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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Α1. Περιγραφή κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Το άρθρο 2 του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009) 

προσδιορίζει τον ορισμό ενός καλλυντικού προϊόντος ως εξής: 

Ως "καλλυντικό προϊόν" νοείται κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τα 

διάφορα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος ή με τα δόντια και τις βλεννώδεις μεμβράνες της 

στοματικής κοιλότητας με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, την 

αλλαγή εμφάνισής τους και / ή τη διόρθωση των οσμών του σώματος και / ή την προστασία τους ή τη 

διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 

Η αγορά καλλυντικών σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό περιλαμβάνει πέντε βασικές κατηγορίες: 

 αρώματα και κολώνιες (perfumes and fragrances) 

 προϊόντα μακιγιάζ (decorative cosmetics - make-up) 

 προϊόντα περιποίησης δέρματος (skincare) 

 προϊόντα περιποίησης μαλλιών (haircare) 

 προϊόντα γενικής περιποίησης ( toiletries). 

Εξάλλου, τρία κύρια ζητήματα που αφορούν το σκοπό του προϊόντος (π.χ. καθαρισμός), το μέρος 

εφαρμογής του (π.χ. μαλλιά) καθώς και τη σύνθεσή του (π.χ. εάν περιέχει απαγορευμένα για τα καλλυντικά 

συστατικά), καθορίζουν το κατά πόσον ένα προϊόν θα μπορούσε νομίμως να χαρακτηριστεί καλλυντικό. 

Επισημαίνεται ότι η πορεία της βιομηχανίας καλλυντικών καθοδηγείται από την επιστήμη (science-led 

industry), καθώς επιδιώκει συνεχώς να κατανοεί πώς λειτουργεί το δέρμα και το σώμα για να προσφέρει 

βελτιωμένα και καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις αλλαγές του καταναλωτικού τρόπου ζωής. 

Συνεπώς, ο κλάδος των καλλυντικών στο ΗΒ χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό για καινοτομία τόσο 

στην παραγωγή τους όσο και στην προώθησή τους. 

Α2. Ιστορική αναδρομή 

 

Τα καλλυντικά αποτελούν παραδοσιακά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των 

καταναλωτών του ΗΒ. 

Στη διάρκεια της ελισαβετιανής περιόδου, τα καλλυντικά μακιγιάζ χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από 

την αριστοκρατική τάξη, αφού η φανταχτερή εμφάνιση αποσκοπούσε στη διαφοροποίηση της αριστοκρατίας 

από τις μεσαίες τάξεις. Έτσι, εκτός των εντυπωσιακών ενδυμάτων, η λαμπερή εμφάνιση ολοκληρωνόταν με 

υπερφορτωμένο μακιγιάζ, που περιελάμβανε ανοιχτόχρωμο δέρμα, ροδαλά μάγουλα και μαύρα 

σκιαγραφημένα φρύδια. 

Στη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, η άνοδος της ψηφιακής τεχνολογίας έχει προκαλέσει 

επαναστατικές αλλαγές στο χώρο της ομορφιάς και της προσωπικής περιποίησης. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως π.χ. το Youtube, αναδεικνύουν τις νέες τάσεις, εξοικειώνουν τους καταναλωτές με τα νέα 



4 

 

προϊόντα και προβάλλουν τον τρόπο εφαρμογής των καλλυντικών χωρίς την ανάγκη παρουσίας ειδικευμένου 

αισθητικού. 

Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1, οι πωλήσεις καλλυντικών σε όγκο στο ΗΒ τριπλασιάστηκαν τα 

τελευταία τριάντα χρόνια, αφού οι καταναλωτές αποδίδουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην προσωπική 

τους περιποίηση. 

 

Διάγραμμα 1: Πωλήσεις καλλυντικών βάσει όγκου στο ΗΒ (1988-2017) 

 

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής Η.Β. (ONS), 22.3.2018 
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Α3. Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου στο σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας του ΗΒ 

– Κοινωνικοοικονομική συμβολή του στην οικονομία του ΗΒ 

 

Η βιομηχανία καλλυντικών του ΗΒ έχει αξιοσημείωτη συμβολή όχι μόνο στην οικονομία αλλά και 

στην κοινωνική ευημερία της χώρας, προωθώντας το ευ ζείν. 

Το ΗΒ θεωρείται ένας δυναμικός και πρωτοποριακός παραγωγός καλλυντικών. Μέσω της αγοράς 

αγαθών και υπηρεσιών και της καταβολής των φόρων και των μισθών των εργαζομένων, η βιομηχανία 

καλλυντικών παράγει πολλαπλούς κύκλους οικονομικών δαπανών και αναχρηματοδότησης που ωφελούν τη 

βρετανική οικονομία και τους πολίτες της. 

Η αξία της αγοράς καλλυντικών στο ΗB ανήλθε σε 9,38 δισ. λίρες το 2016 (πηγή: CTPA), 

αποτελώντας μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες λιανικού εμπορίου. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

(ΑΠΑ) της μεταποίησης των καλλυντικών (εξαιρουμένων των σαπουνιών) ανήλθε σε 801 εκ. λίρες το 2016 

αυξημένη κατά 4% έναντι του 2015 (πηγή ONS). 

Ο κλάδος καλλυντικών του ΗΒ απασχολεί περίπου 170.000 άτομα (πηγή: CTPA). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η βιομηχανία καλλυντικών αποτελεί μια καινοτόμο κι επιστημονικά καθοδηγούμενη βιομηχανία, που 

απασχολεί επιστημονικό προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις για να 

διασφαλίσει ότι τα προϊόντα είναι βιώσιμα, ενώ αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό χορήγησης διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αφού κάθε χρόνο ένα τέταρτο όλων των καλλυντικών προϊόντων στην αγορά βελτιώνονται ή 

εξελίσσονται σε εντελώς νέα προϊόντα.   

 Επίσης, η αγορά καλλυντικών συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, αφού 

συνεισφέρει στη δημόσια υγεία και υγιεινή, καθώς και στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των 

καταναλωτών, μέσω μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων, που περιλαμβάνει από αντηλιακά και οδοντόκρεμες 

μέχρι υγρά σαπούνια και αποσμητικά. 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ1
 

Β1. Δομή παραγωγής/αριθμός εταιρειών 

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών (εξαιρουμένων 

των σαπουνιών) στο ΗΒ ανήλθε το 2016 στα 2,33 εκ. λίρες, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 4% έναντι του 

2015. Ο αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων το 2016, όπου απασχολήθηκαν περίπου 14.000 εργαζόμενοι, 

ανήλθε σε 569, έναντι 512 το 2015 (πηγή ONS).  

Τονίζεται ότι η πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών παράγουν περισσότερες από 

μια κατηγορίες προϊόντων, ενώ επίσης, δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα των 

φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των απορρυπαντικών κ.ά. 

 

                                                           
1
 Η ενότητα της παραγωγής αναφέρεται στον κλάδο καλλυντικών εξαιρουμένων των σαπουνιών, καθώς το ONS δεν παρέχει 

στοιχεία ξεχωριστά για την παραγωγή σαπουνιών, κατατάσσοντάς τα στην ίδια κατηγορία μαζί με τα απορρυπαντικά και άλλα 
είδη καθαρισμού 
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Β2. Εξέλιξη παραγωγής  

 

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, ο κύκλος εργασιών παραγωγής καλλυντικών (εξαιρουμένων των 

σαπουνιών), παρουσίασε αύξηση από το 2009 μέχρι και το 2011, τη διετία 2012-2014 παρέμεινε περίπου στα 

ίδια επίπεδα, σημείωσε σημαντική μείωση το 2015 κατά 48%, ενώ το 2016 έδειξε σημεία ανάκαμψης 

καταγράφοντας αύξηση 4%.  

Πίνακας 1: Παραγωγή καλλυντικών στο ΗΒ (εκτός σαπουνιών), 2008-2016 

Έτη 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Κύκλος εργασιών 

σε εκ. λίρες 

% Μεταβολή 

κύκλου εργασιών 

ΑΠΑ σε  

εκ. λίρες 

% Μεταβολή 

ΑΠΑ 

2008 335 1.856 
 

647 
 

2009 336 2.375 28% 703 9% 

2010 317 3.973 67% 769 9% 

2011 315 4.419 11% 917 19% 

2012 305 4.365 -1% 838 -9% 

2013 365 4.325 -1% 937 12% 

2014 428 4.356 1% 1.054 12% 

2015 512 2.252 -48% 773 -27% 

2016 569 2.337 4% 801 4% 

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής Η.Β. (ONS), Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Σχετικά με το λειτουργικό κόστος της περιόδου 2008-2016, το κόστος εργασίας συρρικνώθηκε από το 

2012 ενώ το κόστος κεφαλαίου από το 2014. Ειδικότερα για το 2016, το κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 4% 

ενώ το κόστος κεφαλαίου συρρικνώθηκε σημαντικά κατά 55%, αυξάνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τα 

λειτουργικά περιθώρια κέρδους (Πηγή: ONS). 

Β3. Προοπτικές στην εξέλιξη παραγωγής 
 

Οι προοπτικές παραγωγής του κλάδου καλλυντικών εκτιμώνται γενικά ισχυρές, παρά την περιρρέουσα 

οικονομική αβεβαιότητα λόγω Brexit. Πρόκληση αποτελούν για τις παραγωγικές επιχειρήσεις η αποδυνάμωση 

της στερλίνας, η αναζήτηση οργανικών πρώτων υλών και τεχνολογίας για την κάλυψη της διευρυνόμενης 

ζήτησης για οργανικά/βιολογικά καλλυντικά, η ανακάλυψη καινοτόμων καλλυντικών με επιστημονικά 

αποδεδειγμένες ενδείξεις και η κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την παραγωγή τους, η συνεχής 

ανανέωση των παραγόμενων καλλυντικών και η προσαρμογή τους στο σύγχρονο τρόπο ζωής, η εξεύρεση των 

κατάλληλων για κάθε είδους καλλυντικό δικτύων διανομής, καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους για 

αύξηση των περιθωρίων λειτουργικού κέρδους. Επισημαίνεται η πορεία των παραγωγικών επιχειρήσεων 

καλλυντικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εδραιωμένη επωνυμία τους και την ιδιαίτερη σχέση 

εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.  

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

Γ1. Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης του κλάδου 

 Οι πωλήσεις καλλυντικών σε αξία, όπως αποτυπώνονται ανάγλυφα στο Διάγραμμα 2 και τον Πίνακα 2, 

έχουν σταθερά ανοδική πορεία από το 2009 μέχρι και το 2016 με µέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 2,3%. Η 

αυξανόμενη δημοτικότητα των καλλυντικών μπορεί να αποδοθεί στους εξής παράγοντες: στην ολοένα και 
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μεγαλύτερη επιθυμία των καταναλωτών για προσωπική περιποίηση και άψογη εμφάνιση, που προωθείται από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη μικρή αξία προϊόντων περιποίησης και καλλωπισμού ευρείας 

κατανάλωσης καθώς και στο μικρό χώρο που καταλαμβάνουν κάποια είδη καλλυντικών, όπως τα προϊόντα 

μακιγιάζ. 

