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Α. Η αγορά της πΓΔΜ

Το μέγεθος της αγοράς της πΓΔΜ είναι πολύ μικρό, με πληθυσμό περίπου 2,1 εκατ.
κατοίκων. Ο πληθυσμός είναι σχετικά νέος, αφού το 37% του συνόλου είναι μεταξύ 25 και 49
ετών. Η διάκριση του πληθυσμού ανά φύλλο είναι ισορροπημένη (50,20% άνδρες, 49,80%
γυναίκες)1.

Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην χώρα ανέρχεται περίπου σε €345 ευρώ2.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί κυρίως στην πρωτεύουσα, τα Σκόπια,

όπου κατά συνέπεια παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη κατανάλωση. Εξ άλλου, τα Σκόπια
είναι το κέντρο των εμπορικών δραστηριοτήτων της πΓΔΜ και αποτελεί έδρα των
περισσότερων επιχειρήσεων, καθώς και χώρο διεξαγωγής διεθνών εκθέσεων.

Μεγαλύτερες πόλεις Πληθυσμός % στο σύνολο
Σκόπια 506.962 23,8%
Κουμάνοβο 105.484 5,0%
Μοναστήρι 95.385 4,5%
Τέτοβο 86.580 4,0%
Γκόστιβαρ 81.042 3,8%
Αχρίδα 55.749 2,6%
Στιπ 47.496 2,3%

Όσον αφορά στην αγορά ενδυμάτων, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών της
χώρας για την αγορά ρουχισμού και υφασμάτων έχουν ως ακολούθως, βάσει διαθέσιμων
στατιστικών στοιχείων για τα έτη 2009 και 2010:

Έτος 2009 Ποσοστό
% στο
σύνολο
δαπανών
των
νοικοκυρι
ών

2010 Ποσοστό
% στο
σύνολο
δαπανών
των
νοικοκυρι
ών

Ενδύματα 10267 εκατ.
δηνάρια

167
εκατ.
ευρώ

3,3 9634 εκατ.
δηνάρια

157
εκατ.
ευρώ

3,1

Υφάσματα 669 εκατ.
δηνάρια

10,9
εκατ.
ευρώ

0,2 647 εκατ.
δηνάρια

10,5
εκατ.
ευρώ

0,2

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Κάποιες ενδεικτικές τιμές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για το έτος 2011, βάσει
των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, είναι οι εξής:

1
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας που διενεργήθη το 2000.

2
Στοιχεία Ιανουαρίου 2013
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Προϊόν Μονάδα μέτρησης Τιμή σε ευρώ

Γυναικεία υφάσματα μέτρο 4
Φόδρες από τεχνητό μετάξι μέτρο 2
Γυναικείο σακάκι φοδραρισμένο,
Νο 8-10

τεμάχιο 44

Ανδρικό ένδυμα από φίνα
κλωστή, μάλλινο 80%

σύνολο (παντελόνι - σακάκι) 125

Ανδρικό ένδυμα από χοντρή
κλωστή

σύνολο (παντελόνι - σακάκι) 110

Ανδρικό επανωφόρι τεμάχιο 50
Παιδικό ένδυμα, Νο. 0-1 τεμάχιο 9
Γυναικείο κουστούμι σύνολο 52
Ανδρικό συνθετικό και βαμβακερό
πουκάμισο

κομμάτι 16

Ανδρικά εσώρουχα (φανέλα) τεμάχιο 2
Γυναικεία εσώρουχα, βαμβακερά τεμάχιο 3
Ανδρικά jeans τεμάχιο 26
Γυναικεία φούστα τεμάχιο 19
Ανδρικές κάλτσες ζευγάρι 2
Παιδικές κάλτσες ζευγάρι 1,2
Συνθετικές γυναικείες κάλτσες ζευγάρι 2

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι τιμές ποικίλουν κατά πολύ, καθώς στην αγορά της
χώρας διατίθεται όλο το φάσμα ποιότητας και τιμών των ενδυμάτων και υφασμάτων, καθώς
μπορεί να συναντήσει κανείς από πολύ φθηνά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (κινέζικα,
τουρκικά), τα οποία πωλούνται κυρίως, αλλά όχι μόνον, στις λαϊκές αγορές, έως ακριβά, ως
επί το πλείστον εισαγόμενα, μεσαίου επιπέδου επώνυμα ενδύματα που πωλούνται κυρίως
στα εμπορικά κέντρα της χώρας, όπως π.χ. Zara, Mango, Massimo Dutti κλπ.
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Β. Γενικές πληροφορίες για την κλωστοϋφαντουργική παραγωγή στην πΓΔΜ

