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Kleding wordt duurder in 2016
Kleding en schoeisel wordt voor de consument duurder in 2016. De waardestijging van de
Amerikaanse dollar grijpt de modezaken naar de keel, omdat dit de inkoopprijzen door de keten
heen verhoogt. Dat de consument steeds meer te besteden krijgt, biedt voor de modewinkels de
ruimte om prijzen van kleding en schoeisel op te hogen zonder te veel in te boeten op de

Figuur 1: Dollar beïnvloedt invoerprijzen kleding
Bron: CBS, Bloomberg

volumes. Hogere prijskaartjes van mode-artikelen zijn zodoende aanstaande.
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Een dollar wordt een euro waard
De koers van de dollar is van doorslaggevend
belang voor de inkooptarieven voor modezaken.
Bij de import van kleding en schoeisel vanuit
productielanden wordt vaak in dollars
afgerekend, of in Aziatische valuta die een sterk
verband met deze Amerikaanse munt hebben.
De effecten van koersveranderingen doorlopen
de keten en komen uiteindelijk bij de modezaken
terecht.
De dollar is ten opzichte van de euro ongeveer
23% sterker geworden sinds april 2014, een
euro noteert momenteel rond de USD1,12. Wij
verwachten dat deze trend nog doorzet en de
dollar aan het einde van het vierde kwartaal van
2015 rond de EUR1 zal noteren.
Die koersstijging van de Amerikaanse munt mist
zijn uitwerking op de modebranche niet. Uit een
historische regressieanalyse blijkt dat er een

duidelijk verband bestaat in de afgelopen
zeven jaar tussen de wisselkoers van de dollar
en de inkoopprijzen van de modesector. In
Figuur 1 is het verband vooral vanaf medio
2011 duidelijk te zien. Bij het hogere niveau
van de inkoopprijzen speelt mee dat in ons
land weinig moderetailers van dusdanig grote
omvang zijn, dat zij de inkoopprijzen kunnen
drukken door grote volumes in te kopen. Dat
de dollar verder gaat stijgen, gaan de
modezaken voelen.
Volgens brancheverenigingen ModINT en
INRetail is het gebruikelijk dat een grote
beweging in de koers van de dollar na negen
maanden tot een jaar doorwerkt in de
verkoopprijzen van modezaken. Door de
concurrentie onder modeketens is dit bij de
opleving van de dollar die in april 2014
aanving, echter nog nauwelijks gebeurd.
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Geschenk uit de hemel
De aantrekkende conjunctuur biedt nu echter
houvast om de prijzen te verhogen. Wij ramen
dat de economie in 2015 met 2,3% groeit en in
2016 met 2,5%. Tegelijkertijd zal de particuliere
consumptie in het huidige jaar met 1,7% groeien
en in 2016 met 1,9%. Dat is een geschenk uit de

Als de (reële) bestedingen van huishoudens
aantrekken, volgen daarom vaak (al dan niet
vertraagd) prijsverhogingen in de modebranche,
zoals in Figuur 2 te zien is. Bijvoorbeeld rond
2005 is sprake van een dergelijke opleving van
de consumentenbestedingen, die in 2006 wordt
gevolgd door prijsverhogingen van kleding en
schoeisel.
Figuur 2: Toename consumentenbestedingen leidt
vaak tot hogere prijzen.
Bron: CBS
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In Figuur 3 is waar te nemen dat de genoemde
prijsverhogingen in de modebranche van 2006
geaccepteerd worden door de consument: de
volumes blijven stijgen. In 2011, een crisisjaar,
is dit niet het geval: de modezaken verhogen
hun prijzen vanwege de explosief gestegen
prijs van grondstof katoen, maar de
consument pikt dit niet en de volumes
duikelden hard omlaag.

Figuur 3: Prijzen en volumes modewinkels
Bron: CBS
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Mutatie j.o.j. in %

hemel voor modezaken. Consumenten zullen bij
zulke conjuncturele oplevingen hogere prijzen
namelijk eerder ‘accepteren’. Dat betekent
simpelweg dat een prijsverhoging niet of beperkt
ten koste gaat van de verkoopvolumes, en dus
bijdraagt aan de winst van de betreffende
modezaak.
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De mate waarin de consument een prijsstijging
accepteert hangt dus sterk samen met de
status van de economie. Dat er economisch
betere tijden aanbreken, biedt dus kansen
voor modezaken om de duurdere dollar te
verdisconteren in de prijzen.

