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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455506, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  

 

Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 

Α. Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της IREC (Ινστιτούτο που είναι αρμόδιο για την 

επαγγελματική κατάρτιση του βελγικού κλάδου ενδύματος), σήμερα λειτουργούν 

περίπου 2.200 επιχειρήσεις του κλάδου ενδύματος στο Βέλγιο. Το 70% αυτών 

βρίσκονται στην περιφέρεια της Φλάνδρας, ενώ από 15% των επιχειρήσεων 

συγκεντρώνουν οι περιφέρειες της Βαλλονίας και των Βρυξελλών. Ο κλάδος απασχολεί 

περί τους 14 χιλιάδες εργαζόμενους, το 82% των οποίων στην Φλάνδρα, και από 9% 

στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες 

 Στον τομέα του λιανεμπορίου, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, ενώ το Βέλγιο 

χαρακτηρίζεται ως αγορά δοκιμαστικής εισαγωγής ενδυμάτων και προϊόντων μόδας, 

προτού αυτά επεκταθούν και στις λοιπές χώρες της ΒΔ Ευρώπης 

 Οι μεγάλοι ειδικευμένοι διανομείς και αλυσίδες λιανεμπορίου (Zara, H&M, C&A, Etam, 

Esprit, Benetton, Mango) αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της αγοράς στο Βέλγιο 

 Την δεύτερη θέση στην βελγική αγορά ενδύματος και αξεσουάρ ένδυσης 

καταλαμβάνουν τα μεγάλα λιανεμπορικά καταστήματα (σούπερ μάρκετ και 

hypermarkets), καθώς και τα πολυκαταστήματα (Galerie Inno, Hema) 

 Αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια παρουσία ενδυμάτων και αξεσουάρ διαπιστώνεται 

τόσο μέσα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, όσο και στις υπεραγορές (στις τελευταίες, και 

με ειδικευμένα καταστήματα, όπως στα Carrefour hypermarchés) 

 Από την άλλη πλευρά, τα μικρά, ανεξάρτητα, παραδοσιακά καταστήματα ενδύματος, 

χάνουν διαρκώς έδαφος στην αγορά    

 Οι online πωλήσεις ρούχων και γενικότερα προϊόντων μόδας στο Βέλγιο (3Suisses, La 

Redoute), αν και ανερχόμενες, παραμένουν ωστόσο σε περιορισμένο επίπεδο σε 
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σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αφ’ ενός υπάρχει πολύ εξαιρετικά 

μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων πάσης φύσεως, τόσο μεγάλων, όσο και 

μικρότερων ειδικευμένων, η οποία οφείλεται στο μικρό μέγεθος της χώρας σε σχέση με 

τον πληθυσμό της, ενώ αφ’ ετέρου ισχύουν αρκετά αυστηροί κανόνες –ιδιαίτερα 

εργασιακοί- που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Επίσης, ορισμένες πωλήσεις γίνονται μέσω καταλόγων, και εδώ ωστόσο τα σχετικά 

νούμερα είναι μάλλον σχετικά χαμηλά και με πτωτική τάση 

 Από πλευράς εγχώριων σχεδιαστών μόδας, η πλέον αξιόλογη συγκέντρωσή τους 

βρίσκεται στην περιοχή της Αμβέρσας. Πρόκειται για σχεδιαστές που προέρχονται από 

την Ακαδημία Μόδας της Αμβέρσας, οι οποίοι φέρουν την επωνυμία «Ομάδα των 6», 

και περιλαμβάνουν τους Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, 

Martin Margiela, Raf Simons και Walter Van Beirendonck. Αξιόλογη γενιά νέων Βέλγων 

σχεδιαστών υπάρχει εξάλλου στις Βρυξέλλες (Christophe Coppens, Girls from Omsk, Idiz 

Bogam) 

 Από το έτος 2000, οι τιμές των ενδυμάτων έχουν μειωθεί κατά 15%. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στην συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, 

αλλά και από την απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς κλωστοϋφαντουργικών, που 

προκάλεσε αθρόες εισαγωγές από χώρες χαμηλού κόστους. Σημειωτέον ότι το 25% των 

βελγικών εισαγωγών ρούχων προέρχεται από την Κίνα, το 13% από την Γαλλία, το 11% 

από την Ολλανδία και το 10% από την Γερμανία  

 Ένας υποκλάδος μόδας που εμφάνισε σημεία ανθεκτικότητας στην οικονομική κρίση 

στο Βέλγιο είναι εκείνος των εσωρούχων. Ετησίως και κατά μέσο όρο, στο Βέλγιο 

δαπανώνται περίπου 306 εκατ. € σε αγορές εσωρούχων, με ιδιαίτερα μάλιστα ραγδαία 

την ανάπτυξη του υποκλάδου των ανδρικών εσωρούχων   

 Όσον αφορά εξάλλου τα οικολογικά, βιολογικά και «ηθικά» (“fairtrade”) ενδύματα 

στην βελγική αγορά, αυτά επικεντρώνονται κυρίως στα βρεφικά και παιδικά, λιγότερο 

στα γυναικεία και ακόμη λιγότερο στα ανδρικά. Επίσης, είναι δύσκολο να βρει κανείς 

οικολογικά ενδύματα τα οποία να είναι κομψά και να ακολουθούν τις τάσεις της μόδας 

 Σύμφωνα με στοιχεία της COMEOS (του κλαδικού συνδέσμου επιχειρήσεων του 

λιανεμπορίου) του έτους 2011, τα είδη μόδας αντιπροσώπευαν το 4,5% του 

οικογενειακού προϋπολογισμού στο Βέλγιο. Η μέση ετήσια δαπάνη ενός νοικοκυριού 

για αγορά ειδών μόδας ανέρχεται στα 1.570 €, με το 74% αυτής να κατευθύνεται σε 

ενδύματα, το 21% σε υποδήματα και το 5% σε διάφορα λοιπά είδη. Ποσοστό 39% των 

Βέλγων καταναλωτών πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, με κύρια κίνητρα 