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην
οικονομία της πΓΔΜ, καθώς αποτελεί τον πιο εκτεταμένο και με μακρά παράδοση κλάδο της
τελευταίας. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ ανά έτος3, ενώ το
μερίδιο της κλωστοϋφαντουργίας στην οικονομία της πΓΔΜ διαμορφώνεται ως εξής:

- 9,95% του ΑΕΠ4

- 17,8% του ΑΕΠ της βιομηχανίας5

- 18,5% των εξαγωγών της βιομηχανίας (εκ των οποίων οι εξαγωγές υφασμάτων
συνιστούν το 1,9% και των ενδυμάτων το 16,3%)6

- 16,6% των εξαγωγών της χώρας (εκ των οποίων οι εξαγωγές υφασμάτων συνιστούν
το 1,7% και των ενδυμάτων το 14,9%) σε σύγκριση με περίπου 30% προ του 20077 και
περίπου 20-22% το διάστημα 2007-20108

-περίπου το 18-20% του συνολικού αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία (από 30%
το 2008)9

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής:
2005=100

2007 2008 2009 2010 2011
Παραγωγή
υφασμάτων

97,0 97,9 98,4 102,8 106,6

Παραγωγή
ενδυμάτων

104,8 107,6 110,4 110,3 105,0

Προηγούμενο έτος=100
2007 2008 2009 2010 2011

Παραγωγή
υφασμάτων

99,7 101,0 100,5 104,5 103,7

Παραγωγή
ενδυμάτων

99,9 102,7 102,5 100,0 95,1

Σε σύνολο εργαζομένων στη βιομηχανία της χώρας 193.554 το 2011 και 185.243 το
2010, οι εργαζόμενοι στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ανέρχονται σε ποσοστό 18-20%,
ήτοι 33.000 έως 39.000 άτομα (κυρίως γυναίκες). Επίσης, από τον αριθμό αυτό, μόνον γύρω
στα 3.000 άτομα απασχολούνται στον τομέα παραγωγής υφασμάτων, ενώ οι υπόλοιποι
απασχολούνται στην παραγωγή ενδυμάτων.

Μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας:

2008 2009 2010 2011
Παραγωγή
υφασμάτων

8308
δηνάρια

135,4
ευρώ

9271
δηνάρια

151,1
ευρώ

9746
δηνάρια

158,8
ευρώ

9623
δηνάρια

156,8
ευρώ

Παραγωγή
ενδυμάτων

7149
δηνάρια

116,5
ευρώ

9135
δηνάρια

148,8
ευρώ

9728
δηνάρια

158,5
ευρώ

10411
δηνάρια

169,6
ευρώ

3 747 εκατ. ευρώ το 2011, έτος για το οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ
4 Στοιχεία 2011
5 Στοιχεία 2011
6 Στοιχεία 2012
7 βάσει παλαιότερων στοιχείων του Γραφείου μας
8 Στοιχεία 2012
9 Στοιχεία 2010-2011
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Οι βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας βρίσκονται εξαπλωμένες σε ολόκληρη τη χώρα
και σε κάθε μεγάλο δήμο υπάρχει τουλάχιστον μία εταιρεία που να δραστηριοποιείται στον
εν λόγω τομέα. Ωστόσο, η κλωστοϋφαντουργία δεν επιτρέπεται ως δραστηριότητα στις
Τεχνολογικές και Βιομηχανικές Αναπτυξιακές Ζώνες (Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου) της
χώρας, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε εσωτερικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά στην
κατανομή της δυναμικής τους, περίπου το 50% βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας, το 30%
στα κεντρικά και το 20% στα νότια.