Διάγραμμα 2: Πωλήσεις καλλυντικών βάσει αξίας στο ΗΒ (2009-2016) 

 

Πηγή: Statista 

Πίνακας 2: % Μεταβολή πωλήσεων καλλυντικών βάσει αξίας στο ΗΒ (2009-2016) 

Έτη Πωλήσεις σε αξία % Μεταβολή 

2009 8.022.521 
 

2010 8.028.072 0,07% 

2011 8.267.283 2,98% 

2012 8.303.274 0,44% 

2013 8.387.655 1,02% 

2014 9.116.888 8,69% 

2015 9.373.156 2,81% 

2016 9.379.264 0,07% 

Πηγή: Statista, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου  

Ειδικότερα, βάσει των στατιστικών στοιχείων, το 2016 θεωρείται ως "καλό" έτος για τη βιομηχανία 

καλλυντικών του ΗΒ, αφού η αξία της αγοράς τους αυξήθηκε κατά περίπου 0,1% σε 9,38 δισ. λίρες έναντι 

9,37 δισ. λιρών το 2015. Επισημαίνεται ότι ο πραγματικός αριθμός των αγορασμένων πακέτων καλλυντικών 

μειώθηκε κατά 1,2% στα 2,6 δισ. λίρες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι αγοραστές, αν και αναζήτησαν 

ευκαιρίες, δεν αγόρασαν περισσότερα προϊόντα, αλλά χρησιμοποίησαν τα χρήματά τους με περισσότερη 

σοφία κινούμενοι μεταξύ μιας ευρύτερης γκάμας καταστημάτων και περιηγούμενοι στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα.  

Όσον αφορά τα περισσότερα καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, η αξία και ο όγκος των αγορών τους 

μειώθηκε, καθώς συνέχισαν να είναι θύματα του πολέμου τιμών, με τους λιανοπωλητές να ανταγωνίζονται τις 

τιμές των εκπτωτικών κέντρων, αποσύροντας παράλληλα την προώθηση πολλαπλών αγορών, με συνέπεια οι 
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αγοραστές να πληρώνουν χαμηλότερες τιμές, χωρίς να ενθαρρύνονται να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα 

από το ίδιο είδος προϊόντος.  

Από την άλλη, τα προϊόντα premium διατήρησαν τη θέση τους ως η πιο δυναμική κατηγορία 

καλλυντικών σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε τρέχουσα αξία κάθε χρόνο από το 2009 μέχρι το 2016. Η εν 

λόγω αύξηση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις 

επωνυμίες, τα συστατικά και τις δράσεις των προϊόντων, διευρύνει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους για 

ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τα προϊόντα που αγοράζουν, όπως π.χ. για αρώματα premium που 

προορίζονται και για τα δύο φύλα.  

Το Διάγραμμα 3 και ο Πίνακας 3 απεικονίζουν τη διάρθρωση αγοράς καλλυντικών στο ΗΒ το 2016 

ανά κατηγορία προϊόντος. Τα προϊόντα γενικής περιποίησης κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο σε αξία 

(23,1%) όσο και σε μονάδες (με το εντυπωσιακό 52,7%), και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών το πέμπτο σε 

αξία (17,1%), αλλά το δεύτερο σε μονάδες (17,5%), που οφείλεται στο σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς τους 

αλλά και στην καθημερινή τους χρήση. Αντίθετα, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κατείχαν το δεύτερο 

μεγαλύτερο μερίδιο σε αξία (23%), αλλά το τρίτο σε μονάδες, τα αρώματα το τρίτο σε αξία (19,3%) αλλά 

πολύ χαμηλό σε μονάδες (μόλις 3%), που οφείλεται στο σχετικά υψηλό κόστος αγοράς τους. Τέλος, τα 

προϊόντα μακιγιάζ αντιπροσώπευαν το τέταρτο μερίδιο τόσο σε αξία (17,5%) όσο και σε μονάδες (9,7%). 

Διάγραμμα 3: Διάρθρωση αγοράς καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος στο ΗΒ (2016) 

 

Πηγή: CTPA 
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Πίνακας 3: Διάρθρωση αγοράς καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος στο ΗΒ (2015-2016) 

 Σε χιλ. λίρες 
Πωλήσεις βάσει 

αξίας 2015 

Πωλήσεις βάσει 

αξίας 2016 

% Μεταβολή 

πωλήσεων 

βάσει αξίας  

% Μεταβολή 

πωλήσεων 

βάσει όγκου 

Αρώματα 1.788.760 1.807.506 1% -3,1% 

Προϊόντα μακιγιάζ 1.580.373 1.643.041 4% 2,7% 

Προϊόντα περιποίησης δέρματος 2.177.889 2.160.320 -0,8% 0% 

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών 1.620.695 1.601.386 -1,2% -1,4% 

Προϊόντα γενικής περιποίησης 2.205.439 2.167.011 -1,7% -2,1% 

Σύνολο 9.373.156 9.379.264 0,1% -1,2% 

Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου  

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις σε αξία των κατηγοριών των καλλυντικών στο ΗΒ για το 2016 

κατεγράφησαν ως εξής: 

Α) Αρώματα (Fragrance) 

Σε ό,τι αφορά τα αρώματα, παρότι το 2016 σημειώθηκε μείωση στον όγκο πωλήσεων κατά 3,1% 

έναντι του 2015, παράλληλα κατεγράφη αύξηση στην αξία αυτών κατά 1%, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι 

αγοραστές πραγματοποίησαν περισσότερες αγορές αρωμάτων υψηλής αξίας. Οι συνολικές πωλήσεις 

αρωμάτων το 2016 ανήλθαν σε 1,8 δισ. λίρες έναντι 1,78 δισ. λιρών το 2015. 

 Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία των γυναικείων αρωμάτων υψηλής ποιότητας (fine female fragrance) 

συνέχισε να καταγράφει, βάσει αξίας, την υψηλότερη απόδοση σε πωλήσεις και το 2016 (999,72 εκ. λίρες), 

ενώ η κατηγορία των αρωμάτων υψηλής ποιότητας (fine unisex fragrance) παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση 

κατά 18,8% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η κατηγορία των αρωμάτων ευρείας κατανάλωσης (mass unisex 

fragrance) σημείωσε το 2016 τη μεγαλύτερη πτώση κατά 14,5% έναντι του 2015. Επισημαίνεται ότι οι ειδικοί 

εκτιμούν ότι η προώθηση των αρωμάτων ως εποχιακό δώρο θα μπορούσε να τονώσει τη σχετική αγορά. 

Πίνακας 4: Πωλήσεις αρωμάτων βάσει αξίας στο ΗΒ (2015-2016) 

Σε χιλ. λίρες 2015 2016 % Μεταβολή 

Γυναικεία αρώματα υψηλής ποιότητας 973.338 999.725 2,7% 

Ανδρικά αρώματα υψηλής ποιότητας 538.491 543.823 1% 

Γυναικεία αρώματα ευρείας κατανάλωσης 133.812 130.482 -2,5% 

Ανδρικά αρώματα ευρείας κατανάλωσης 106.681 91.428 -14,3% 

Αρώματα υψηλής ποιότητας και για τα δύο φύλα 32.749 38.894 18,8% 

Αρώματα ευρείας κατανάλωσης και για τα δύο φύλα 3.689 3.154 -14,5% 

Σύνολο  1.788.760 1.807.506 1% 

Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου  

Β) Προϊόντα Μακιγιάζ (Colour cosmetics) 

Τα προϊόντα μακιγιάζ, που θεωρούνται ως ο πιο αξιόπιστος δείκτης της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στον κλάδο των καλλυντικών, είναι η κατηγορία που κατέγραψε, το 2016, τις υψηλότερες 

πωλήσεις βάσει αξίας, αποφέροντας πάνω από 1,64 δισ. λίρες στη βρετανική οικονομία έναντι 1,58 δισ. λιρών 

το 2015, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 4%. Αναλυτικότερα, τα προϊόντα νυχιών, που είναι τα χαμηλότερης 

αξίας στην κατηγορία των προϊόντων μακιγιάζ, σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 8% έναντι του 2016, 

ενώ μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα μακιγιάζ χειλιών που υποχώρησαν κατά 2,5%.  
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Πίνακας 5: Πωλήσεις προϊόντων μακιγιάζ βάσει αξίας στο ΗΒ (2015-16) 

Σε χιλ. λίρες 2015 2016 % Μεταβολή 

Μακιγιάζ προσώπου 642.494 669.771 4,2% 

Μακιγιάζ χειλιών 265.430 258.876 -2,5% 

Μακιγιάζ ματιών 465.037 490.377 5,4% 

Μακιγιάζ νυχιών 207.412 224.017 8% 

Σύνολο 1.580.373 1.643.041 4% 

   Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Γ) Προϊόντα Περιποίησης Δέρματος (Skincare) 

Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία καλλυντικών, 

κατέγραψαν το 2016 μείωση στην αξία των πωλήσεών τους κατά 0,8%, αφού οι πωλήσεις τους ανήλθαν σε 

2,16 δισ. λίρες έναντι 2,17 δισ. λιρών το 2015. Ειδικότερα, τα προϊόντα περιποίησης σώματος υψηλής 

ποιότητας και βρεφικής περιποίησης παρουσίασαν το 2016 τις μεγαλύτερες μειώσεις κατά 5,2% και 7,1% 

αντίστοιχα έναντι του 2015. Αντιθέτως, τα προϊόντα περιποίησης χειλιών, ενισχυμένα με την εισαγωγή νέων 

καινοτόμων προϊόντων, τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης προσώπου και τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας 

αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις στην κατηγορία, σημειώνοντας το 2016 αύξηση κατά 9,9%, 2,7% και 1,4% 

αντίστοιχα έναντι του 2015. 

