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Fogyasztás és prevalencia
Németországban a férfiak 18%-ának és a nők 14%-ának alkoholfogyasztása
kockázatos. Nőknél a kockázatos fogyasztás prevalenciája a magasabb státuszú
csoportokhoz tartozók körében a legmagasabb. Férfiaknál a kockázatos
fogyasztás tekintetében a társadalmi státusszal összefüggésben nem határozható
meg egyértelmű tendencia.
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alkoholfogyasztásról szóló felmérésének („Der Alkoholkonsum Jugendlicher
und junger Erwachsener in Deutschland 2018“ – Alkoholsurvey 2019)
ismertetésére 2019 májusában került sor. A reprezentatív felmérésre a 12 és 25
év közötti lakosság körében szövetségi szinten rendszeresen kerül sor.
Az újabb eredmények szerint a 12 és 17 év közötti fiatalkorúak 8,7%-a legalább
hetente fogyaszt alkoholt. Ebben a korcsoportban ez az érték 2014-ben még
21,2% volt.
A 18 és 25 év közötti fiatal felnőttek 33,4%-a válaszolta, hogy rendszeresen
fogyaszt alkoholt. Ez az érték 2014. óta nem változott. Ha a 2004-ben mért

43,6%-os értéket
állapíthatunk meg.
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A 12 és 17 év közöttiek aránya, akik az elmúlt egy hónap során rohamszerűen
lerészegedtek, jelenleg 13,6%, tehát évek óta viszonylag konstans. Ez az arány
2004-ben még 22,6% volt.
A 18 és 25 év közötti fiatal felnőttek körében a rohamszerű lerészegedés az
elmúlt években csökkent, most azonban 37,8%, tehát ismét elterjedtebb (2016:
32,8%; 2004: 43,5%).
Trendek
→ A tiszta alkohol egy főre eső fogyasztása az elmúlt 40 év során csökkent.
Nemzetközi összehasonlításban azonban Németország még mindig a magas
fogyasztású országok közé tartozik.
→ A férfiak továbbra is több alkoholt fogyasztanak, mint a nők. Az elmúlt 20
év során a kockázatos fogyasztás a férfiak körében enyhén csökkent, a nők
körében nem változott.
→ A 12 és 17 év körében az alkoholt fogyasztók száma csökken. Az elmúlt 14
év során ebben a korcsoportban a rendszeres alkoholfogyasztók aránya is
csökken. 2018-ban a fiatalkorúak körében a rohamszerű lerészegedés is
ritkábban fordult elő mint az előző években.
→ Az alkoholfogyasztás a 18 és 25 év közötti férfiak és nők körében eltérően
alakult. A rendszeres fogyasztás és a kockázatos mértékű fogyasztás, valamint
a rohamszerű lerészegedés 30 napos prevalenciája a 18 és 25 év közötti férfiak
körében 2018-ban kevésbé volt elterjedt mint 2011-ben és 2012-ben. Fiatal nők
körében az alkoholfogyasztás tekintetében hosszútávon nem tapasztalható
jelentős változás.
→ A kizárólagosan az alkoholfogyasztással összefüggő halálesetek száma az
utóbbi 20 év során csökkent, férfiaknál jelentősebb mértékben mint nőknél.
2012-ben Németországban a 15 és 64 év közöttiek körében kizárólagosan
alkoholfogyasztás, vagy alkohollal összefüggő kockázati tényezők miatt
elhalálozottak száma 21.000 volt (16.000 férfi és 5.000 nő).