Τα σημαντικότερα κέντρα κλωστοϋφαντουργίας είναι το Stip (λειτουργούν περίπου
50 επιχειρήσεις του είδους), η Strumica και το Tetovo. Επίσης, δραστηριοποιούνται πολλές
επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων (άνω των 50), κυρίως στις πόλεις Γευγελή, Μοναστήρι
και Strumica, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, κάποιες γερμανικές, ολλανδικές, τουρκικές
κ.ά. επιχειρήσεις. Συνολικά υπάρχουν εγγεγραμμένες 600 εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας
στη χώρα, αριθμός ωστόσο αβέβαιος, καθώς αρκετές από αυτές ασχολούνται στην
πραγματικότητα με την εμπορία, και όχι με την παραγωγή, υφασμάτων και ενδυμάτων.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιομηχανίας ενδυμάτων της πΓΔΜ αποτελούν τα
χαμηλά ημερομίσθια, οι σύντομες περίοδοι παράδοσης των παραγγελιών, η ικανότητα για
παραγωγή μικρής κλίμακας παραγγελιών στις ίδιες τιμές με τις μεγάλες παραγγελίες (υψηλή
παραγωγικότητα), η υψηλή ποιότητα της εργασίας και οι καλές μεταφορικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες logistics.

Η παραγωγή στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας βασίζεται κυρίως στη μετατόπιση
της επεξεργασίας των προϊόντων από άλλες χώρες στην πΓΔΜ από διεθνείς παραγωγούς,
λόγω χαμηλού εργατικού κόστους. Συγκεκριμένα, το 95% της παραγωγής στην
κλωστοϋφαντουργία προορίζεται προς εξαγωγή. Επίσης, το 9,5% των εξαγωγών αφορούν
βασικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα –υφάσματα κ.ά.- ενώ το 90,5% συνίσταται σε τελικά
προϊόντα. Σε σχέση με τα τελικά προϊόντα, το 93% της παραγωγής τους γίνεται με τη μέθοδο
«φασόν»)10. Όσον αφορά στο υπόλοιπο της παραγωγής, χρησιμοποιούνται υφάσματα είτε
εγχώριας παραγωγής είτε εισαγόμενα.

Οι εξαγωγές έχουν προορισμό κυρίως τις χώρες της ΕΕ (σε ποσοστό περίπου 80%),
και καταλήγουν κυρίως στη γερμανική αγορά, αλλά και στην ελληνική, την ολλανδική, την
ιταλική και αυστριακή (βλ. πιο αναλυτικά στοιχεία παρακάτω). Ειδικά όσον αφορά στις
εξαγωγές προς Ελλάδα, στην πΓΔΜ, βάσει παραγγελιών και με τη μέθοδο του «φασόν», τα
έτοιμα πλέον ενδύματα (επαν)εξάγονται στην Ελλάδα, όπου τελειοποιούνται και εξάγονται
κυρίως στις χώρες της ΕΕ. Όσον αφορά στις ΗΠΑ, έναν αρκετά σημαντικό, κατά το
παρελθόν, πελάτη, οι παραγγελίες από τη χώρα αυτή έχουν μειωθεί, καθώς πλέον τον κύριο
όγκο της παραγωγής τους τον πραγματοποιούν στην Κίνα.

Οι περισσότερες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας εγχώριων κεφαλαίων είναι
μικρομεσαίες (η μεγαλύτερη είναι η Teteks στο Tetovo, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα
κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής: υφάσματα, ρούχα, accessories κλπ). Είναι επίσης,
όπως προαναφέρθηκε, εξαγωγικά προσανατολισμένες. Κάποιες από τις τοπικές εταιρείες
στρέφονται πλέον στην ανάπτυξη ικανότητας παραγωγής των δικών τους τελικών
προϊόντων, επώνυμου εγχώριου brand, όπως και στην κατάκτηση μίας θέσης στην εγχώρια
αγορά, η οποία ωστόσο είναι μικρού μεγέθους. Εξ άλλου, στην τελευταία υπάρχει έντονος
ανταγωνισμός από τα πολύ φθηνά κινέζικα και, σε μικρότερο βαθμό, τουρκικά προϊόντα.
Μάλιστα, ιδιαίτερα οξυμένο είναι στη χώρα το πρόβλημα των κινέζικων απομιμήσεων πολύ
γνωστών εμπορικών επωνυμιών ενδυμάτων, παρ’ όλο που στα τελωνεία της χώρας γίνονται
συνεχώς κατασχέσεις τέτοιων προϊόντων, καθώς αυτά αντιβαίνουν στην αρχή προστασίας
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι εγχώριοι παραγωγοί ωστόσο εξακολουθούν και
διαμαρτύρονται για τη δυνατότητα των φθηνών κινέζικων και τουρκικών ενδυμάτων να
διεισδύουν στην τοπική αγορά διαφεύγοντας, όπως υποστηρίζουν, τους απαραίτητους
ελέγχους και φορολόγηση στα τελωνεία.