Πίνακας 6: Πωλήσεις προϊόντων περιποίησης δέρματος βάσει αξίας στο ΗΒ (2015-16) 

Σε χιλ. λίρες 2015 2016 % Μεταβολή 

Προϊόντα περιποίησης δέρματος υψηλής ποιότητας 587.421 556.635 -5,2% 

Μη φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης προσώπου  889.262 901.943 1,4% 

Φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης προσώπου 91.684 90.381 -1,4% 

Προϊόντα ανδρικής περιποίησης προσώπου 72.992 74.968 2,7% 

Προϊόντα περιποίησης χεριών 53.271 52.546 -1,4% 

Κρέμες και λοσιόν σώματος 177.791 171.139 -3,7% 

Προϊόντα βρεφικής περιποίησης 16.698 15.513 -7,1% 

Προϊόντα περιποίησης χειλιών 51.200 56.285 9,9% 

Προϊόντα αντηλιακής προστασίας 237.570 240.910 1,4% 

Σύνολο 2.177.889 2.160.320 -0,8% 

 Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Δ) Προϊόντα περιποίησης μαλλιών (Haircare) 

Οι πωλήσεις των προϊόντων περιποίησης μαλλιών βάσει αξίας ανήλθαν σε 1,6 δισ. λίρες το 2016 

έναντι 1,62 δισ. λιρών το 2015, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 1,2%, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι καμία 

υποκατηγορία τους δε σημείωσε αύξηση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα σύγχρονα προϊόντα 

περιποίησης μαλλιών διαθέτουν πιο περιεκτικές συσκευασίες με δυνατότητες περισσότερων χρήσεων. Τα 

προϊόντα περμανάντ μαλλιών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατά 12,9%, που οφείλεται στην 

αλλαγή προτιμήσεων του γυναικείου φύλου για ίσια μαλλιά. Τα σαμπουάν παρουσίασαν σε ετήσια βάση 

πτώση κατά 0,8% στον όγκο και κατά 1% στην αξία των πωλήσεών τους. 
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Πίνακας 7: Πωλήσεις προϊόντων περιποίησης μαλλιών βάσει αξίας στο ΗΒ (2015-16) 

Σε χιλ. λίρες 2015  2016  % Μεταβολή 

Σαμπουάν 446.814 442.304 -1% 

Βαφές μαλλιών 298.093 296.083 -0,7% 

Μαλακτικά μαλλιών 283.150 278.394 -1,7% 

Σπρέι μαλλιών 119.487 113.306 -5,2% 

Κρέμες, Κεριά και Τζελ μαλλιών  51.602 50.486 -2,2% 

Λοσιόν στυλιζαρίσματος και Μους μαλλιών 15.845 15.250 -3,8% 

Προϊόντα περμανάντ μαλλιών  1.09 949 -12,9% 

Προϊόντα ινστιτούτων ομορφιάς 404.614 404.614 0% 

Σύνολο 1.620.695 1.601.386 -1,2% 

       Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

E) Προϊόντα γενικής περιποίησης (Toiletries) 

Οι πωλήσεις των προϊόντων γενικής περιποίησης βάσει αξίας ανήλθαν σε 2,16 δισ. λίρες το 2016 

έναντι 2,2 δισ. λιρών το 2015, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 1,7%. Τα αφρόλουτρα είναι η υποκατηγορία με 

τη μεγαλύτερη ζημία, καθώς σημείωσαν μείωση περίπου κατά 7% τόσο σε αξία όσο και σε όγκο πωλήσεων. Η 

πτώση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι τα νέα αφρόλουτρα φτιάχνονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν 

αποθεματοποιούνται σε πακέτα πολλαπλών αγορών (multi-buys) όπως στο παρελθόν. Τα προϊόντα στοματικής 

υγιεινής, οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα, παρουσίασαν σε ετήσια βάση αύξηση κατά 2,8% και 1,1% 

αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι η εν λόγω αγορά μπορεί να επεκταθεί, προσφέροντας στους καταναλωτές 

πρόσθετες επιλογές υψηλής ποιότητας, όπως προϊόντα για λεύκανση ή για ευαίσθητες οδοντοστοιχίες. 

Πίνακας 8: Πωλήσεις προϊόντων γενικής περιποίησης βάσει αξίας στο ΗΒ (2015-16) 

 Σε χιλ. λίρες 2015 2016 % Μεταβολή 

Οδοντόκρεμες 476.558 490.016 2,8% 

Αποτριχωτικές κρέμες 47.239 45.268 -4,2% 

Προϊόντα περιποίησης ποδιών 136.674 137.120 0,3% 

Αποσμητικά  588.746 574.469 -2,4% 

Σαπούνια ξυρίσματος 74.906 71.002 -5,2% 

Στοματικά διαλύματα 188.202 190.261 1,1% 

Πούδρες σώματος 16.270 15.924 -2,1% 

Πρόσθετα μπάνιου 76.994 73.312 -4,8% 

Αφρόλουτρα 342.581 320.048 -6,6% 

Υγρά σαπούνια 172.896 169.665 -1,9% 

Σαπούνια  84.373 79.926 -5,3% 

Σύνολο 2.205.439 2.167.011 -1,7% 

                 Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Γ2. Αγοραστική συμπεριφορά 

Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τα καλλυντικά, που βασίζεται στην 

προσπάθειά τους για καθαρή, υγιή, νεανική και σχεδόν άψογη εμφάνιση κι έχει γνώμονα τη μεγιστοποίηση 

της ωφέλειας των καλλυντικών, χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τάσεις: 
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Α) Τάση για τελειοποίηση της εικόνας “selfie”  

Η εποχή "selfie" που εγκαθιδρύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευνοεί την αύξηση της 

ζήτησης των καλλυντικών και κυρίως των προϊόντων μακιγιάζ. Οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως ηλικίας ή 

φύλου, επιθυμούν να φαίνονται ελκυστικοί και μοντέρνοι στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το 

Facebook και το Instagram και γι’αυτό αγοράζουν προϊόντα που τους βοηθούν στη δημιουργία μιας 

αψεγάδιαστης εμφάνισης. 

Β) Τάση για ολιστική "πράσινη" ζωή 

Χάρη στην εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα για πλήρη και 

αξιόπιστη ενημέρωση όχι μόνο για την επίδραση στην υγεία των συστατικών των προϊόντων που 

καταναλώνουν αλλά και για την προέλευσή, τη μεταποίηση καθώς και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό 

αντίκτυπό τους. Διαθέτοντας λοιπόν ευρύτερες γνώσεις και προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις τους στις  

τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές, οι καταναλωτές υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση 

"green living" σε όλα τα επίπεδα του τρόπου ζωής (διατροφή, άσκηση, μόδα και ομορφιά) κι επιλέγουν 

προϊόντα από οργανικά φυσικά συστατικά που τους ωφελούν μακροπρόθεσμα (π.χ. οργανικό γιαούρτι, ρούχα 

από οργανικό βαμβάκι κτλ.), που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα και που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.  

Σε ό,τι αφορά τα καλλυντικά, η εντεινόμενη αύξηση  των αλλεργιών και των ευαίσθητων δερμάτων, 

ενισχύει την τάση των καταναλωτών για προτίμηση οργανικών καλλυντικών και αποφυγή προϊόντων με 

συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό. Οι επιλογές προϊόντων φυσικής και οργανικής ομορφιάς 

και περιποίησης θεωρούνται ακόμα πιο ωφέλιμες όταν αφορούν προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το 

δέρμα, όπως προϊόντα ντους, περιποίησης δέρματος και χειλιών.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα, απαλλαγμένα από βλαβερά συστατικά, δεν 

αποτελεί νέα είδηση στην αγορά ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας. Εντούτοις, τα τελευταίας γενιάς 

καλλυντικά υιοθετούν μια περαιτέρω back-to-basics ολιστική προσέγγιση, αφού εκτός από τον αποκλεισμό 

των καθιερωμένων βλαβερών συστατικών, όπως parabens, σιλικόνη, αλουμίνιο, αμμωνία, πετροχημικά και 

τοξίνες είναι κατασκευασμένα από απλούστερες συνθέσεις αμιγώς φυσικών αλλά και λιγότερων συστατικών, 

π.χ. έλαιο καρύδας και αργανέλαιο. 

Γ) Τάση για πρόληψη και προστασία του δέρματος από εξωτερικούς παράγοντες 

Οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η γήρανση, η ακμή, το στρες, η ρύπανση και η ηλιακή ακτινοβολία 

συνδυασμένοι με την αυξανόμενη ενημέρωση των καταναλωτών για τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τους 

στην υγεία του δέρματος και με την αύξηση των ευαίσθητων δερμάτων, προωθούν τον ενστερνισμό της 

επιτακτικότητας της πρόληψης και συνεπώς συντελούν στην άνοδο της δημοτικότητας καλλυντικών με 

προληπτική δράση για την υγεία του δέρματος.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ζήτηση για καλλυντικά, όπως προϊόντα που καταπολεμούν τις επιπτώσεις της 

μόλυνσης, μάσκες προσώπου, καθαριστικά και ενυδατικά προϊόντα, αντιρυτιδικές κρέμες, αντηλιακά 

γαλακτώματα και γενικά προϊόντα που στοχεύουν στη συντήρηση ενός καθαρού υγιούς δέρματος, 

διευρύνεται. Εξάλλου, η κατηγορία προϊόντων περιποίησης δέρματος αποτελεί τη μεγαλύτερη στον κλάδο των 

καλλυντικών. 
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Δ)Τάση για εξατομικευμένα προϊόντα κι εξατομικευμένες συμβουλές 

Οι ποικιλομορφίες στο εισόδημα, τα ηλικιακά στάδια, το φύλο, ο τρόπος και οι συνθήκες ζωής, οι 

γενικές προτιμήσεις κατανάλωσης, καθώς επίσης και τα ατομικά φυσικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. ο τόνος, η 

ευαισθησία και ο τύπος του δέρματος, το μήκος και το στυλ μαλλιών, συνθέτουν το σύνολο των 

χαρακτηριστικών του καταναλωτικού κοινού στο ΗΒ. Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των συγκεκριμένων 

διαφοροποιήσεων ενισχύουν την ανάγκη ζήτησης προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, 

προσαρμοσμένων στις ειδικές απαιτήσεις και ατομικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Για παράδειγμα, οι 

κάτοικοι των αστικών κέντρων, εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση για αντιγηραντικά καλλυντικά λόγω της 

μόλυνσης και του ταραχώδους τρόπου ζωής, έναντι των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Επίσης, οι νέοι 

ηλικίας κάτω των 30, προτιμούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, μοντέρνα, ανανεωμένα, προσιτά σε τιμές κι 

εύχρηστα που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τις συμβουλές εξειδικευμένου αισθητικού. Αντιθέτως, οι 

ηλικίας άνω των 30 στρέφονται περισσότερο προς premium προϊόντα, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε 

συγκεκριμένες μάρκες (brand loyalty), ενώ συνήθως ζητούν την καθοδήγηση επαγγελματιών για την αγορά 

των κατάλληλων προϊόντων. Η διαφορά των προτιμήσεων ανάλογα με την ηλικία οφείλεται στις διαφορές στο 

διαθέσιμο εισόδημα, στο διαθέσιμο χρόνο για αγορές, στην τάση προς τη μόδα καθώς και στην ανάγκη για 

συγκεκριμένης ποιότητας καλλυντικά. 

Ως αποτέλεσμα, η ποικιλία των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων στον τομέα της ομορφιάς και 

της προσωπικής φροντίδας του ΗΒ εξακολουθεί να αυξάνεται το 2016, με πολλές νέες σειρές προϊόντων να 

επικεντρώνονται στις διαφορές και στις ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων καταναλωτών. Για παράδειγμα, η 

νέα γραμμή ηράνθεμου της Weleda, εστιάζει στην ώριμη επιδερμίδα με την υπόσχεση για πιο σφριγηλή 

επιδερμίδα με μεγαλύτερη ζωτικότητα που ενεργοποιείται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του λαδιού από 

ηράνθεμο. Η Weleda είναι επίσης ένας από τους κατασκευαστές που ενίσχυσε με επιτυχία τις σειρές 

καλλωπισμού των ανδρών, που αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους κλάδους στον τομέα των καλλυντικών, 

αφού το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων γύρω από το μακιγιάζ αμβλύνεται. 