την αποκόμιση χαμηλότερων τιμών μέσω ειδικών προωθητικών ιντερνετικών 

προσφορών, καθώς και την 24ωρη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών. Εν τούτοις, 

όπως έχουμε προαναφέρει, το Βέλγιο εμφανίζεται καθυστερημένο σε σύγκριση με 
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άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε επίπεδο ΟΟΣΑ από πλευράς βαθμού διείσδυσης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Με βάση στατιστικά στοιχεία του έτους 2013, το 79% του κύκλου εργασιών του 

βελγικού κλάδου ειδών μόδας πραγματοποιήθηκε στα ενδύματα και τα αξεσουάρ 

μόδας, ενώ το 21% στα υποδήματα και στα δερμάτινα είδη  

 Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας “Locatus Retail Facts”, το έτος 2014 υπήρχαν 12.672 

σημεία πώλησης ειδών μόδας και ενδυμάτων στο Βέλγιο, έναντι 12.894 το 2013 και 

13.216 το 2012, επομένως εμφανίζεται μία ελαφρά πτωτική τάση. Η συνολική 

επιφάνεια των λιανεμπορικών καταστημάτων ειδών μόδας ανήλθε σε 2,173 εκατ. τ.μ. 

το 2014, έναντι 2,167 εκατ. τ.μ. το 2013. Ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούσαν το 2014 

συνεπώς 579 τ.μ. λιανεμπορικών καταστημάτων μόδας, έναντι 553 τ.μ. το 2013. Στον 

υποκλάδο των υποδημάτων και των δερμάτινων ειδών, το 2014 υπήρχαν 2.956 σημεία 

πώλησης, έναντι 2.997 το 2013 και 2.972 το 2012. Το 2013, σύμφωνα με τα ίδια 

στοιχεία, τα είδη μόδας αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 5,2% του ετήσιου 

προϋπολογισμού των βελγικών νοικοκυριών      

 Σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία έτους 2013, η μέση βελγική οικογένεια 

δαπανά 1.756 € ετησίως για αγορές ειδών μόδας, με το 54% αυτής της δαπάνης να 

πραγματοποιείται σε γυναικεία είδη, το 29% σε ανδρικά και το 17% σε παιδικά 

 Κατά την τελευταία διετία έχει διπλασιαστεί ο αριθμός καταστημάτων που 

πραγματοποιούν συνδεδεμένες πωλήσεις, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2014 αυτά να 

αποτελούν το 22% του συνόλου των καταστημάτων μόδας, έναντι ποσοστού 11% το 

2012. Το γεγονός αυτό συμβαίνει καθώς πολλοί έμποροι αισθάνονται πως το να 

ακολουθήσουν αυτήν την τάση είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. 

Τα καταστήματα γυναικείων ειδών πρωτοστατούν με ποσοστό 79% στην εν λόγω τάση 

της αγοράς 

 Καταναλωτικό βαρόμετρο της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Trendhuis έδειξε ότι 

το 2014 υπήρξε χρονιά ανάδειξης των “concept stores” στην βελγική αγορά, δηλαδή 

καταστημάτων όπου μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα, από το να καθίσει και 

ξεφυλλίσει βιβλία μόδας και να πιει καφέ, μέχρι να δοκιμάσει και αγοράσει ρούχα, 

είδη δώρων κλπ. 

 Επισημαίνουμε ότι ο βελγικός κλάδος λιανεμπορίου ενδύματος παρουσιάζει μία 

σημαντική ιδιορρυθμία, η οποία συνίσταται στο ότι η νομοθεσία προβλέπει πως των 

περιόδων εκπτώσεων –οι οποίες λαμβάνουν χώρα δύο φορές ετησίως, τον Ιανουάριο 

και τον Ιούλιο- προηγούνται μακρές περίοδοι «αναμονής», κατά τις οποίες ουδεμία 

έκπτωση μπορεί να γίνει σε ενδύματα, υποδήματα και δερμάτινα είδη 

 Σύμφωνα με στοιχεία βρετανικής έρευνας αγοράς της εταιρείας Marketline, το βελγικό 

λιανεμπόριο ενδυμάτων έπειτα από μία έντονη πτώση το 2013, το 2014 ανέκαμψε 

παρουσιάζοντας σχετικά χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσης, της τάξεως του 1,3%, φθάνοντας 
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συνολικά έσοδα της τάξεως των 8,8 δις. €. Η μέση ετήσια αύξηση της βελγικής 

λιανεμπορικής αγοράς ενδύματος κατά την περίοδο 2010-2014 ανήλθε σε 1%. 

Συγκριτικά, οι αντίστοιχες αγορές Γαλλίας και Γερμανίας εμφάνισαν μέσους ετήσιους 

ρυθμούς αύξησης 0,4% και 1,3% αντίστοιχα (και κύκλους εργασιών στα 48,7 δις. € και 

76,9 δις. € το 2014, αντίστοιχα). Για την περίοδο 2014-2019, οι μέσες ετήσιες αυξήσεις 

της βελγικής αγοράς ενδύματος εκτιμώνται σε μεταξύ 2,4% και 2,7% 

 Οι πωλήσεις γυναικείων ενδυμάτων αποτέλεσαν το 2014 το 56,5% του κύκλου 

εργασιών του κλάδου, με αξία 4,97 δις. €. Οι πωλήσεις ανδρικών ενδυμάτων ανήλθαν 

σε 2,56 δις. €, αντιπροσωπεύοντας το 29,1% των συνολικών πωλήσεων 

 Ο κύκλος εργασιών του βελγικού κλάδου λιανεμπορίου ενδυμάτων αναμένεται να 

φθάσει το 2019 τα 10,1 δις. €, με μέσο ρυθμό ετήσιας αύξησης στο 2,7%, έναντι μέσων 

ετήσιων ρυθμών αύξησης 1,4% για τις Γαλλία και Γερμανία 

 ΑΞΙΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 2010-2014 

ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΙΣ. € % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2010 8,5  