Πέρα από το γεγονός ότι αρκετές εγχώριες εταιρείες άρχισαν να προσανατολίζονται
στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής αλλά και στη δημιουργία δικής τους επωνυμίας

10 σύμφωνα με πληροφορίες του Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργίας της πΓΔΜ
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(brand), όσον αφορά στη μέθοδο «φασόν» διαφαίνεται η τάση οι ξένοι πελάτες να δίνουν
μόνο το μοντέλο και οι εταιρείες στη χώρα να διαθέτουν για  την παραγωγή των τελικών
προϊόντων το σύνολο των υλικών. Η μέθοδος αυτή πρόκειται να έχει αυξημένο κόστος για τις
εγχώριες εταιρείες, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης για την αγορά υφασμάτων, καθώς η χώρα
δεν διαθέτει ικανοποιητική τοπική παραγωγή υφασμάτων του απαιτούμενου ποιοτικού
επιπέδου αλλά, σε μεγάλο βαθμό, τα εισάγει (κυρίως από Τουρκία). Οι εγχώριες λοιπόν
εταιρείες αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης (λ.χ. ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια) ώστε να
μπορέσουν να προσαρμοσθούν στη νέα μορφή παραγωγής ενδυμάτων και συνεργασίας με
τους ξένους πελάτες. Τέλος, αρκετές τοπικές εταιρείες παρουσιάζουν τις «συλλογές» τους σε
εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες επιλέγουν τα «κομμάτια» που τους ενδιαφέρουν και στη
συνέχεια τα πωλούν με δική τους ετικέτα (label).

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας
αποτελεί η έλλειψη στη χώρα μεγάλου βαφείου με σύγχρονες εγκαταστάσεις, γεγονός που
έχει επιπτώσεις και στην ανταγωνιστικότητά τους.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το είδος
των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, εν τούτοις είναι ασφαλές  να πει κανείς
ότι τα βαμβακερά υφάσματα (και διάφορα βαμβακερά-βισκόζ), τα πλεκτά βαμβακερά
υφάσματα και τα μάλλινα (και διάφορα μάλλινα/PA ή μάλλινα/PES) είναι αυτά που κυρίως
χρησιμοποιούνται.

Στο παρελθόν, όταν οι βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας δέχονταν μεγάλες
παραγγελίες, υπήρχαν περίοδοι όπου η δουλειά παρουσιαζόταν αυξημένη και άλλες πάλι
περίοδοι όπου αυτή μειωνόταν. Στις περιόδους με τη μικρότερη απασχόληση, οι
εργαζόμενοι μπορούσαν να κάνουν χρήση της άδειάς τους για διακοπές και δεν ήταν
απαραίτητο για μία εταιρεία να αλλάξει το πρόγραμμα παραγωγής της. Ωστόσο, η
κατάσταση έχει πλέον αλλάξει. Οι παραγγελίες είναι μικρότερες και αφορούν σε πολλά
διαφορετικά στυλ (μερικές φορές 10 κομμάτια ανά στυλ ανά χρώμα), με σύντομο χρόνο
παράδοσης και δεν υπάρχει πλέον η εποχικότητα στην παραγωγή. Εξ άλλου, στην παρούσα
περίοδο οι κλωστοϋφαντουργοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης παραγγελιών (λόγω
παγκοσμίων αλλαγών που επηρεάζουν τον τομέα αλλά και εξ αιτίας της διεθνούς
οικονομικής κρίσης). Πολλές εταιρείες λοιπόν υποχρεώθηκαν να μειώσουν τον αριθμό των
υπαλλήλων τους (βλ. επίσης κατωτέρω για την οικονομική κρίση).