Άλλο παράδειγμα εξειδικευμένων προϊόντων αποτελεί η γραμμή Cosmetic Kitchen, που επιτρέπει 

στους καταναλωτές να αγοράζουν συστατικά ξεχωριστά και να τα αναμειγνύουν για να συνθέσουν διάφορα 

προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης ανάλογα με τις δικές τους απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις 

τους. Τέλος, παράδειγμα εξατομίκευσης προϊόντων αποτελούν οι παλέτες μακιγιάζ ή τα σετ ομορφιάς, των 

οποίων τα μέρη μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με το ατομικό γούστο του καταναλωτή. 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να τελειοποιήσουν τις τεχνικές εφαρμογής τους για να δημιουργήσουν μια 

άψογη εμφάνιση, οι καταναλωτές τείνουν να παρακολουθούν πλήθος σεμιναρίων που βρίθουν στο διαδίκτυο 

αλλά και να δέχονται εξατομικευμένες συμβουλές καλλωπισμού εντός καταστημάτων. Για παράδειγμα, οι 

πωλήσεις στα καταστήματα των επωνυμιών μακιγιάζ  Kiko και Inglot, καθώς και των επωνυμιών υψηλής 

αξίας Bobbi Brown και Charlotte Tilbury αυξάνονται λόγω της προσφερόμενης καθοδήγησης για εφαρμογή 

των προϊόντων τους. 

Γ3. Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Η μελλοντική εξέλιξη των τάσεων της ζήτησης των καλλυντικών, αναμένεται να ωφελήσει τις 

πωλήσεις της κατηγορίας κατά τα επόμενα έτη ως ακολούθως: 
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Α) Εξέλιξη στην τάση για τελειοποίηση της εικόνας “selfie”  

Πρώτον, η τάση για τελειοποίηση της εικόνας "selfie" αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της 

εξάπλωσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση στις πωλήσεις των καλλυντικών 

μακιγιάζ, που βοηθούν τους καταναλωτές να διαμορφώνουν μια καλή εμφάνιση ηλεκτρονικά.  

Β) Εξέλιξη στην τάση για ολιστική "πράσινη" ζωή 

Η τάση των καταναλωτών για ολιστική προσέγγιση “green living” αναμένεται να ενισχυθεί, 

προτρέποντας το λανσάρισμα μιας νέας γενιάς προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, που θα 

προορίζονται, όχι μόνο για τις συνήθεις ρουτίνες ομορφιάς, αλλά και για τις δραστηριότητες γυμναστικής και 

χαλάρωσης των καταναλωτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα καλλυντικά που απευθύνονται 

στους επαγγελματίες γιόγκα, τα οποία χρησιμοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις περιόδους 

άσκησης για να ενισχύσουν τα οφέλη της εμπειρίας της γιόγκα.  

Ωστόσο, ακόμη και αν η ζήτηση για καλλυντικά από συστατικά φιλικά προς το περιβάλλον διατηρήσει 

την αύξουσα πορεία της κι επεκταθεί σε περισσότερες σειρές προϊόντων, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν 

σημαντικές προκλήσεις για τις παραγωγικές εταιρείες, όπως εξισορρόπηση του λόγου κόστους / οφέλους και 

διαχείριση της προθυμίας των καταναλωτών να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για οργανικά καλλυντικά.  

Επίσης, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επωνυμίες βιολογικών καλλυντικών αναμένεται να ενταθεί 

μέσω  της χρησιμοποίησης ισχυρών επιστημονικών ενδείξεων για την υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητα 

των προϊόντων τους, η οποία παραμένει πρώτη προτεραιότητα για τους καταναλωτές. Επισημαίνεται ότι παρά 

την αυξανόμενη προτίμηση για βιολογικά καλλυντικά, οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να τα επιλέξουν 

σε περίπτωση που δεν παρουσιάζουν την επιθυμητή απόδοση. 

Γ) Εξέλιξη στην τάση για πρόληψη και προστασία του δέρματος από εξωτερικούς παράγοντες 

Οι καταναλωτές ενημερώνονται όλο και περισσότερο για τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, με 

συνέπεια να αναλαμβάνουν δράσεις πρόληψης στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Η 

διαφαινόμενη επιδείνωση των ήδη υψηλών επιπέδων μόλυνσης στο ΗΒ θα ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση 

καλλυντικών με δράση κατά της μόλυνσης. Οι εταιρείες δερμοκαλλυντικών, προκειμένου να επωφεληθούν 

από τη συγκεκριμένη καταναλωτική τάση, αναμένεται να αυξήσουν τις σειρές των προϊόντων τους 

αφιερωμένων αποκλειστικά στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

ακολουθώντας τα παραδείγματα της Ren με το Flash Defence Anti-Pollution Mist, της Sampar με τη σειρά 

Smart Skin in the City, της Estée Lauder με τη σειρά Clinique City Block ή της Pond με τη σειρά Pure White 

Cleansing. 

Επίσης, οι εταιρείες των υπόλοιπων κατηγοριών καλλυντικών αναμένεται να ενσωματώσουν τις 

ενδείξεις κατά της ρύπανσης που αρχικά εμπεριέχονταν μόνο σε δερμοκαλλυντικά, σε διάφορες σειρές 

προϊόντων τους, για παράδειγμα σε προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης μαλλιών, και αντηλιακής προστασίας, 

όπως στο Clarins UV Plus Anti-Pollution SPF 50.  

Τέλος, η δημογραφική γήρανση συνδυασμένη με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των γυναικών 

λόγω αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, καθώς και η έκθεση στην επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, θα 

συνεχίσουν να αναδεικνύουν  μεγάλες προοπτικές για τις εταιρείες καλλυντικών για το λανσάρισμα ακόμα πιο 

βελτιωμένων προϊόντων αντηλιακής προστασίας και αντιγηραντικής δράσης.  
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Δ) Εξέλιξη στην τάση για εξατομικευμένα προϊόντα κι εξατομικευμένες συμβουλές 

Η τάση για εξατομικευμένα προϊόντα που διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και 

άλλους πρόσθετους παράγοντες, αναμένεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Για παράδειγμα, οι έφηβοι και οι 

νέοι ενήλικες θα συνεχίσουν να αγοράζουν τα λιγότερο δαπανηρά, πιο πολύχρωμα και μοντέρνα προϊόντα. Οι 

πιο ώριμες γυναίκες θα συνεχίσουν να αναζητούν λειτουργικά προϊόντα με αντιγηραντικές και προστατευτικές 

ιδιότητες για να φροντίσουν το συγκεκριμένο τύπο δέρματος ή μαλλιών τους.  

Επίσης, η αγορά καλλυντικών που προορίζονται για άνδρες έχει πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, 

αφού οι άνδρες που χρησιμοποιούν προϊόντα για γυναίκες ή προϊόντα που προορίζονται και για τα δύο φύλα, 

αναμένεται σταδιακά να στραφούν μόνο στα προϊόντα αποκλειστικής περιποίησης των ανδρών. Συνεπώς, η 

αύξηση της ζήτησης για ανδρικά καλλυντικά θα αυξήσει τις πωλήσεις επωνυμιών όπως είναι οι Bull Dog, 

Aesop και Nu Skin, οι οποίες στοχεύουν σε άνδρες που αναζητούν φυσικά συστατικά και προϊόντα που 

ταιριάζουν στον ανδρικό τρόπο ζωής.  

Ωστόσο, το υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης πιθανότατα θα αποτελέσει πρόκληση για τους 

κατασκευαστές και τους κατόχους εμπορικών σημάτων, καθώς θα πρέπει να συνεχίσουν να εισάγουν αλλαγές 

στα προϊόντα τους, όπως νέες υφές, συσκευασίες και άλλα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, θα πρέπει να 

προσφέρουν και να διατηρούν μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που θα απευθύνονται σε ολιγάριθμες ομάδες 

μεμονωμένων καταναλωτών. Θα απαιτηθούν επίσης μεγαλύτερες και πιο ποικίλες εγκαταστάσεις παραγωγής 

καθώς και μεγαλύτεροι αποθηκευτικοί χώροι ακόμη και εντός καταστημάτων. Τέλος, το υψηλότερο επίπεδο 

εξειδίκευσης θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες παρουσίασης νέων προϊόντων, καθώς οι 

κατασκευαστές συνήθως επιθυμούν να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό πριν «σπάσουν» τα προϊόντα τους 

σε πιο εξειδικευμένες εκδόσεις. Εάν οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι με ένα συγκεκριμένο προϊόν που 

θεωρούν ότι ταιριάζει στις ατομικές τους ανάγκες, είναι λιγότερο πιθανό να δοκιμάσουν νέα πιο γενικευμένα 

προϊόντα. Συνεπώς, κάποιες εταιρείες ενδέχεται να χάσουν την κερδοφορία τους και να μην είναι καν σε θέση 

να συμβαδίσουν με αυτές τις απαιτήσεις.  

Οι παίκτες της αγοράς θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην παροχή 

συμβουλών υγείας, υπηρεσιών ομορφιάς και ομορφιάς κατά την περίοδο των προβλέψεων, με πολλούς να 

προσφέρουν συμβουλές τόσο στο κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο. 

Συμπερασματικά, τα καλλυντικά είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται σε ποικιλία και 

εξειδίκευση. Τα προστιθέμενα μεμονωμένα οφέλη αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές 

σε συγκεκριμένες σειρές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ανδρικών γραμμών, των γραμμών για παιδιά 

και εφήβους, καθώς και διάφορα προϊόντα για ώριμες γυναίκες. Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις σε αξία και όγκο 

των καλλυντικών είναι πιθανό να παραμείνουν αρκετά ανεπηρέαστες από αυτές τις τάσεις, καθώς οι 

καταναλωτές απλώς θα αντικαταστήσουν ένα προϊόν ή ένα εμπορικό σήμα με άλλο ενώ θα παραμείνουν 

ακόμα ευαίσθητοι στις τιμές και προσεκτικοί. 
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Δ1. Ροές εμπορίου 

 

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 9, το 2017 η αξία των συνολικών εξαγωγών καλλυντικών του ΗΒ 

ανήλθε σε 3,9 δισ. λίρες (2,6 δισ. λίρες στην ΕΕ και 1,29 δισ. λίρες εκτός ΕΕ), έναντι 3,58 δισ. λιρών του 

2016, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 8,83%.  