2011 8,7 2,7% 

2012 9,0 3,6% 

2013 8,7 -3,5% 

2014 8,8 1,3% 

Μέση ετήσια αύξηση 2010-2014 1,0% 
Πηγή: Marketline 

Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 2010-2014  
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ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2014 ΣΕ 
ΔΙΣ. € 

% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Γυναικείο ένδυμα 4,97 56,5% 

Ανδρικό ένδυμα 2,56 29,1% 

Παιδικό ένδυμα 1,27 14,4% 

Σύνολο 8,8 100,0% 

Πηγή: Marketline   

 

 Το Βέλγιο αντιπροσωπεύει το 2,8% του συνολικού ευρωπαϊκού κλάδου λιανεμπορίου 

ρούχων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Γερμανία κατέχει ποσοστό 18,6%, η Γαλλία 

ποσοστό 11,8% και η Ολλανδία ποσοστό 3,4% 

 Το 89% των Βέλγων λιανεμπόρων ρούχων, υποδημάτων, αθλητικών ειδών και 

αξεσουάρ ένδυσης είναι ειδικευμένα καταστήματα και αλυσίδες ειδικευμένων 

καταστημάτων. Το 5,5% είναι hypermarkets, super markets και εκπτωτικές αλυσίδες, το 

3,6% καταστήματα προσφορών και γενικού λιανεμπορίου και το 1,4% 

πολυκαταστήματα 
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ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ (2014) 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑ 

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ 
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Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ (2014)  

ΚΑΝΑΛΙ % ΜΕΡΙΔΙΟ 

Εξειδικευμένοι λιανέμποροι ρούχων, 
υποδημάτων, αθλητικών ειδών & 
αξεσουάρ   

89% 

Hypermarket, super market, εκπτωτικές 
αλυσίδες 

 
5,5% 

Καταστήματα προσφορών & γενικού 
λιανεμπορίου 

 
3,6% 

Πολυκαταστήματα 1,4% 

Λοιπά καταστήματα 0,5% 

Σύνολο 100,0% 
 Πηγή: Marketline 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 2014-2019, ΣΕ ΔΙΣ. € 

ΕΤΟΣ ΔΙΣ. € % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2014 8,8 1,3% 

2015 9,2 3,9% 

2016 9,4 2,4% 

2017 9,6 2,4% 

2018 9,9 2,4% 

2019 10,1 2,3% 

Μέση ετήσια αύξηση 2014-2019 2,7% 
Πηγή: Marketline 

89,0% 

5,5% 
3,6% 1,4% 

0,5% 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΒΕΛΓΙΚΟΥ 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 2014 

Λιανέμποροι ενδύματος, 
υποδήματος, αθλητικών ειδών 
και αξεσουάρ 

Hypermarket, souper market, 
εκπτωτικές αλυσίδες 

καταστήματα προσφορών & 
γενικού λιανεμπορίου 

Πολυκαταστήματα 
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 Οι χαμηλοί –έως και αρνητικοί- ρυθμοί  οικονομικής μεγέθυνσης τα τελευταία χρόνια, 

έχουν οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ανταγωνισμού στην βελγική αγορά ενδύματος. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγάλοι λιανέμποροι προσπαθούν να προσελκύσουν 

καταναλωτές δημιουργώντας ισχυρά brand names, και διεξάγοντας εντατικές 

εκστρατείες μάρκετινγκ. Καθώς δεν υφίστανται εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων 

στην αγορά, διοικητικής φύσεως ή κεφαλαιακών απαιτήσεων, η αγορά είναι ανοικτή 

και μπαίνουν εύκολα νέοι παίκτες. Οι πωλήσεις των τελευταίων ετών έχουν ενισχυθεί 

από τα καταστήματα ειδών fast fashion, κυρίως στον τομέα των γυναικείων ενδυμάτων 

και αξεσουάρ 

 Οι κυρίαρχοι προμηθευτές της βελγικής αγοράς ενδύματος είναι οι κατασκευαστές και 

οι χονδρέμποροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 

λιανέμποροι προμηθεύονται ενδύματα και από τις δύο πηγές, οι δε μεγάλοι 

λιανέμποροι σαφώς ασκούν έλεγχο και πιέσεις στους προμηθευτές τους όσον αφορά 

τα προϊόντα και τις τιμές. Ο εγχώριος κλάδος των προμηθευτών είναι έντονα 

κατατετμημένος, ενώ επίσης η ισχύς του έχει μειωθεί αισθητά λόγω των εναλλακτικών 

πηγών που υπάρχουν κυρίως στην Κίνα και την Ινδία      

 Γενικά, η ισχύς των κατασκευαστών και των χονδρεμπόρων στην βελγική αγορά 

ενδύματος και ειδών μόδας είναι περιορισμένη σε σύγκριση με τους λιανέμπορους, οι 

οποίοι μπορούν εύκολα να αλλάζουν προμηθευτές χωρίς να αντιμετωπίζουν αυξημένα 

σχετιζόμενα κόστη, ενώ τείνουν να ελέγξουν μεγαλύτερο τμήμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας προς τα επάνω, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέρχονται ευκολότερα 

και ταχύτερα στις μεταβολές της μόδας 

 Σημειωτέον ότι, εξαιτίας των γενικά χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, η 

βελγική αγορά ενδύματος κατέστη τα τελευταία χρόνια λιγότερο ελκυστική για 

νεοεισερχόμενους κατασκευαστές 

 Μικρός αριθμός μεγάλων λιανεμπορικών ομίλων, όπως οι Inditex και H&M, ελέγχει 

τεράστιο μέρος της αγοράς και των εσόδων, επωφελούμενος από οικονομίες κλίμακας 

και από «χτίσιμο» brand names, σε διαφορετικά λιανεμπορικά outlets, αλλά και από 

υψηλή διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών 

 Η βελγική αγορά, καθώς δεν παρουσιάζει εμπόδια και είναι εξαιρετικά ανοικτή, είναι 