Γ. Νεώτερα δεδομένα λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Η διεθνής οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, μολονότι αρχικά είχε μάλλον μικρή
επίπτωση στα επίσημα οικονομικά μεγέθη της πΓΔΜ, και μάλιστα κατά το διάστημα 2009 –
2011 ακολούθησε κάποια οικονομική ανάκαμψη στη χώρα, επέφερε βαρύ πλήγμα στις
βιοτεχνίες υποδημάτων και κλωστοϋφαντουργίας της χώρας.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας,\ κατά το διάστημα από το 2008
έως το 2010 παρατηρήθηκε μείωση των παραγγελιών. Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγή και οι
εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων το 2009 μειώθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με
το 2008, το δε μερίδιο του εν λόγω κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας μειώθηκε,
με τη σειρά του, κατά 10%. Πολλοί εργαζόμενοι είχαν απολυθεί ή τεθεί σε υποχρεωτική
αργία έως και το φθινόπωρο του 2010 - χαρακτηριστικά, το 2009 αριθμός των εργαζομένων
μειώθηκε πλέον του 20% σε σύγκριση με το 2008 - ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργασίας
και παραγγελιών «φασόν» από το εξωτερικό.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2011 όλες οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις
λειτούργησαν με πλήρη δυναμικότητα, έχοντας εξασφαλίσει παραγγελίες μέχρι και τα τέλη
Μαρτίου. Στην αρχή του έτους μάλιστα εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία από
νέες επιχειρήσεις της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας και της Αγγλίας. Κυρίως, οι
θετικές τάσεις αποδόθηκαν από τους αρμόδιους του συγκεκριμένου κλάδου, στο γεγονός ότι
η Κίνα άρχισε να αποφεύγει τις μικρότερες σειρές παραγωγής καθώς και στην ανακοίνωση
των ξένων εταιρειών, λόγω των γνωστών πολιτικών εξελίξεων, για μετατόπιση της
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παραγωγής τους από την Αίγυπτο και το Μαρόκο στην πΓΔΜ. Εκπρόσωποι του τομέα όμως
εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, μειώνοντας τους φόρους αλλά και τους υπερβολικούς,
κατά την άποψή τους, ελέγχους που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και συνεπάγονται
αυξημένα πρόστιμα με τη διαπίστωση και της παραμικρής παρατυπίας. Ζητούσαν ακόμη την
κατάργηση του εισαγωγικού δασμού για τα ενδιάμεσα αγαθά με προέλευση την Κίνα καθώς
και την έγκριση πιστώσεων με χαμηλότερο επιτόκιο από το ισχύον.

Σημειώνουμε πάντως ότι από το Σεπτέμβριο του 2011 άρχισε ξανά να παρατηρείται
πτώση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, η οποία συνεχίστηκε ολόκληρο το
2012. Επιπλέον, από το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάστηκαν οι πρώτες ενδείξεις της
γενικής ύφεσης και στην πΓΔΜ, με ελάχιστη ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο. Όσον
αφορά συγκεκριμένα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, σχετικά δημοσιεύματα στα
εγχώρια ΜΜΕ στις αρχές του 2013 έκαναν λόγο για συνεχώς μειωμένο όγκο εργασίας στον
κλωστοϋφαντουργικό τομέα, λόγω του μειωμένου αριθμού παραγγελιών από τους
εμπορικούς εταίρους του εξωτερικού και της μαζικής μεταφοράς της παραγωγής «φασόν»
προς τις χώρες που διαθέτουν ακόμη φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Για τους λόγους αυτούς
λοιπόν, και σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στατιστικά στοιχεία, το Νοέμβριο του 2012 και
σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011 η παραγωγή «φασόν» στη χώρα σημείωσε πτώση
κατά 25,4%. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου
Κλωστοϋφαντουργίας τις οποίες μεταφέρουν τα ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια του 2012 το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κλωστοϋφαντουργίες της πΓΔΜ ήταν η μη
σταθερή ζήτηση, ενώ πολλές εταιρείες βρέθηκαν στην ανάγκη να διακόψουν τη λειτουργία
τους για διάστημα δύο – τριών μηνών. Σύμφωνα δε με επιχειρηματίες του κλάδου, τα
κεφάλαια μετακινούνται συνεχώς προς τις ασιατικές αγορές και οι κλωστοϋφαντουργίες της
πΓΔΜ υπογράφουν συμβόλαια για όλο και μικρότερα μεγέθη παραγωγής. Οι ίδιοι επίσης
διαμαρτύρονται ότι οι δασμοί και οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν διαρκή αύξηση, με
αποτέλεσμα πολλές εγχώριες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Τέλος, κατά τις δηλώσεις εκπροσώπων του Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργίας που
λειτουργεί στο πλαίσιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας,
εκφράσθηκε πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ο κλάδος είναι σε αναμονή των
παραγγελιών που αναμένεται να γίνουν αυτό το διάστημα για τη νέα σεζόν.