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές καλλυντικών του ΗΒ, η αξία των συνολικών εισαγωγών του ανήλθε για το 

2017 σε 4,2 δισ. λίρες (2,78 δισ. λίρες από την ΕΕ και 1,41 δισ. λίρες εκτός ΕΕ), έναντι 3,76 δισ. λιρών του 

2016, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 11,64%. 

Το ΗΒ, βάσει αξίας, ήταν καθαρός εξαγωγέας καλλυντικών το 1996 μέχρι και το 2008, αλλά έκτοτε η 

εικόνα είναι ανάμεικτη καθώς αποτελεί καθαρό εισαγωγέα καλλυντικών, τόσο για τις αγορές της ΕΕ όσο και 

εκτός της ΕΕ, τα έτη 2009-2010 και 2015-2017, αλλά καθαρό εξαγωγέα τα έτη 2011-2014. 

Την περίοδο 2008-2017, το εμπόριο καλλυντικών του ΗΒ έχει αυξηθεί κατά 58,2%, ενώ το πλεόνασμα 

(82 εκ. λίρες) του 2008 έχει μετατραπεί σε έλλειμμα 300 εκ. λιρών το 2017, αφού η αύξηση των εξαγωγών 

κατά 50% υπολείπεται της αύξησης των εισαγωγών κατά 66,7%. 

Πίνακας 9: Εξαγωγές – Εισαγωγές καλλυντικών βάσει αξίας στο ΗΒ (2008-2017) 

 Σε εκ. λίρες 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Εξαγωγές στην ΕΕ 2.604 2.372 2.055 2.165 2.227 2.045 2.140 1.890 1.871 1.725 

Εξαγωγές εκτός ΕΕ 1.296 1.212 1.118 1.250 1.252 1.067 993 903 816 876 

Σύνολο Εξαγωγών 3.900 3.583 3.172 3.415 3.478 3.112 3.133 2.793 2.687 2.601 

                      

Εισαγωγές από ΕΕ 2.787 2.523 2.195 2.296 2.237 2.096 2.106 2.050 1.975 1.798 

Εισαγωγές εκτός ΕΕ 1.413 1.239 1.138 1.039 1.017 936 892 851 714 721 

Σύνολο Εισαγωγών 4.200 3.762 3.334 3.335 3.254 3.032 2.998 2.902 2.689 2.519 

                      

Σύνολο Εξαγωγών-Εισαγωγών 8.100 7.346 6.506 6.750 6.733 6.144 6.132 5.695 5.376 5.120 

Πλεόνασμα (+)/ Έλλειμμα (-) -300 -179 -162 81 224 80 135 -108 -2 82 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά εξέλιξης του εμπορικού ισοζυγίου του ΗΒ με την ΕΕ και με 

χώρες εκτός ΕΕ. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4, για την περίοδο 2008-2017, το ΗΒ, με εξαίρεση το 

2011, εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με τις χώρες της ΕΕ, ενώ με τις χώρες εκτός ΕΕ παρουσιάζει εμπορικό 

πλεόνασμα την περίοδο 2008-2014 και έλλειμμα τα έτη 2015-2017. 
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Διάγραμμα 4: Εμπορικό ισοζύγιο ΗΒ με χώρες ΕΕ – εκτός ΕΕ 

 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Δ2. Ανάλυση εξαγωγών – εισαγωγών 

 

Για το 2017, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του ΗΒ σε καλλυντικά, αφού το 66,7% των 

εξαγωγών του ΗΒ είναι προς αυτήν και το 66,3% των εισαγωγών του ΗΒ προέρχεται από χώρες της ΕΕ. 

Ωστόσο, οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος του ΗΒ, αποτελώντας το δεύτερο 

μεγαλύτερο προμηθευτή για το ΗΒ και την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών για τα βρετανικά προϊόντα. 

Ειδικότερα, βάσει αξίας, οι σημαντικότεροι πελάτες καλλυντικών του ΗΒ είναι η Ιρλανδία, η 

Γερμανία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ολλανδία. Επίσης, οι σημαντικότεροι προμηθευτές του ΗΒ, 

βάσει αξίας, είναι η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Κίνα, η Πολωνία και η Ιταλία (βλ. Πίνακες 10,11). 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα μας βρίσκεται στην 33
η
 θέση των πελατών καλλυντικών του ΗΒ με 

μερίδιο 0,46% επί του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών και στην 21
η
 θέση των προμηθευτών καλλυντικών 

του ΗΒ με μερίδιο 0,4% επί του συνόλου των βρετανικών εισαγωγών. 
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Πίνακας 10: Εξαγωγές καλλυντικών από το ΗΒ ανά χώρα βάσει αξίας 2012-2016  

  
Σε χιλ. 

λίρες 
2017 2016 2015 2014 2013 

%2016/2

015 

%2017/2

016 

%2017/2

013 

Μερ. 

 2016 

Μερ. 

2017 

1 Ιρλανδία 638.795 606.727 536.375 550.214 532.929 13,12% 5,29% 19,86% 16,93% 16,38% 

2 Γερμανία 505.107 457.629 419.945 468.017 491.467 8,97% 10,37% 2,78% 12,77% 12,95% 

3 Βέλγιο 376.454 312.079 269.729 256.601 284.627 15,7% 20,63% 32,26% 8,71% 9,65% 

4 ΗΠΑ 357.049 342.724 266.303 315.182 275.533 28,7% 4,18% 29,58% 9,56% 9,16% 

5 Γαλλία 228.215 206.606 170.328 183.279 185.839 21,3% 10,46% 22,8% 5,77% 5,85% 

6 Ολλανδία 206.412 207.121 162.344 147.745 132.623 27,58% -0,34% 55,64% 5,78% 5,29% 

7 Ισπανία 119.086 104.888 93.370 86.673 86.069 12,34% 13,54% 38,36% 2,93% 3,05% 

8 Πολωνία 118.138 105.747 89.489 101.503 105.325 18,17% 11,72% 12,16% 2,95% 3,03% 

9 ΗΑΕ 93.192 103.718 81.321 100.452 90.432 27,54% -10,15% 3,05% 2,89% 2,39% 

10 Ελβετία 88.501 71.387 71.840 78.152 84.918 -0,63% 23,97% 4,22% 1,99% 2,27% 

11 Ιταλία 87.757 80.797 65.099 77.771 94.574 24,11% 8,61% -7,21% 2,25% 2,25% 

12 Σουηδία 80.018 70.291 57.715 66.543 66.781 21,79% 13,84% 19,82% 1,96% 2,05% 

13 
Χονγκ 

Κονγκ 
79.384 70.351 58.175 40.642 42.691 20,93% 12,84% 85,95% 1,96% 2,04% 

14 Αυστραλία 65.850 67.622 69.016 68.946 75.970 -2,02% -2,62% -13,32% 1,89% 1,69% 

15 Δανία 47.482 41.661 34.806 43.948 41.848 19,69% 13,97% 13,46% 1,16% 1,22% 

16 
Σαουδική  

Αραβία 
45.554 48.167 61.939 64.117 63.532 -22,24% -5,42% -28,30% 1,34% 1,17% 

17 Κίνα 42.137 29.641 19.152 27.110 32.535 54,76% 42,16% 29,51% 0,83% 1,08% 

18 Τουρκία 40.367 33.074 39.547 43.383 33.406 -16,37% 22,05% 20,84% 0,92% 1,04% 

19 Καναδάς 34.910 24.956 24.644 17.782 19.821 1,26% 39,89% 76,12% 0,7% 0,9% 

20 Τσεχία 34.056 30.010 25.135 29.954 44.524 19,39% 13,48% -23,51% 0,84% 0,87% 

33 Ελλάδα 17.799 15.327 15.315 21.203 24.738 0,08% 16,12% -28,05% 0,43% 0,46% 

 
Σύνολο  

Εξαγωγών 
3.899.968 3.583.414 3.172.305 3.415.094 3.478.420 12,96% 8,83% 12,12% 100% 100% 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 
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Πίνακας 11: Εισαγωγές καλλυντικών στο ΗΒ ανά χώρα βάσει αξίας 2012-2016  

 
Σε χιλ. λίρες 2017 2016 2015 2014 2013 

% 2016 

/2015 

%2017 

/2016 

%2017 

/2013 

Μερ. 

 2016 

Μερ. 

2017 

1 Γαλλία 794.073 745.751 715.290 770.031 754.067 4,26% 6,48% 5,31% 19,82% 18,91% 

2 ΗΠΑ 621.497 545.788 506.200 455.104 436.899 7,82% 13,87% 42,25% 14,51% 14,80% 

3 Γερμανία 584.987 535.523 492.918 491.100 470.117 8,64% 9,24% 24,43% 14,23% 13,93% 

4 Κίνα 320.923 265.639 219.936 200.286 199.062 20,78% 20,81% 61,22% 7,06% 7,64% 

5 Πολωνία 310.384 259.254 187.212 206.610 193.806 38,48% 19,72% 60,15% 6,89% 7,39% 

6 Ιταλία 252.300 236.207 203.363 210.313 215.887 16,15% 6,81% 16,87% 6,28% 6,01% 

7 Βέλγιο 205.850 158.378 132.812 141.554 132.874 19,25% 29,97% 54,92% 4,21% 4,9% 

8 Ισπανία 203.081 170.745 125.534 146.298 144.484 36,02% 18,94% 40,56% 4,54% 4,84% 

9 Ολλανδία 180.393 180.732 130.393 104.840 90.306 38,61% -0,19% 99,76% 4,8% 4,3% 

10 Ιρλανδία 135.578 115.754 109.955 120.382 123.963 5,27% 17,13% 9,37% 3,08% 3,23% 

11 Ελβετία 106.392 94.213 99.120 88.893 94.692 -4,95% 12,93% 12,36% 2,5% 2,53% 

12 Καναδάς 48.566 44.056 42.003 38.897 32.991 4,89% 10,24% 47,21% 1,17% 1,16% 

13 Ταϊλάνδη 43.992 50.133 54.091 51.073 60.615 -7,32% -12,25% -27,42% 1,33% 1,05% 

14 Τουρκία 39.980 35.768 26.837 22.269 16.065 33,28% 11,78% 148,87% 0,95% 0,95% 

15 
Χονγκ 

Κονγκ 
34.072 37.451 32.062 27.648 25.476 16,81% -9,02% 33,75% 1% 0,81% 

16 Αυστραλία 30.253 24.564 20.417 18.577 18.954 20,31% 23,16% 59,62% 0,65% 0,72% 

17 ΗΑΕ 25.742 16.306 14.170 14.646 17.546 15,08% 57,87% 46,71% 0,43% 0,61% 

18 Ν. Κορέα 19.150 9.741 6.363 5.174 5.776 53,1% 96,58% 231,55% 0,26% 0,46% 

19 
Νότια 

Αφρική 
19.042 18.921 20.826 22.124 21.047 -9,15% 0,64% -9,53% 0,5% 0,45% 

20 Ισραήλ 17.805 13.360 18.835 13.193 12.774 -29,07% 33,27% 39,39% 0,36% 0,42% 

21 Ελλάδα 16.829 15.373 13.087 19.510 13.742 17,47% 9,47% 22,46% 0,41% 0,4% 

 
Σύνολο 

Εισαγωγών 
4.199.909 3.762.170 3.333.955 3.334.566 3.254.219 12,84% 11,64% 29,06% 100% 100% 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Σε επίπεδο ΕΕ επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις σε αξία καλλυντικών του ΗΒ έρχονται στη δεύτερη θέση 

μετά τη Γερμανία και λίγο πριν τη Γαλλία, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών είναι η μεγαλύτερη του 

κόσμου (με αξία 77 δισ. ευρώ το 2015). Τα βρετανικά καλλυντικά αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλή 

παγκοσμίως κι εμπνέουν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές λόγω της έμφασης στη βρετανική τους προέλευση 

(“Brand Britain”), η οποία παραπέμπει σε καλλυντικά που διακρίνονται όχι μόνο από τα φυσικά τους 

συστατικά αλλά κυρίως από την πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και καινοτομία. 

