România, al nouălea producător de bere din UE
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Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere conţinând alcool a fost
produsă în Uniunea Europeană, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decât în 2016, la care se
adaugă aproape 900 milioane de litri de bere fără alcool sau cu un conţinut de alcool mai
mic de 0,5%, iar România s-a situat pe locul nouă în topul celor mai importanţi
producători de bere din UE, arată datele publicate vineri de Eurostat.
Cu o producţie de 8,14 miliarde litri (20% din producţia totală a UE), Germania a fost principalul
producător în 2017, când una din cinci beri conţinând alcool produsă în UE a venit din
Germania. Urmează în ordine, Marea Britanie (5,60 miliarde litri), Polonia (3,96 miliarde litri),
Olanda (3,90 miliarde litri), Spania (3,62 miliarde litri), Belgia (2,44 miliarde litri), Franţa (2,03
miliarde litri), Cehia (1,84 miliarde litri), România (1,76 miliarde litri) şi Italia (1,17 miliarde litri).
Comparativ cu 2016, Olanda (48%) a înregistrat cea mai mare creştere a producţiei de bere
care conţine alcool, urmată de Marea Britanie (14%) şi Portugalia (11%). În schimb, producţia
de bere a scăzut în Grecia (minus 9%), Slovacia (minus 5%), Bulgaria şi Lituania (ambele cu
minus 4%). România a produs anul trecut 1,760 miliarde litri de bere, în uşoară scădere faţă de
2016, când a produs 1,763 miliarde litri.
SUA au fost principala destinaţie pentru exporturile de bere ale statelor UE către ţările din afara
blocului comunitar (1,1 miliarde litri de bere conţinând alcool fiind exportaţi în 2017, sau 31% din
exporturile totale extracomunitare de bere), urmate de China (520 milioane litri), Canada (210
milioane litri ), Coreea de Sud (175 milioane litri), Rusia (138 milioane litri), Elveţia (111 milioane
litri), Australia (100 milioane litri) şi Taiwan (95 milioane litri).
Când vine vorba de importurile de bere în UE, preferată este berea din Mexic cu 211 milioane
litri sau 52% din toate importurile de bere din afara UE înregistrate în 2017, urmată de berea din
Serbia (48 milioane litri), SUA (39 milioane litri), Belarus (23 milioane litri), China (16 milioane
litri), Ucraina (11 milioane litri), Rusia (zece milioane litri) şi Thailanda (nouă milioane litri).
Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei internaţionale a berii, care este celebrată de
iubitorii acestei băuturi în fiecare an, în prima zi de vineri a lunii august. În acest an, ziua este
marcată la data de 3 august. A fost celebrată pentru prima dată în anul 2008.
Berea ocupă a treia poziţie în topul mondial al băuturilor, doar apa şi ceaiul fiind consumate în
cantităţi mai mari. AGERPRES
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