Προφίλ του τομέα ένδυσης στην πΓΔΜ 8

Δ. Εμπορικές ανταλλαγές της πΓΔΜ στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Εξαγωγές πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (αξία σε Ευρώ)

Υφάσματα Ενδύματα Σύνολο
2005 ----- ----- 434.931.219
2006 ----- ----- 439.825.457
2007 39.386.030 477.077.695 516.463.725
2008 42.382.105 485.534.323 527.916.428
2009 37.263.471 419.963.767 457.227.238
2010 47.341.015 425.887.908 473.228.923
2011 48.587.709 472.746.129 521.333.838
2012 54.032.838 465.094.149 519.126.987

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Εισαγωγές πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (αξία σε Ευρώ)

Υφάσματα Ενδύματα Σύνολο
2005 ----- ----- 319.298.517
2006 ----- ----- 328.248.250
2007 319.720.555 54.024.670 373.745.225
2008 322.732.012 58.134.297 380.866.309
2009 279.470.078 50.666.324 330.136.402
2010 307.950.579 45.707.741 353.658.320
2011 338.788.561 43.525.392 382.313.953
2012 337.512.028 46.353.169 383.865.420

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ
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Κυριότερες κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εξάγονται από την
πΓΔΜ (έτος 2011)11

Κωδικός
(δασμολογική

κλάση)
Κατηγορία προϊόντος Αξία σε

Ευρώ

1 6205200000 Πουκάμισα από βαμβάκι για άνδρες ή αγόρια 72.307.935

2 6206300000 Μπλούζες, πουκάμισα και μπλούζες-πουκάμισα (σεμιζιέ)
από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια 38.942.316

3 6206400000
Μπλούζες, πουκάμισα και μπλούζες-πουκάμισα από
βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια από τεχνητές ύλες, για
γυναίκες ή κορίτσια

26.227.768

4 6204631800
Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως
το γόνατο και σορτς από συνθετικές ύλες, για γυναίκες ή
κορίτσια

22.915.731

5 6204623900 Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως
το γόνατο και σορτς από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια 19.618.371

6 6203331000 Κοστούμια, σακάκια κάθε είδους από συνθετικές ύλες, για
επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, για άνδρες ή αγόρια 14.322.446

7 6109902000 Κοντομάνικα, αθλητικά και άλλα φανελάκια, από μαλλί ή από
λεπτόινες ζωικές τρίχες ή από τεχνητές πλεκτά ή κροσέ

13.072.233

8 6109100000 Κοντομάνικα, αθλητικά και άλλα φανελάκια, πλεκτά ή κροσέ
από βαμβάκι για γυναίκες ή κορίτσια 11.990.641

9 6204339000 Κοστούμια, σακάκια κάθε είδους από συνθετικές ύλες, για
γυναίκες ή κορίτσια 11.310.097

10 6106200000 Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες
ή κορίτσια 11.005.355

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

11 Βλ. επίσης Παράρτημα
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Κυριότερες κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται στην
πΓΔΜ (έτος 2011)12

Κωδικός Κατηγορία προϊόντος Αξία σε
Ευρώ

1 5208420000

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m² , από ύλες διαφορετικών χρωμάτων, απλή πλέξη που
δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

20.816.806

2 5208490000
Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m², από ύλες διαφορετικών χρωμάτων, άλλες ύλες

11.187.078

3 5209320000
Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m², βαμμένς

10.132.785

4 6004100000 Πλεκτά ή κροσέ υφάσματα, πλάτους άνω των 30cm 8.682.859

5 5211320000
Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m²

8.369.540

6 5209390000

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, αναμεμειγμένα κυρίως ή
αποκλειστικά με τεχνητές ύλες, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 200 g/m²

8.095.392

7 6006220000 Άλλα πλεκτά ή κροσέ υφάσματα, από βαμβάκι, βαμμένα 7.061.849

8 5512999000 Υφάσματα από συνθετικά νήματα, που περιέχουν
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικά νήματα, Λοιπά 6.749.275

9 5514220000
Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200
g/m²

6.419.512

10 5903909100 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, καλυμμένα ή
επικολλημένα με πλαστικό 5.331.488