Για παράδειγμα, βρετανικές επωνυμίες όπως Burberry, πυλώνας της βρετανικής μόδας και ομορφιάς, 

Neal’s Yard Remedies, Lush, Mintel, This Works, Sarah Chapman and Emma Hardie ευδοκιμούν όχι μόνο 

εντός ΕΕ αλλά και στην Ιαπωνία, τη Ρωσία, ενώ η Feelunique, αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο 

διαδικτυακό πωλητή καλλυντικών της Ευρώπης.  

Από την άλλη, οι επωνυμίες καλλυντικών ξένων χωρών, όπως π.χ. από την Κορέα ή την Ινδία, είναι 

αρκετά ελκυστικές για του Βρετανούς καταναλωτές, καθώς είναι φορείς διαφορετικής εθνικής κουλτούρας και 

ταυτότητας.  

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 12, τα κυριότερα εξαγόμενα αλλά και εισαγόμενα είδη καλλυντικών 

του ΗΒ για το 2016 ήταν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος και μακιγιάζ, ακολουθούμενα από τα αρώματα 

και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. 
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Πίνακας 12: Εισαγωγές - Εξαγωγές καλλυντικών του ΗΒ ανά είδος προϊόντος, 2016 

Σε εκ. λίρες Εισαγωγές 
Μερίδιο 

εισαγωγών 
Εξαγωγές 

Μερίδιο 

εξαγωγών 

Προϊόντα περιποίησης δέρματος & μακιγιάζ 1657,6 44,81% 1406,1 39,72% 

Αρώματα 756,3 20,44% 609,8 17,23% 

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών 492,7 13,32% 384,4 10,86% 

Προϊόντα στοματικής υγιεινής 195,7 5,29% 253,4 7,16% 

Υγρό σαπούνι 164,3 4,44% 146,6 4,14% 

Αποσμητικά 142,8 3,86% 307,9 8,70% 

Σαπούνι μπάνιου 110,4 2,98% 173 4,89% 

Παρασκευάσματα για λουτρά 85,1 2,30% 56,4 1,59% 

Αποτριχωτικά & άλλα προϊόντα γενικής περιποίησης 61 1,65% 93,5 2,64% 

Παρασκευάσματα για το ξύρισμα 33,6 0,91% 108,4 3,06% 

Σύνολο 3699,5 100 3539,6 100 

Πηγή: CTPA, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνο 2 

Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ε1. Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

 

Τα καλλυντικά φτάνουν στον τελικό καταναλωτή μέσω των δικτύων διανομής που περιλαμβάνουν: 

-τα δίκτυα ευρείας διανομής, στα οποία ανήκουν τα σουπερμάρκετ, οι αλυσίδες υγείας και ομορφιάς (health 

and beauty chains), τα πολυκαταστήματα (department stores) 

-τα δίκτυα επιλεκτικής διανομής, που περιλαμβάνουν τις εξειδικευμένες αλυσίδες λιανικής πώλησης 

(specialist retailers) 

-τα φαρμακεία 

-τα ινστιτούτα αισθητικής και κομμωτήρια (professional) 

-τις απευθείας πωλήσεις. 

Τα κυριότερα κανάλια διανομής είναι αυτά τα ευρείας κι επιλεκτικής διανομής.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις καλλυντικών δραστηριοποιούνται στο κανάλι της ευρείας διανομής, 

όπου πωλούνται κυρίως προϊόντα γενικής περιποίησης. Το συγκεκριμένο κανάλι έχει μεγάλη απήχηση στο 

καταναλωτικό κοινό, κυρίως στη νέα γενιά κάτω των 30, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, όπως: 

ευκολία πρόσβασης, προσιτές τιμές, αυτοεξυπηρέτηση, αλλά και μεγάλη ποικιλία εμπορικών σημάτων των 

καλλυντικών. Τα σουπερμάρκετ με ηγέτες τις Tesco και Sainsbury’s, πουλάνε προϊόντα τόσο δικής τους 

ετικέτας όσο και επώνυμα ευρείας κατανάλωσης, συνεχίζοντας τη διείσδυσή τους στον κλάδο των 

καλλυντικών. Οι μάρκες premium πωλούνται στα πολυκαταστήματα, τα ινστιτούτα αισθητικής και τα σπα 

ομορφιάς. Οι ηγετικές εταιρείες στο χώρο των πολυκαταστημάτων είναι οι Debenhams και John Lewis.  

Το κανάλι των φαρμακείων παρουσιάζει αυξανόμενη παρουσία στον τομέα λιανικής καλλυντικών, με 

πολλά φαρμακεία να παρέχουν ιδιοπαραγόμενα καλλυντικά, λόγω της ανόδου της τάσης των καταναλωτών 

για κατανάλωση φυτικών καλλυντικών. 

                                                           
2
 Λόγω διαφόρων αναθεωρήσεων των στοιχείων αλλά και μεθοδολογικών διαφορών, τα δεδομένα της CTPA για το σύνολο των 

εισαγωγών και εξαγωγών του ΗΒ παρουσιάζουν ελαφριά απόκλιση από τα αντίστοιχα δεδομένα του UK Tradeinfo. 
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Το κανάλι επιλεκτικής διανομής, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις ηλικίες άνω των 30, 

εξακολούθησε το 2016 να αποτελεί αυτό με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε 

δύο παράγοντες. Πρώτον, τα καλλυντικά μακιγιάζ των εξειδικευμένων αλυσίδων αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

δημοφιλή, καθώς οι καταναλωτές αρέσκονται να προσαρμόζουν τις αλλαγές της εμφάνισής τους στις τάσεις 

της μόδας. Δεύτερον, οι συγκεκριμένες αλυσίδες προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές, εστιάζουν 

στην προσφορά συμβουλών ομορφιάς από ειδικευμένους πωλητές εντός καταστημάτων. Έτσι ανοίγουν 

μεγαλύτερα καταστήματα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ξεχωριστού περιβάλλοντος, όπου οι 

καταναλωτές βιώνουν μια ευχάριστη εμπειρία, κάνοντας τις αγορές τους και δοκιμάζοντας παράλληλα 

επώνυμα καλλυντικά. Για παράδειγμα, το 2016 η Lush άνοιξε στην Oxford Circus το μεγαλύτερο κατάστημά 

της στο ΗΒ, συμπεριλαμβανομένου ενός Lush Spa που προσφέρει θεραπείες εντός καταστήματος, ενώ και η 

Benefit προσφέρει επίσης θεραπείες εντός των καταστημάτων της. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα εξειδικευμένα 

καταστήματα καλλυντικών κατέγραψαν μια εντυπωσιακή αύξηση της τρέχουσας αξίας πωλήσεων κατά 4% 

στο χώρο πώλησης ανά κατάστημα το 2016 (πηγή Euromonitor).  

Σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις καλλυντικών, αυτές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς, λόγω της διάδοσης της χρήσης του Διαδικτύου και της αυξημένης χρήσης των έξυπνων 

κινητών. Επίσης, ανταποκρινόμενα στις νέες τάσεις για εξατομικευμένα προϊόντα, τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην παροχή συμβουλών σε απευθείας σύνδεση, ενώ 

μέσω ανάλυσης δεδομένων, δημιουργούν ατομικά καταναλωτικά προφίλ με σκοπό να προσφέρουν 

εξατομικευμένες συμβουλές ομορφιάς στους καταναλωτές. Τέλος, η αυξανόμενη προτίμηση στις ηλεκτρονικές 

πωλήσεις αποδίδεται και στην ευκολία αγοράς χωρίς απώλεια ελεύθερου χρόνου, δεδομένου ότι τα 

καλλυντικά αποτελούν ένα είδος που δε χρειάζεται δοκιμές, όπως π.χ. τα ρούχα, ενώ αποτελούν είδος 

επαναλαμβανόμενων αγορών. 

Εντούτοις επισημαίνεται ότι το κανάλι των εξειδικευμένων αλυσίδων λιανικής πώλησης, καθώς και οι 

κορυφαίοι παίκτες των υπόλοιπων καναλιών, όπως οι Boots, που προσελκύουν το καταναλωτικό τους κοινό 

επενδύοντας στη δημιουργία εμπειριών μέσω των αγορών, παρέμειναν ανθεκτικά και αναμένεται να 

παραμείνουν στην αυξανόμενη απειλή της αύξησης των διαδικτυακών πωλήσεων. Αυτό αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι το 2016 οι αγορές μέσω Διαδικτύου έφθασαν σε υψηλά επίπεδα, αλλά σε ετήσια βάση η ανάπτυξή 

τους ήταν λίγο χαμηλότερη σε σύγκριση με προγενέστερα χρόνια. Για παράδειγμα, την περίοδο της Black 

Friday οι διαδικτυακές πωλήσεις καλλυντικών σημείωσαν μείωση σε σύγκριση με το 2015, καθώς οι 

αγοραστές εντυπωσιάζονται πλέον λιγότερο με «ειδικές προσφορές» και διαισθάνονται ότι μπορούν να τις 

βρουν όλο το χρόνο.  

Ε2. Βαθμός συγκέντρωσης εγχώριων επιχειρήσεων 

 

Η Boots είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης στην αγορά καλλυντικών, αφού είναι ο μόνος παίκτης με διψήφιο 

μερίδιο αγοράς (42%) το 2016. Η  Boots πουλάει προϊόντα τόσο ευρείας κατανάλωσης όσο και premium. Η 

εταιρεία επωφελείται όχι μόνο από την εδραιωμένη ισχύ της επωνυμίας της και την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών, αλλά και από το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων της και την έμφασή της στην καινοτομία, όπως 

π.χ. η εφαρμογή IBM Assisted Sales Assistant. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί επίσης αναλυτικά στοιχεία που 

επιτρέπουν στους πωλητές να κάνουν εύκολα αποτελεσματικές προσωπικές συστάσεις με τη μορφή 

πρόσθετων στοιχείων και εναλλακτικών επιλογών, βάσει των δημοφιλών αναζητήσεων, του προσωπικού 

αρχείου αγορών των καταναλωτών και των τρεχουσών προσφορών.  
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Ωστόσο, η Boots έχασε οριακό μερίδιο το 2016 έναντι του προηγούμενου έτους. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι πολλοί ανταγωνιστές της μιμούνται τις πολιτικές της για προσαρμογή του μοντέλου πωλήσεων 

στις διαδικτυακές πωλήσεις και στην προσέλκυση πελατών μέσω παροχής υπηρεσιών εντός των 

καταστημάτων τους.   