εύκολη στην διείσδυση από νεοεισερχόμενους. Το γεγονός ότι οι αγοραστές-

λιανέμποροι μπορούν εύκολα να αλλάξουν προμηθευτή, καθώς και το χαμηλό επίπεδο 

διαφοροποίησης μεταξύ προϊόντων, είναι παράγοντες που καθιστούν εύκολο σε 

νεοεισερχόμενους προμηθευτές να ανταγωνιστούν τους υπάρχοντες 

 Ισχυρή απειλή για τον εγχώριο κλάδο λιανεμπορίου –και δυνατότητα για 

νεοεισερχόμενους κατασκευαστές- αποτελεί η άνοδος των online πωλήσεων, καθώς οι 

καταναλωτές ψάχνουν γενικώς για χαμηλότερες τιμές και είναι έτοιμοι να αγοράσουν 
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από κατασκευαστές απ’ ευθείας, χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων, προκειμένου να  

επιτυγχάνουν μείωση των τιμών 

 Η βελγική λιανεμπορική αγορά συντίθεται από μεγάλο αριθμό παρεμφερών 

λιανεμπόρων, πολλοί από τους οποίους είναι ανεξάρτητοι. Ωστόσο, υπάρχει χώρος για 

μεγάλο αριθμό πρόσθετων, νέων παικτών στην αγορά ενδύματος και ειδών μόδας 

 Αν και ορισμένοι μεγάλοι λιανέμποροι στο Βέλγιο έχουν διαφοροποιήσει την γκάμα 

των προϊόντων τους, λόγου χάρη προσθέτοντας κοσμήματα στις collections τους, οι 

περισσότεροι και μεγαλύτεροι παραμένουν προσηλωμένοι στο ένδυμα, γεγονός που 

οξύνει τον ανταγωνισμό. Πάντως, η είσοδος –και μάλιστα η επιτυχής είσοδος- στην 

αγορά, μπορεί να σημαίνει και αυξημένα κόστη για μικρούς παίκτες, λ.χ. λόγω της 

ανάγκης ανοίγματος πρόσθετων outlets 

 Οι ισχυρότεροι μεγάλοι παίκτες της βελγικής αγοράς λιανεμπορίου ενδύματος είναι οι: 

H&M (Σουηδία), Prémaman (βελγική αλυσίδα ειδικευμένη στα βρεφικά, παιδικά και 

μητρικά είδη, έχει πωληθεί στον γαλλικό όμιλο Orchestra), Inditex (Ισπανία) με τα 

πολλά καταστήματα υπό διαφορετικές επωνυμίες (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo 

Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque), και C&A (Γερμανία)    

 

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικής έρευνας του τέλους 2014, στην περίοδο 2008-2013, 

το κανάλι διανομής ενδύματος, υποδήματος, αξεσουάρ και ειδών πολυτελείας 

εμφάνισε μέση ετήσια μεγέθυνση της τάξεως του 0,27%. Σημειωτέον ότι το κανάλι 

διανομής του ενδύματος εμφάνισε μέση ετήσια άνοδο της τάξεως του 1,24% στην ίδια 

περίοδο. Οι πωλήσεις μέσω του εν λόγω συνολικού καναλιού ανήλθαν το 2013 στα 8,9 

δις. δολ., σημειώνοντας αύξηση 4,2% έναντι του 2012. Η μεγαλύτερη άνοδος του 

καναλιού κατά την εν λόγω περίοδο σημειώθηκε το 2011 (+7,2%) και η χειρότερη 

επίδοση το 2009 (-4,4%). Το εν λόγω κανάλι διανομής αντιπροσωπεύει το 18,8% του 

βελγικού λιανεμπορίου, έναντι ποσοστού 39,8% που αντιπροσωπεύει το κανάλι 

τροφίμων-ποτών, 10,9% το κανάλι ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών και 10,8% το κανάλι 

ειδών σπιτιού. Η εκτίμηση για τον χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2018 είναι για μέση ετήσια 

άνοδο 2,88%, όταν οι πωλήσεις του καναλιού αναμένεται να φθάσουν τα 10,2 δις. δολ. 

και να αντιπροσωπεύουν το 20,6% του βελγικού λιανεμπορίου 
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ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ & 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΕΙΔΩΝ, 2008-2013, ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ. 

ΕΤΟΣ ΔΙΣ. ΔΟΛ. % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2008 8,7  

2009 8,4 -4,4% 

2010 8,2 -2,1% 

2011 8,8 7,2% 

2012 8,5 -3,1% 

2013 8,9 4,2% 

Μέση ετήσια άνοδος 2008-2013 0,27% 
           Πηγή: Conlumino 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ & 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΕΙΔΩΝ, 2013-2018, ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ. 

ΕΤΟΣ ΔΙΣ. ΔΟΛ. % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2013 8,9  

2014 9,1 3,2% 

2015 9,4 2,8% 

2016 9,7 3,1% 

2017 9,9 2,7% 

2018 10,2 2,6% 

Μέση ετήσια άνοδος 2013-2018 2,88% 
           Πηγή: Conlumino 

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 Σύμφωνα επίσης με στοιχεία αμερικανικής έρευνας του τέλους 2014, από την άλλη 

πλευρά, το κανάλι διανομής κοσμήματος, ρολογιών και αξεσουάρ, σημείωσε μέση 

ετήσια μείωση της τάξεως του 0,94% κατά την περίοδο 2008-2013, φθάνοντας ύψος 

πωλήσεων στα 1,2 δις. δολ. το 2013 και έχοντας σημειώσει αύξηση 5% έναντι του 2012. 

Η ισχυρότερη αύξηση κατά την εν λόγω περίοδο σημειώθηκε το 2011 (+7,4%), ενώ η 

μεγαλύτερη πτώση το 2009 (-6,3%). Οι ρυθμοί μεγέθυνσης υπήρξαν χαμηλότεροι από 

όλα τα υπόλοιπα κανάλια ενδύματος, αξεσουάρ, δερμάτινων ειδών κλπ. Το κανάλι 

κοσμήματος, ρολογιών και αξεσουάρ αντιπροσωπεύει το 9,3% του συνολικού καναλιού 

ενδύματος και αξεσουάρ, με το ένδυμα να αντιπροσωπεύει το 74,1% και το υπόδημα 

το 13,7% του συνολικού καναλιού. Για την περίοδο 2013-2018 οι εκτιμήσεις αναφέρουν 

μέση ετήσια άνοδο 3,43%, φθάνοντας πωλήσεις ύψους 1,4 δις. δολ. το 2018. Ειδικά για 

τον κλάδο κοσμήματος σημειώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων 

του κλάδου στην Αμβέρσα, όπου είναι συγκεντρωμένο πολύ μεγάλο μέρος του 

παγκοσμίου εμπορίου διαμαντιών και πολυτίμων λίθων 
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ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ, 2008-
2013, ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ. 

