Service, Αύγουστος 2014 

Σε αυτό το σημείο , αξίζει να 

σημειωθεί ότι σημαντική 

ανάπτυξη παρουσιάζουν οι μη-

αλκοολούχες ετικέτες κυρίως 

λόγω νέων κωδικών που 

εισέρχονται στην ελληνική αγορά 

αλλά και ανάπτυξης διανομής 

τους στο σύνολο των καναλιών.  

Σύμφωνα με την On Trade 

υπηρεσία της IRI, αντίστοιχη 

εικόνα παρουσιάζει και η αγορά 

της επιτόπιας κατανάλωσης σε 

bars και café bars (1.1% σε όγκο 

για το επτάμηνο του 2014), με 

πρωταγωνιστές, όπως και πριν, 

τις φθηνότερες ετικέτες της 

κατηγορίας (κυρίως draught). 

Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην 

αλλαγή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και στροφή από το 

ακριβό «σκληρό» αλκοόλ στην 

φθηνότερη κατηγορία της 

μπίρας. 

 
Θέματα και Προοπτικές 

Συμπερασματικά, από όλα τα 

παραπάνω η κατηγορία φαίνεται 

να αντιστέκεται στην πτωτική 

πορεία του συνόλου των 

ταχυκίνητων καταναλωτικών 

αγαθών στη χώρα μας. Σε μία 

αγορά που η κατανάλωση στο 

σπίτι φαίνεται να αυξάνεται, η 

σχετικά χαμηλή τιμή, η 

προωθητική ένταση και η 

διαφήμιση ενός προϊόντος  

«ψυχαγωγίας» φαίνεται να είναι 

το κλειδί για την επιβίωση της 

κατηγορίας. Πιθανά μελλοντικά 

βήματα για την ανάπτυξη της 

κατηγορίας θα έπρεπε να είναι η 

επιλογή από τη βιομηχανία αλλά 

και το λιανεμπόριο των 

καλύτερων συνδυασμών 

κωδικών, η καλύτερη γνώση του 

καταναλωτή αλλά και η 

επένδυση στην καινοτομία. 

 
Λύσεις από την IRI 

H IRI έχει αναπτύξει λύσεις 

επιλογής κωδικών με γνώμονα 

την βέλτιστη απόδοση αυτών, 

λύσεις βαθύτερης κατανόησης 

των αναγκών των καταναλωτών 

αλλά και μέτρησης 

αποδοτικότητας πιλοτικών 

ενεργειών με σκοπό την 

αξιολόγηση τους. 
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H IRI αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της παροχής λύσεων και πληροφοριών, αναλυτικών μοντέλων και συμβουλών 
στρατηγικής έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και κερδοφορία των πελατών της.  Προχωράμε πέρα από την παροχή ποιοτικών 
στοιχείων και εντοπίζοντας τη σωστή πληροφορία  ποσοτικοποιούμε την επίδραση αυτής στο μέλλον των πελατών μας μέσω 
των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Αναπτύξτε την εταιρείας σας στο IRIworldwide.gr 
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Πηγές 

• Η παρούσα ανάλυση είχε ως στόχο να διερευνήσει τη δυναμική της κατηγορίας της μπίρας 

στο σύγχρονο λιανεμπόριο, σημειώνοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. 

 

• Περιέχει στοιχεία από την υπηρεσία IRI Combined Service, Scanning στοιχεία και φυσική 

απογραφή της κατηγορίας μπίρας σε σούπερ / υπέρ μάρκετ, μίνι μάρκετ, παραδοσιακά 

καταστήματα τροφίμων, καταστήματα ψιλικών και περίπτερα. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται 

στο πρώτο 7μηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 

 

• Πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα είδη μπίρας, βρέθηκαν στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.beer.gr/beeropedia/faq/320-beertypes 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1 

http://www.panepo.gr/images/Beer_Types.pdf 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία της μπίρας ή άλλες αγορές 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

Nikolaos.Skaros@iriworldwide.com, Eleni.Macha@iriworldwide.com, 

Marketing.Greece@iriworldwide.com. 
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