Οι 10 κορυφαίοι λιανοπωλητές καλλυντικών κατά σειρά κατάταξης είναι οι: Boots, Tesco, Asda, 

Sainsbury’s, Superdrug, Morrison’s, Debenhams, John Lewis, Holland & Barrett, House of Fraser (πηγή: 

Retail economics). 

Ε3. Παρουσία ελληνικών προϊόντων 

Τα ελληνικά καλλυντικά έχουν μικρή αλλά συνεχόμενη παρουσία στη βρετανική αγορά, που 

αυξομειώνεται σε βάθος δεκαετίας (2008-2017).  

Οι εξαγωγές ελληνικών καλλυντικών βάσει αξίας από το 2008 μέχρι το 2017 ανήλθαν σε 141.156.423 

λίρες, με μέσο όρο 14.115.642 λίρες. Το 2017 ανήλθαν σε 16,83 εκ. λίρες, έναντι 15,37 εκ. λιρών του 2016, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 9%. 

Τα κυριότερα είδη ελληνικών καλλυντικών είναι διάφορα προϊόντα μακιγιάζ, για τη συντήρηση ή τη 

φροντίδα του δέρματος και των νυχιών, καθώς επίσης και διάφορα άλατα αρωματισμένα και παρασκευάσματα 

για λουτρά. Ο Πίνακας 13 αποτυπώνει την πορεία καθώς και τα είδη των ελληνικών εξαγωγών την περίοδο 

2007-2018, ενώ η 8-ψήφια ανάλυση του Πίνακα 14 απεικονίζει τα είδη των ελληνικών εξαγόμενων 

καλλυντικών την αντίστοιχη περίοδο. 

Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών στο ΗΒ βάσει αξίας, 2008-2017, 2-ψήφια και 4-ψηφια ανάλυση 

Σε λίρες 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Σύνολο Ελληνικών 

Εξαγωγών 
12.755.051 8.972.875 14.861.678 12.855.682 13.170.364 13.742.114 19.510.095 13.086.620 15.373.206 16.828.738 

% Eτήσια Μεταβολή 

Ελληνικών Εξαγωγών 
  -30% 66% -13% 2% 4% 42% -33% 17% 9% 

Κεφ.33 Σ.Ο. Αιθέρια 

έλαια και ρητινοειδή, 

αρώματα,  

προϊόντα καλλωπισμού, 

καλλυντικά 

παρασκευάσματα 

10.862.717 7.205.698 12.260.452 10.146.123 11.204.272 11.254.900 16.827.035 12.044.433 13.936.097 15.577.217 

3303 Αρώματα και 

κολόνιες 
15.406 26.555 344.548 26.196 63.297 85.389 232.110 48.933 4.631 12.848 

3304 Προϊόντα 

μακιγιάζ, για τη 

συντήρηση ή τη 

φροντίδα του δέρματος 

και των νυχιών 

7.216.824 4.041.618 9.844.639 7.725.870 8.441.704 8.258.594 12.543.460 7.982.452 9.062.072 9.931.995 

3305 Παρασκευάσματα 

για τα μαλλιά 
2.679.572 2.222.849 1.038.149 850.441 1.560.941 1.454.424 1.897.336 1.492.459 1.995.046 1.760.854 

3306 Παρασκευάσματα 

για την υγιεινή του 

στόματος ή των δοντιών 

262.331 81.094 97.173 439.472 53.799 89.946 86.057 37.824 13.649 243.040 

3307 Παρασκευάσματα 

για το ξύρισμα, 

αποσμητικά σώματος, 

παρασκευάσματα για 

λουτρά 

688.584 833.582 935.943 1.104.144 1.084.531 1.366.547 2.068.072 2.482.765 2.860.699 3.628.480 

Κεφ.34 Σ.Ο. Σαπούνια, 

παρασκευάσματα για το 

πλύσιμο του δέρματος 

1.892.334 1.767.177 2.601.226 2.709.559 1.966.092 2.487.214 2.683.060 1.042.187 1.437.109 1.251.521 

3401 Σαπούνια, 

παρασκευάσματα για το 

πλύσιμο του δέρματος 

1.892.334 1.767.177 2.601.226 2.709.559 1.966.092 2.487.214 2.683.060 1.042.187 1.437.109 1.251.521 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 
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Πίνακας 14: Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών στο ΗΒ βάσει αξίας, 2008-2017, 8-ψήφια ανάλυση 

Αξία σε λίρες 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008-2017 

33030090 

Κολόνιες 
9.784 4.653 26.058 26.196 28.965 54.880 36.564 37.594 1.391 9.748 235.833 

33030010 

Αρώματα 
5.622 21.902 318.490 .. 34.332 30.509 195.546 11.339 3.240 3.100 624.080 

33041000 

Προϊόντα 

μακιγιάζ χειλιών 

86.540 25.277 67.293 102.449 799.267 709.440 60.719 105.036 1.914 1.553 1.959.488 

33042000 

Προϊόντα 

μακιγιάζ ματιών 

131.181 128.733 131.104 99.111 96.736 44.372 11.466 13.500 1.283 3.335 660.821 

33043000 

Παρασκευάσματ

α για την 

περιποίηση των 

νυχιών  

33.282 1.602 1.533 4.593 5.450 19.703 1.738 3.911 4.590 489 76.891 

33049100 

Πούδρες 
93.050 18.310 41.690 28.609 16.890 19.757 1.730 123 453 3.729 224.341 

33049900 Άλλα 

προϊόντα 

μακιγιάζ, για τη 

συντήρηση ή τη 

φροντίδα του 

δέρματος και των 

νυχιών 

6.872.771 3.867.696 9.603.019 7.491.108 7.523.361 7.465.322 12.467.807 7.859.882 9.053.832 9.922.889 82.127.687 

33051000 

Παρασκευάσματ

α για το λούσιμο 

του κεφαλιού 

1.665.839 1.388.444 606.712 467.347 1.057.519 1.069.671 1.046.989 397.705 565.256 422.580 8.688.062 

33052000 

Παρασκευάσματ

α για το 

κατσάρωμα ή το 

ίσιωμα διαρκείας 

των μαλλιών 

0 0 0 55 0 27 70 0 14 0 166 

33053000 Λακ για 

τα μαλλιά 
267.051 161.858 25.374 0 28 35 6.135 32 4.545 47 465.105 

33059000 - Άλλα 

παρασκευάσματα 

για τα μαλλιά 

0 0 406.063 383.039 503.394 384.691 844.142 1.094.722 1.425.231 1.338.227 6.379.509 

33061000 

Οδοντόπαστες 
1.702 235 936 4.872 728 87.489 11.817 8 2.911 31.319 142.017 

33062000 

Οδοντικά νήματα 
0 0 3 0 0 0 0 6.099 6 12 6.120 

33069000 Άλλα 

παρασκευάαματα 

για την υγιεινή 

του στόματος ή 

των δοντιών 

260.629 80.859 96.234 434.600 53.071 2.457 74.240 31.717 10.732 211.709 1.256.248 

33071000 

Παρασκευάσματ

α για το ξύρισμα 

21.342 2.216 0 16.616 1.191 1.591 20.750 9.544 2.918 9.214 85.382 

33072000 

Αποσμητικά 

σώματος 

12.477 2.516 25.919 43.015 160.922 53.872 92.326 93.066 128.049 138.921 751.083 

33073000 Άλατα 

αρωματισμένα 

και άλλα 

παρασκευάσματα 

για λουτρά 

644.985 714.289 856.007 947.543 822.357 1.267.438 1.937.168 2.349.275 2.729.692 3.474.716 15.743.470 

33079000 Άλλα 

παρασκευάσματα 

για το ξύρισμα, 

αποσμητικά 

σώματος, 

παρασκευάσματα 

για λουτρά 

9.780 114.561 54.017 96.970 100.061 43.646 17.828 30.880 40 5.629 473.412 

34011100 

Σαπούνια 

καλλωπισμού 

(και για ιατρικές 

χρήσεις) 

571.320 874.988 704.389 817.080 969.528 1.352.510 1.703.712 479.761 487.351 440.370 8.401.009 
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34011900 Άλλα 

σαπούνια 
52.020 49.610 52.205 219.393 85.600 80.749 61.491 72.774 1.457 59.534 734.833 

34012090 

Σαπούνια σε 

μορφή πάστας ή 

υγρή μορφή 

30.449 58.729 234.294 314.477 186.728 140.201 205.819 7.115 4.984 665 1.183.461 

34012010 

Σαπούνι σε 

μορφή νιφάδων, 

τριμμάτων, 

κόκκων ή σκόνης 

0 0 0 0 0 0 0 2.058 0 0 2.058 

34013000 

Προϊόντα και 

παρασκευάσματα 

οργανικά για το 

πλύσιμο του 

δέρματος, με 

μορφή υγρού ή 

κρέμας 

1.238.545 783.850 1.610.338 1.358.609 724.236 913.754 712.038 480.479 943.317 750.952 9.516.118 

Πηγή: UK Tradeinfo, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελλάδα κατέχει την 21
η
 θέση των χωρών προμηθευτών του ΗΒ στα 

καλλυντικά, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 0,4% του συνόλου των βρετανικών εισαγωγών καλλυντικών το 2017 

(βλ. Πίνακα 11). 

Ε4. Τιμές λιανικής πώλησης 

 

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης και του μεγάλου αριθμού των ειδών καλλυντικών αλλά και των 

σημαντικών τιμολογιακών διαφορών ανάλογα με την επωνυμία των καλλυντικών, δεν είναι δυνατή η 

καταγραφή των τιμών του κάθε είδους καλλυντικών. 

Γενικά στις αρχές του 2016, οι επιχειρήσεις καλλυντικών αποφάσισαν να μειώσουν τις τιμές 

προκειμένου να επανακτήσουν κάποιο μερίδιο αγοράς από τις εκπτωτικές αλυσίδες.  

Ε5. Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού 

 

Η αγορά καλλυντικών του ΗΒ έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια, με τις 

επιχειρήσεις να βρίσκονται σε μια αέναη προσπάθεια για προϊόντα που χαρακτηρίζονται από καινοτομία και 

επιστημονικά αποδεδειγμένες ενδείξεις. Επίσης, η αναμενόμενη επιδείνωση της αγοράς λόγω Brexit ίσως 

οδηγήσει στην επιβάρυνση των οικονομικών καταστάσεων των αδύναμων επιχειρήσεων και συνεπώς σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο. 