ΕΤΟΣ ΔΙΣ. ΔΟΛ. % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2008 1,24  

2009 1,16 -6,3% 

2010 1,11 -4,3% 

2011 1,20 7,4% 

2012 1,13 -5,6% 

2013 1,18 5,0% 

Μέση ετήσια μείωση 2008-2013 -0,94% 
           Πηγή: Conlumino 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ, 
2013-2018, ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ. 

ΕΤΟΣ ΔΙΣ. ΔΟΛ. % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2013 1,18  

2014 1,23 4,0% 

2015 1,27 3,4% 

2016 1,32 3,6% 

2017 1,36 3,0% 

2018 1,40 3,2% 

Μέση ετήσια άνοδος 2013-2018 3,43% 
           Πηγή: Conlumino 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, 2013 (ΣΕ 
ΔΙΣ. ΔΟΛ.) 

ΥΠΟΚΑΝΑΛΙ ΔΙΣ. ΔΟΛ. % ΜΕΡΙΔΙΟ 

Ένδυμα 9,4 74,1% 

Υπόδημα 1,7 13,7% 

Κόσμημα, ρολόγια, αξεσουάρ 1,2 9,3% 

Δερμάτινα είδη 0,4 2,9% 

Σύνολο 12,7 100,0% 
           Πηγή: Conlumino 

 

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “FAST FASHION” 

 Η βελγική λιανεμπορική αγορά ενδύματος όσον αφορά τις μεσαίες κατηγορίες τιμών, 

κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από τις αλυσίδες “fast fashion”, που προσελκύουν 

ολοένα και περισσότερους καταναλωτές. Πρόκειται για προϊόντα «γρήγορης» 

κατανάλωσης, όχι ιδιαίτερα μεγάλης ανθεκτικότητας. Κυρίαρχος διανομέας στην 
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κατηγορία αυτή είναι η σουηδική αλυσίδα H&M, ενώ τάση που κυριαρχεί γενικότερα 

είναι η χρήση ολοένα και περισσότερων φυσικών –ακόμη και βιολογικών- υφαντικών 

υλικών, καθώς και η υιοθέτηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών 

διαδικασιών. Τα προϊόντα “fast fashion” είναι σχετικά φθηνά, ιδιαίτερα ελκυστικά στις 

γυναίκες, και κυρίως ηλικίας 20-30 ετών. Κατά κανόνα, οι καθετοποιημένες 

λιανεμπορικές αλυσίδες fast fashion υλοποιούν μόνες τους μόνον φάσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας εντάσεως τεχνολογίας, ενώ αναθέτουν υπεργολαβικά –

συνήθως σε χώρες χαμηλού κόστους- εκείνες τις φάσεις που είναι εντάσεως εργασίας. 

Η αγορά χαρακτηρίζεται από σύντομους χρόνους παραμονής των ενδυμάτων στα 

καταστήματα, συνήθως διάρκειας 15 ημερών, και μη αντικατάσταση των προϊόντων 

που αποσύρονται. Συνεπώς οι συλλογές των καταστημάτων αυτών ανανεώνονται 

ακόμη και δύο φορές σε μηνιαία βάση   

 Τα ενδύματα της κατηγορίας “fast fashion” πωλούνται στο Βέλγιο μέσω ειδικευμένων 

λιανεμπόρων, είτε σε αλυσίδες καταστημάτων, ή σε πολυκαταστήματα, αλλά και μέσω 

online καταστημάτων. Οι μεγαλύτεροι λιανέμποροι ειδών “fast fashion” στο Βέλγιο 

είναι οι Bellerose, H&M, Zara, Mexx, Vero Moda, Esprit, Pimkie, River Island, Mango, 

Benetton, Jack & Jones, Bershka, Only, Primark, Kookai, Forever 21, καθώς και η 

αλυσίδα πολυκαταστημάτων Galleria Inno 

 Τα προϊόντα “fast fashion” είναι ως γνωστόν πολύ φθηνότερα από τα επώνυμα –

περίπου 10% της τιμής τους- ωστόσο απευθύνονται τόσο στα χαμηλότερα, όσο και στα 

μεσαία αλλά και ανώτερα εισοδήματα. Η τάση αύξησης των online πωλήσεων ασκεί 

μειωτικές πιέσεις στις τιμές στην αγορά των “fast fashion” ενδυμάτων και αξεσουάρ. 

Γενικά, οι τιμές κυμαίνονται σε μεταξύ 2 και 25 € στα φθηνότερα είδη, μεταξύ 25 και 

100 € σε μεσαίου επιπέδου τιμών καταστήματα, και μεταξύ 100 και 300 € σε 

ακριβότερα καταστήματα. Τα περιθώρια λιανεμπορικού κέρδους στις αλυσίδες “fast 

fashion” ειδών κυμαίνονται σε μεταξύ 11% και 16% 

 Για να εισέλθει μία επιχείρηση στην εν λόγω αγορά, οι εναλλακτικοί τρόποι 

περιλαμβάνουν την συνεργασία με λιανεμπορικές αλυσίδες για παραγωγή ενδυμάτων 

με την μέθοδο façon, την συνεργασία με online λιανέμπορους, την πώληση μέσω “fast 

fashion” online καταστημάτων, την πώληση μέσω δημιουργίας ιδίων καταστημάτων, 

την συνεργασία με εγχώριους κατασκευαστές για την παραγωγή ειδών ιδιωτικής 

ετικέτας, καθώς και την συνεργασία με προμηθευτές πρώτων υλών 

 Όσον αφορά το αποτελεσματικό μάρκετινγκ στον κλάδο των ειδών “fast fashion” στο 

Βέλγιο, απαιτείται η δημιουργία τρίγλωσσου ιστοτόπου (αγγλικά-γαλλικά-

φλαμανδικά), η δικτύωση σε κοινωνικά μέσα (social media, Facebook κλπ.), καθώς και 