Niet uit luxe
De aanstaande verhoging van de prijzen van
kleding en schoeisel is een pure noodzaak om
een verdere daling van de winstgevendheid een
halt toe te kunnen roepen. De laatste jaren
waren de druiven zuur voor de modewinkels, die
onder de streep steeds minder overhouden. In
die periode hadden de kledingzaken door de
moeizame economische situatie en de grote
concurrentie in de markt last van druk op de
omzet. Zo was de branche niet of nauwelijks bij
machte om de btw-verhoging van 2012 door te
berekenen in de prijzen, zonder aan volume te
verliezen.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek
hebben kledingwinkels hun bedrijfsresultaat (de
winst vóór het verrekenen van financiële baten
en lasten, voorzieningen, buitengewone baten
en lasten en belastingen) in de periode van
2010 tot en met 2013 met een
duizelingwekkende 70% zien slinken. Ondanks
de hogere invoerprijzen in de keten (zie Figuur
1) daalden in die periode wél de totale
inkoopkosten voor kledingwinkels. Dit heeft
echter te maken met het instorten van de
verkoopvolumes (waardoor een winkel minder
hoeft in te kopen) en is dus ook geen teken van
kracht.
De omzetdaling zette voort in 2014, zoals in
Figuur 4 te zien is: weliswaar stabiliseerden de
volumes (-0,1%), maar omdat te bereiken
werden wel de prijzen 1,2% lager.

Figuur 4: Totale omzet kledingwinkels
Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

De gifbeker is daarmee niet leeg: gezien de
ontwikkelingen in 2014 (stabiliserende
volumes, lagere prijzen, hogere invoerprijzen),
is die winstmarge waarschijnlijk alleen nog
maar meer gedaald. Om winstgevendheid te
waarborgen zullen modewinkels de hogere
inkoopkosten als gevolg van de sterkere dollar
moeten doorberekenen in de winkelstraat.
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productie van deze synthetische vezel wordt
gebruikt.
De prijsdalingen van katoen en polyester zijn
weliswaar van veel minder sterke invloed op de
inkoopkosten dan de wisselkoers van de dollar,
maar hebben wel een licht temperend effect op
de inkoopprijzen.
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Ondertussen zijn de winstmarges dun
geworden. In 2010 was het bedrijfsresultaat voor
kledingwinkels nog 5,5% van de totale omzet, in
2013 was dit nog slechts 1,6% (zie Figuur 5).

Figuur 5: Bedrijfsresultaat kledingwinkels
Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau
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De prijsstijgingen van mode-artikelen zullen
niet parallel lopen met de waardestijging van
de dollar ten opzichte van de euro. Er zijn ook
nog andere invloeden – zij het minder groot.
De gestegen loonkosten in productielanden
maken de import van kleding eveneens
duurder. Maar aan de andere kant is de prijs
van grondstof katoen vanaf begin 2014
gedaald. Katoenvoorraden zitten namelijk
momenteel rond een recordniveau (109 balen
wereldwijd), volgens het National Cotton
Council. Bovendien lijkt ’s werelds grootste
katoenimporteur China zijn importquota te
gaan verlagen en heeft ook het gewijzigde
subsidiebeleid in dat land een drukkend effect
op de prijs van katoen.
Ook de prijs van polyester is gedaald; van 93
dollarcent per pound een jaar geleden naar
rond de 75 dollarcent nu. Dit heeft te maken
met de gedaalde prijs van ruwe olie, dat bij de

Kortom; modezaken zullen hun prijzen in 2016
verhogen. De waardestijging van de dollar, die
rond het einde van 2015 ongeveer gelijk zal zijn
aan de euro, maakt importeren duurder. Het
gegeven dat de economische groei en de
particuliere consumptie aantrekken, geeft
modezaken de ruimte om hogere inkoopkosten
door te berekenen aan de consument.
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