Οι εταιρείες καλλυντικών ευρείας κατανάλωσης συχνά προβαίνουν σε προσφορές και σε μείωση των 

τιμών, για να ανταπεξέρχονται στην ισχυρή πίεση, κυρίως από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία, τα  οποία 

διευρύνουν τις σειρές προϊόντων με καλλυντικά ιδιωτικής ετικέτας, προσελκύοντας τους ανήσυχους για τον 

προϋπολογισμό τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις επώνυμων καλλυντικών, βασίζονται κυρίως στην 

εδραιωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επιδίδονται, εκτός της διαφήμισης, σε άλλους τρόπους 

προώθησης των προϊόντων τους, όπως στη δημιουργία εμπειρίας στη διάρκεια των αγορών καθώς και στην 

παροχή εξατομικευμένων συμβουλών είτε εντός καταστημάτων είτε ηλεκτρονικά. 

Ευκαιρίες αύξησης του μεριδίου αγοράς, προσφέρονται στις παραγωγικές επιχειρήσεις καλλυντικών 

από τις τάσεις για οργανικά, αντιγηραντικά ή αντρικά προϊόντα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη εξαγορά στον τομέα των καλλυντικών ήταν εκείνη των φαρμακείων 

της Sainsbury’s, αξίας 25 εκ. λιρών από την Celesio, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2015 αλλά δεν 
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εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (CMA) μέχρι τον Ιούλιο του 2016. Η Celesio είναι ιδιοκτήτης της 

Lloyds Pharmacy, δεύτερη σε πωλήσεις στην κατηγορία των φαρμακείων και των λιανοπωλητών ειδών υγείας 

και ομορφιάς. Ενώ η Lloyds Pharmacy ήταν υποχρεωμένη να πουλήσει 14 παραρτήματα για να συμμορφωθεί 

στους κανονισμούς της CMA, η εταιρία απέκτησε πάνω από 260 καταστήματα, με αποτέλεσμα να επεκτείνει 

το δίκτυο καταστημάτων της στο εντυπωσιακό νούμερο των 1.800 καταστημάτων. Επιπλέον, η πλειοψηφία 

αυτών των καταστημάτων βρίσκεται σε βολική τοποθεσία εντός των καταστημάτων Sainsbury’s και, συνεπώς, 

έχουν υψηλή προσέλευση πελατών. 

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΤ1.Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία διέπει την αγορά λειτουργίας των καλλυντικών στο ΗΒ με σκοπό την 

εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς, ενώ 

παράλληλα προάγει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα αυτού του τομέα. 

Α) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Η κατασκευή καλλυντικών στο ΗΒ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 της ΕΕ, ο 

οποίος μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:EN:PDF 

Οι τροποποιήσεις αυτού του Κανονισμού καθώς και οι υπόλοιπες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 

μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en 

Β) Εθνική Νομοθεσία 

Επιπλέον, ισχύουν οι εθνικοί κανονισμοί του ΗΒ για την αγορά καλλυντικών  “The Cosmetic Products 

Enforcement Regulations 2013”, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1478/made 

Συνολικά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου καλλυντικών στο ΗΒ παρουσιάζεται στην 

ιστοσελίδα του κλαδικού φορέα CTPA (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association): 

http://www.ctpa.org.uk/content.aspx?pageid=293 

Επίσης, η CTPA έχει εκδώσει έναν οδηγό αγοράς καλλυντικών στο ΗΒ, ο οποίος μπορεί να 

αναζητηθεί στο σύνδεσμο: 

file:///C:/Users/oey04/Downloads/sme%20guide%20v5%20online%20copy.pdf 

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική εμπορική σχέση ΕΕ –ΗΒ θα υποδείξει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς καλλυντικών του ΗΒ. Ωστόσο, γενική εκτίμηση αποτελεί ότι τα 

καλλυντικά που πωλούνται στο ΗΒ θα εξακολουθήσουν να συμμορφώνονται πλήρως με την επιτυχημένη 

κοινοτική νομοθεσία, που καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τη σήμανση των προϊόντων, 

αλλά και την απαγόρευση των δοκιμών τους σε ζώα. Σημειωτέον ότι η βιομηχανία καλλυντικών του ΗΒ 

εγκατέλειψε οικειοθελώς τις δοκιμές σε ζώα επτά χρόνια πριν τη νομοθετημένη απαγόρευση της ΕΕ. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:EN:PDF
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1478/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1478/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1478/made
http://www.ctpa.org.uk/content.aspx?pageid=293
file:///C:/Users/oey01/Downloads/sme%20guide%20v5%20online%20copy.pdf


26 

 

ΣΤ2. Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στον ανταγωνισμό 

 

Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο εξασφαλίζει τη σύγκλιση των εθνικών κανονισμών για πρόσβαση 

στην Ενιαία Αγορά. Οι γενικοί στόχοι είναι η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η διατήρηση ενός 

υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.  

Επομένως, οι ειδικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι οι κάτωθι: 

· διατήρηση της ασφάλειας των καταναλωτών  

· προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας καλλυντικών  

· παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας και καλής μεταχείρισης των ζώων  

· διατήρηση κινήτρων για τη συνεχή έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους που μπορούν να υποκαταστήσουν τις 

δοκιμές σε ζώα.  

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Z1. Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά 

 

Το είδος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη στην 

προσφορά αλλά και στη ζήτηση του κλάδου των καλλυντικών. 

Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την Τελωνειακή Ένωση, παρότι ορισμένα τελικά προϊόντα  

καλλυντικών δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αύξηση δασμών, θα υπάρξει έμμεσος αντίκτυπος στην 

παραγωγή όλων των κατηγοριών καλλυντικών του ΗΒ, λόγω αύξησης των δασμών για τις πρώτες ύλες 

(υπολογίζεται κατά 6-15%) και για άλλα προϊόντα, όπως υλικά συσκευασίας, δώρα κλπ.  Συνεπώς, τα 

περιθώρια κέρδους των παραγωγικών επιχειρήσεων του ΗΒ αναμένεται να συμπιεστούν, γεγονός που θα 

εντείνει τη συγκέντρωση στον κλάδο και ίσως ωθήσει κάποιες επιχειρήσεις να μετακομίσουν σε άλλη χώρα-

μέλος της ΕΕ.  

Γενικότερα, η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να διατηρήσει την αυξητική της πορεία, καθώς η εγχώρια 

ζήτηση επίσης θα συνεχίσει την ανοδική της εξέλιξη, όπως και οι βρετανικές εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της 

υποτίμησης της στερλίνας.  

Όσον αφορά την πλευρά της ζήτησης, σε γενικές γραμμές, εκτιμάται θα υπάρξει αυξανόμενη πόλωση 

των προτύπων των καταναλωτών. Από τη μια μεριά, πολλοί καταναλωτές, παρακινούμενοι από την 

οικονομική αβεβαιότητα λόγω Brexit αναμένεται να επιδείξουν αυξανόμενη ευαισθησία ως προς τις τιμές, 

δαπανώντας μικρότερο ποσό του εισοδήματός τους σε «μη βασικά» αγαθά. Από την άλλη, οι υψηλότερες 

εισοδηματικές τάξεις αλλά και οι αυξημένοι τουρίστες πολυτελείας λόγω της ασθενέστερης λίρας, θα 

εξακολουθήσουν να ζητούν αγαθά υψηλής ποιότητας, γεγονός που θα δώσει ώθηση στις πωλήσεις 

καλλυντικών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των καλλυντικών παραμένει παραδοσιακά ανθεκτικός σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, με τον πληθυσμό, κυρίως το γυναικείο, να στρέφεται προς πιο προσιτές πολυτέλειες όπως 

τα επώνυμα καλλυντικά για να βελτιώσει την εμφάνισή του (lipstick effect).  
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Γενικότερα, οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου διαγράφονται ισχυρές καθώς υπάρχουν υψηλά 

περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη λόγω των ευκαιριών που αναδεικνύουν η τάση για τελειοποίηση της 

εικόνας "selfie", για φυσικά κι ελάχιστα επεξεργασμένα συστατικά σε όλα τα καλλυντικά ως μέρος της 

γενικότερης τάσης για υγεία κι ευεξία, το αυξημένο ενδιαφέρον του αντρικού φύλου για προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, η δυναμικότητα του γυναικείου καθώς και του νεανικού κοινού για μοντέρνα αποτελεσματικά 

καλλυντικά και η στροφή προς τις διαδικτυακές πωλήσεις. 

Οι εξειδικευμένοι λιανοπωλητές καλλυντικών ενδέχεται να επωφεληθούν περισσότερο από την 

αυξημένη ζήτηση καλλυντικών πολυτελείας, ενώ οι περισσότεροι ηγετικοί παίκτες των υπολοίπων καναλιών 

διανομής, όπως οι Boots μπορούν επίσης να επωφεληθούν επεκτείνοντας το φάσμα των επιλογών πολυτέλειας. 

Για τα είδη ευρείας διανομής, τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία αναμένεται να διατηρήσουν τη διείσδυσή 

τους στον κλάδο των καλλυντικών. 

Οι περισσότεροι λιανοπωλητές αναμένεται να συνεχίσουν να καινοτομούν, προωθώντας τα προϊόντα 

τους μέσω απόκτησης εμπειριών για τους καταναλωτές, οι οποίοι αρέσκονται να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος 

του εισοδήματός τους για απόκτηση εμπειριών (πχ μια εκδρομή) παρά για υλικά αγαθά (πχ ένα παλτό). 

Τέλος, η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών ως αποτέλεσμα της αδύναμης στερλίνας, θα οδηγήσει τους 

πωλητές να προσφέρουν ελκυστικές προσφορές τιμών για να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Ο 

πληθωρισμός, ιδιαίτερα στα προϊόντα γενικής περιποίησης ευρείας διανομής, παρότι ευπρόσδεκτος για 

ορισμένους κατασκευαστές, θα τους θέσει το δίλημμα να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους αγοραστές, 

μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους για τους λιανοπωλητές ή τη μείωση των δικών τους περιθωρίων. Το πιο 

πιθανό ενδεχόμενο είναι ο συνδυασμός των τριών περιπτώσεων. 

Z2. Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Οι προοπτικές των ελληνικών προϊόντων διαγράφονται ευνοϊκές, καθώς η ζήτηση για ελληνικά 

καλλυντικά βαίνει αυξανόμενη. Η ενισχυμένη τάση για οργανικά βιολογικά καλλυντικά ευνοεί τις εισαγωγές 

ελληνικών καλλυντικών, των οποίων η ελληνική προέλευση είναι συνυφασμένη με φυσικά συστατικά του 

μεσογειακού ελληνικού τοπίου. Επίσης, η προτίμηση για ηλεκτρονικές αγορές αναμένεται να ενισχύσει τις 

πωλήσεις ελληνικών καλλυντικών στο ΗΒ. Μετά την έξοδο του ΗΒ από την Ενιαία Αγορά, ενδεχόμενη 

επιβολή δασμών στις εισαγωγές ελληνικών καλλυντικών ίσως ανακόψει την ανοδική τους πορεία. 

 

 

 Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 