η συνεργασία με εταιρείες που στήνουν “pop-up shops” 

 Η ανάκαμψη της βελγικής οικονομίας έχει τα τελευταία χρόνια συμβάλει στην 

ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων σε όλα τα καταναλωτικά είδη, καθώς και στα είδη 



12 
 

μόδας. Μεγάλοι διεθνείς παίκτες κυριαρχούν στο μεσαίου ύψους τιμών τμήμα της 

βελγικής αγοράς ειδών μόδας, γεγονός που είναι εμφανές τόσο στους κεντρικούς 

εμπορικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων (λ.χ. Rue Neuve στις Βρυξέλλες, εμπορικό 

κέντρο Αμβέρσας), όσο και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα του Βελγίου 

 Οι αλυσίδες ενδυμάτων αυξάνουν την online παρουσία τους στο Βέλγιο, με 

πρωτοστατούσες τις μεγάλες (H&M, Zara), αλλά και με τις μικρότερες να δείχνουν 

ανάλογη δραστηριότητα. Οι online πωλήσεις ειδών μόδας αυξάνονται στο Βέλγιο τα 

τελευταία χρόνια με ρυθμούς πλησίον του 30% ετησίως, παραμένουν ωστόσο σε 

συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες. Χαρακτηριστική είναι η 

επιτυχία της γερμανικής λιανεμπορικής αλυσίδας Zalando (υποδήματα), που κερδίζει 

διαρκώς το βελγικό καταναλωτικό κοινό και αναζητά διαρκώς νέες συμμαχίες με 

εγχώριους διανομείς 

 Ειδικά στον κλάδο των ειδών “fast fashion” και των online πωλήσεων, υπάρχει απόλυτη 

ανάγκη ταχείας παράδοσης και αποτελεσματικού ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Για τον λόγο αυτό, συνήθως χώρες προέλευσης οι οποίες είναι εγγύτερες στο Βέλγιο 

φαίνεται να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από άλλες. Ωστόσο, τα χαμηλά εργατικά 

κόστη παίζουν αποφασιστικό ρόλο, ιδιαίτερα στις υπεργολαβικές αναθέσεις 

παραγωγής. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των προϊόντων για τις αλυσίδες “fast 

fashion” που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο είναι το Μπανγκλαντές, η Καμπότζη, το 

Λάος, το Πακιστάν και το Βιετνάμ, οι οποίες προμηθεύουν κυρίως τις αλυσίδες H&M 

και Zara 

 Οι μεγάλες αλυσίδες ειδών “fast fashion” επιδιώκουν τις ταχείες αλλαγές ακόμη και 

στις πλέον «μοδάτες» collections ρούχων, ενώ αρκετά συχνά συνεργάζονται με 

διάσημους σχεδιαστές. Από την άλλη πλευρά, οι μικρότεροι λιανέμποροι 

ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδίκευση σε niche markets, ώστε να αποφεύγουν 

την πίεση στα περιθώρια κέρδους τους. Στο Βέλγιο είναι γενικά ευκολότερες οι 

συνεργασίες με μεσαίου και μικρού μεγέθους λιανέμπορους του κλάδου ενδύματος 

και αξεσουάρ 

 Επίσης, υπάρχουν αρκετά καλές προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών με online 

λιανέμπορους ειδών μόδας, οι οποίοι επιζητούν να μεγεθύνουν την παρουσία τους και 

να διευρύνουν τις συνεργασίες τους. Δυνατότητες συνεργασίας υπάρχουν και με 

κατασκευαστές ειδών μόδας ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίοι προμηθεύουν 

πολυκαταστήματα, και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν στόχους για προσέγγιση 

κατά την είσοδο στην βελγική αγορά             
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B. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

 Η βελγική μόδα είναι σε γενικές γραμμές συντηρητική, και υπερισχύει το κλασικό στυλ. 

Ωστόσο, υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά, μεταξύ 

διαφορετικών περιφερειών και περιοχών της χώρας 

 Συγκεκριμένα, οι Φλαμανδοί δαπανούν περισσότερα και αποδίδουν μεγαλύτερη 

σημασία στο επώνυμο ένδυμα. Επειδή στην Φλάνδρα είναι εγκατεστημένοι οι 

περισσότεροι σχεδιαστές μόδας, τα γούστα των Φλαμανδών καταναλωτών είναι 

περισσότερο εκλεπτυσμένα και αυθεντικά, όσον αφορά τα υφάσματα και την υφή 

τους, ενώ αρέσκονται σε περισσότερο τολμηρά σχέδια 

 Από την άλλη πλευρά, το γαλλόφωνο Βέλγιο ακολουθεί περισσότερο την γαλλική 

παράδοση της μόδας, ενώ συνολικά όλοι οι Βέλγοι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι στο θέμα «τιμή», δηλ. δεν τους αρέσει να αγοράζουν πανάκριβα ρούχα 

 Πλέον αξιοσημείωτες κατηγορίες ενδυμάτων που αγοράζονται από τις γυναίκες είναι 

τα φορέματα, οι φούστες και τα παντελόνια, για τους άνδρες τα παντελόνια, ενώ από 

τα παιδικά ρούχα, τα βρεφικά και κοριτσίστικα είναι οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες 

 Η οικονομική κρίση είχε επίσης σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά των Βέλγων 

καταναλωτών, οι οποίοι γενικώς έχουν δείξει τάση μείωσης της δαπάνης για αγορά 

ενδυμάτων ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους 

 Για τις αγορές ρούχων, ο μέσος Βέλγος δείχνει προτίμηση στα καταστήματα των 

μεγάλων κεντρικών εμπορικών δρόμων, καθώς επίσης και των μεγάλων εμπορικών 

κέντρων. Αντιθέτως, τα περιφερειακά καταστήματα έχουν με την πάροδο του χρόνου 

καταστεί λιγότερο δημοφιλή. Το Βέλγιο ακολουθεί την γενικότερη ευρωπαϊκή τάση 

αγοράς ρούχων, μία φορά στις 4 εβδομάδες σε κεντρικά καταστήματα, και μία φορά 

στις 6 εβδομάδες σε καταστήματα της περιφέρειας 

 Με βάση ετήσιο καταναλωτικό βαρόμετρο της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών 

Trendhuis, η μεγάλη πλειονότητα των Βέλγων καταναλωτών (79,7%) επιλέγει 

συγκεκριμένο κατάστημα ρούχων και αξεσουάρ ένδυσης με βάση την ευρύτητα της 

προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. λοιπά σημαντικά κριτήρια είναι η προσήνεια του 

προσωπικού (73,8%), η ισορροπία μεταξύ διαφορετικών ειδών εντός της 

προσφερόμενης γκάμας (72,2%), οι χαμηλές τιμές (69,7%). Λιγότερο σημαντικούς 

παράγοντες για την επιλογή καταστήματος αποτελούν για τους καταναλωτές οι ώρες 

λειτουργίας νωρίτερα (πριν τις 9 π.μ., με 22,9%) και αργότερα (μετά τις 7 μ.μ., με 

39,5%). Οι γυναίκες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην προσήνεια και ευγένεια του 

προσωπικού, στις ώρες λειτουργίας αργότερα της 7ης μ.μ., στην ευρύτητα της γκάμας 

προϊόντων, στην χωροταξία εντός των καταστημάτων, στις σύγχρονες καταναλωτικές 

τάσεις της μόδας και στην ύπαρξη «μοναδικών» προσφορών εντός των καταστημάτων. 

Οι άνδρες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία από ότι οι γυναίκες σε δύο κριτήρια κατά 
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την επιλογή καταστήματος: στην διαθεσιμότητα online πωλήσεων (25,7% έναντι 22,2% 

οι γυναίκες) και στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών από το προσωπικό κατά 

την αγορά (59,9% έναντι 59,2% οι γυναίκες) 

 Παρά το γεγονός ότι στο Βέλγιο υπάρχει υψηλό επίπεδο awareness σχετικά με brands, 

η πίστη των καταναλωτών σε συγκεκριμένα brands δεν αποτελεί πάντα τον 

σημαντικότερο παράγοντα κατά την απόφαση αγοράς. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 

επιλογών για τον μέσο καταναλωτή, ενώ η πίστη σε συγκεκριμένα brands τουλάχιστον 

όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα στρέφεται περισσότερο σε σχεδιαστές, παρά σε 

λιανέμπορους. Η ευαισθησία ως προς την τιμή διαφέρει ανάλογα με την περιφέρεια, 

ωστόσο επειδή το ένδυμα συνδέεται με τον τρόπο ζωής και την κοινωνική θέση, οι 

λιανέμποροι έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά. 

Υπάρχει επίσης μεγάλη αγορά για ανώνυμα ρούχα, ιδιαίτερα στα χαμηλότερου 

εισοδηματικού επιπέδου στρώματα 

 Καίτοι το Βέλγιο θεωρείται περίπτωση αγοράς όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται 

σχετικά ανίσχυροι έναντι των μεγάλων λιανεμπόρων που κυριαρχούν στην αγορά, εν 

τέλει οι τελευταίοι υποχρεώνονται συχνά να προσαρμόζονται στις καταναλωτικές 

απαιτήσεις, καθώς οι τάσεις της μόδας αλλάζουν γρήγορα και απρόβλεπτα 

 

Γ. ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 

 Οι ετήσιες εισαγωγές ενδυμάτων κυμαίνονται στα επίπεδα των 7,04 δις. €, με το 

35% να είναι προέλευσης χωρών της Άπω Ανατολής και το 25% χωρών της Β. 

Αφρικής 

 Όσον αφορά το βελγικό εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, οι μεν εισαγωγές το 2014 ανήλθαν σε 3,629 

δις. € (αύξηση 5,29% έναντι του 2013) όσον αφορά τα πλεκτά ενδύματα και 

αξεσουάρ ένδυσης και σε 3,413 δις. € (αύξηση 4,35% έναντι του 2013) όσον αφορά 

τα μη πλεκτά είδη. Οι βελγικές εξαγωγές το 2014 από την άλλη πλευρά ανήλθαν σε 

3,594 δις. € όσον αφορά τα πλεκτά (αύξηση 5,51%), και σε 2,715 δις. € όσον αφορά 

τα μη πλεκτά (αύξηση 2,14%) 

 Όσον αφορά τα κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, οι βελγικές εισαγωγές το 2014 

ανήλθαν σε 210,34 εκατ. € (αυξημένες κατά 25,75% έναντι του 2013), ενώ οι 

εισαγωγές “faux bijoux” ανήλθαν σε 107,17 εκατ. € (αυξημένες κατά 2,66% έναντι 

του 2013). Σημειωτέον ότι η συνολική αξία των βελγικών εισαγωγών στο σύνολο 

του δασμολογικού κεφαλαίου 71 ανήλθε το 2014 στα 16,22 δις. €, ενώ οι βελγικές 

εξαγωγές ειδών εν λόγω κεφαλαίου ανήλθαν σε 17,6 δις. €. Τα μεγέθη είναι τόσο 

μεγάλα, διότι στο εν λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνονται και οι πολύτιμοι λίθοι, για 



15 
 

τους οποίους το Βέλγιο, και ειδικά η περιοχή της Αμβέρσας, αποτελεί διεθνή κόμβο 

εμπορίου  

 Από τις εισαγωγές πλεκτών ενδυμάτων, πλέον σημαντικές κατηγορίες με βάση τα 

στοιχεία του 2014 εμφανίζονται οι ακόλουθες: (α) T-shirts, φανελάκια, 971,55 εκατ. 

€, (β) πλεκτά πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα, φανέλες κλπ., 835,27 εκατ. €, (γ) γυναικεία 

σύνολα, ζακέτες, φούστες, φορέματα κλπ., 397,48 εκατ. €  (δ) Καλσόν, κάλτσες και 

συναφή πλεκτά είδη, 220,02 εκατ. €, (ε) γυναικεία εσώρουχα και πυτζάμες, 166,26 

εκατ. €, (στ) γάντια πλεκτά, 134,38 εκατ. €, (ζ) ανδρικά σύνολα, κοστούμια, σακάκια, 

παντελόνια, 132,43 εκατ. €, (η) ανδρικά πλεκτά πουκάμισα, 124,08 εκατ. €, (θ) 

πλεκτά βρεφικά ενδύματα, 107,87 εκατ. €, (ι) αθλητικές φόρμες και συναφή είδη, 

105,3 εκατ. € και (ια) ανδρικά εσώρουχα, 103,49 εκατ. € 

 Από τις εισαγωγές λοιπών ενδυμάτων, πλέον σημαντικές με βάση τα στοιχεία του 

2014 εμφανίζονται οι ακόλουθες: (α) ανδρικά σύνολα, κοστούμια, σακάκια, 

παντελόνια, 915,94 εκατ. €, (β) γυναικεία σύνολα, ζακέτες, φούστες, φορέματα 

κλπ., 820,91 εκατ. €, (γ) ανδρικά πουκάμισα, 253,13 εκατ. €, (δ) γυναικείες 

μπλούζες και πουκάμισα, 244,37 εκατ. €, (ε) ανδρικά παλτά και συναφή είδη, 

213,71 εκατ. €, (στ) ανδρικές αθλητικές φανέλες, εσώρουχα, πιτζάμες και συναφή 

είδη, 210,45 εκατ. €, (ζ) γυναικείες αθλητικές φανέλες, εσώρουχα, πιτζάμες και 

συναφή είδη, 194,75 εκατ. €, (η) βρεφικά ενδύματα και αξεσουάρ ένδυσης, 188,03 

εκατ. € και (θ) ενδύματα από πεπιεσμένο μαλλί, 187,82 εκατ. € 

 Συνολικά θα λέγαμε ότι ο κύριος όγκος των βελγικών εξαγωγών ενδυμάτων και 

αξεσουάρ ένδυσης εστιάζεται στα εξωτερικά ενδύματα ανδρών και γυναικών (από 

1 δις. € περίπου), και εν συνεχεία στα εσώρουχα (λίγο άνω των 200 εκατ. €), στα 

ειδικά ενδύματα (ομοίως, στα 221 εκατ. €), στα ενδύματα εργασίας (στα 138 εκατ. 

€) και στα αξεσουάρ (στα 133 εκατ. €, κυρίως καπέλα και σκούφοι, κασκόλ και 

μαντήλια) 

 Κυριότερες χώρες προέλευσης των βελγικών εισαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ 

είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία από την Ε.Ε., η Τυνησία, η 

Τουρκία, η Κίνα (που είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής  της βελγικής 

αγοράς), το Μπανγκλαντές και η Ινδία 

 Οι κύριες χώρες προορισμού των βελγικών εξαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ 

ένδυσης είναι ευρωπαϊκές και δη οι Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, Ιταλία 

και Ισπανία 

 Από πλευράς διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα, σε σταθερά υψηλά επίπεδα – 

ωστόσο μειωμένα σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν- κινήθηκαν το 2014 οι εξαγωγές 

μας πλεκτών ενδυμάτων (Κεφάλαιο 61 του δασμολογίου), ανερχόμενες στα 7,01 

εκατ. € (αύξηση 7% έναντι του 2013). Επίσης, υπάρχουν ελληνικές εξαγωγές λοιπών 
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ενδυμάτων στο Βέλγιο (Κεφάλαιο 62 του δασμολογίου), της τάξεως των 1,29 εκατ. € 

το 2014 (διπλασιασμός σε σύγκριση με το 2013) 

 Οι ελληνικές εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων προς Βέλγιο ανήλθαν σε 10,85 εκατ. € 

το 2009, σε 9,34 εκατ. € το 2010, σε 6,93 εκατ. € το 2011, σε 6,66 εκατ. € το 2012, σε 

6,55 εκατ. € το 2013 και σε 7,01 εκατ. € το 2014. Οι ελληνικές εξαγωγές πλεκτών 

ενδυμάτων συνίστανται κυρίως σε γυναικείες / κοριτσίστικες μπλούζες και 

πουκάμισα (4,96 εκατ. €), T-shirts και αθλητικές φανέλες (553,9 χιλ. €) και 

πουλόβερ, jersey, ζακέτες, γιλέκα (423,3 χιλ. €) – στοιχεία 2014 

 Οι ελληνικές εξαγωγές μη πλεκτών ενδυμάτων προς Βέλγιο ανήλθαν σε 604 χιλ. € το 

2010, 540 χιλ. € το 2011, 936 χιλ. € το 2012, 642 χιλ. € το 2013 και 1,29 εκατ. € το 

2014. Οι ελληνικές εξαγωγές μη πλεκτών ενδυμάτων συνίστανται κυρίως σε 

αξεσουάρ και μέρη ενδυμάτων (330,1 χιλ. €), αθλητικές φόρμες και είδη 

κολύμβησης (253,1 χιλ. €) και γυναικεία / κοριτσίστικα σύνολα, ζακέτες, φούστες, 

φορέματα κλπ. (229,2 χιλ. €) – στοιχεία 2014 

 Στο πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές μας πλεκτών ενδυμάτων στο 

Βέλγιο ανήλθαν σε 4,29 εκατ. €, αυξημένες κατά 51,22% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2014. Αντιθέτως, οι εξαγωγές μας μη πλεκτών ενδυμάτων εμφάνισαν 

στο πρώτο εξάμηνο του 2015 πτώση 61,51% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2014, ανερχόμενες σε μόλις 285 χιλ. €   
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