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Το 2012, οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξήγαγε ενδύματα η πΓΔΜ είναι οι:
Γερμανία (αξία εξαγωγών 294.389.575 ευρώ), Ελλάδα (38.234.672 ευρώ), Ολλανδία
(33.776.923 ευρώ), Ιταλία (23.014.574 ευρώ), και Αυστρία (19.073.349 ευρώ). Υφάσματα
εξήγαγε κυρίως προς τις: Τουρκία (αξία εξαγωγών 10.667.827 ευρώ), Ηνωμένο Βασίλειο
(8.599.995 ευρώ), Γερμανία (8.022.567 ευρώ), Αυστρία (4.177.128 ευρώ), Σερβία
(3.766.850 ευρώ) και Ελλάδα (2.945.183 ευρώ).

Το ίδιο έτος, οι κυριότερες χώρες από τις οποίες εισήγαγε ενδύματα η πΓΔΜ είναι οι
ακόλουθες: Κίνα (αξία εξαγωγών 11.444.078 ευρώ), Τουρκία (8.176.229 ευρώ), Ιταλία
(4.728.858 ευρώ), Ελλάδα (3.292.166 ευρώ) και Γερμανία (3.304.579 ευρώ). Υφάσματα
εισήγαγε κυρίως από τις: Γερμανία (αξία εξαγωγών 77.035.095 ευρώ), Ιταλία (59.861.492
ευρώ), Τουρκία (56.524.839 ευρώ), Κίνα (28.255.463 ευρώ) και Ελλάδα (19.688.138 ευρώ).

12 Βλ. επίσης Παράρτημα
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Ε. Διμερείς σχέσεις με Ελλάδα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Εισαγωγές της Ελλάδος από πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με
την ταξινόμηση CN13 (αξία σε Ευρώ)

Πλεκτά ενδύματα Άλλα ενδύματα Σύνολο
2007 47.724.242 13.714.066 61.438.308
2008 60.487.050 18.823.754 79.310.804
2009 54.302.394 16.980.518 71.282.912
2010 43.802.722 9.994.044 53.796.766
2011 34.407.330 5.853.372 40.260.702
2012 34.061.368 2.862.752 36.924.120

Εισαγωγές της Ελλάδος από πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με
την ταξινόμηση SITC14 (αξία σε Ευρώ)

Νήματα Υφάσματα Σύνολο
2007 72.179 7.709.789 7.781.968
2008 73.175 7.695.729 7.768.904
2009 34.979 8.579.430 8.614.409
2010 37.034 5.097.966 5.135.000
2011 37.822 2.989.589 3.027.411
2012 29.427 2.938.998 2.968.425

Σύνολο εισαγωγών της Ελλάδος από την πΓΔΜ βάσει των ταξινομήσεων CN και SITC
(αξία σε Ευρώ)

Έτος Σύνολο εισαγωγών
2007 69.220.276
2008 87.079.708
2009 79.897.321
2010 58.931.766
2011 43.288.113
2012 39.892.545

13 Συνδυασμένη Ονοματολογία, όπου κεφ. 61 ενδύματα πλεκτά κεφ. 62 ενδύματα άλλα από πλεκτά
14 Standard International Classification -Τυποποιημένη ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου Τ.Τ.Δ.Ε ),
όπου κεφ. 26 (Νηματα) και 65 (Υφάσματα)
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Εξαγωγές της Ελλάδος προς πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με
την ταξινόμηση CN (αξία σε Ευρώ)

Πλεκτά ενδύματα Άλλα ενδύματα Σύνολο
2007 25.974.614 5.750.881 31.725.415
2008 20.344.151 4.931.905 25.276.056
2009 14.028.127 3.448.678 17.476.805
2010 8.672.950 2.275.111 10.948.061
2011 4.797.782 1.878.006 6.675.788
2012 3.479.541 1.514.149 4.993.931

Εξαγωγές της Ελλάδος προς πΓΔΜ σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με
την ταξινόμηση SITC (αξία σε Ευρώ)

Νήματα Υφάσματα Σύνολο
2007 4.725.640 30.311.160 35.036.800
2008 2.986.976 33.205.685 36.192.661
2009 1.716.187 33.297.463 35.013.650
2010 189.461 26.530.857 26.720.318
2011 164.352 22.866.717 23.031.062
2012 210.074 21.506.565 21.716.639

Σύνολο εξαγωγών της Ελλάδος προς την πΓΔΜ βάσει των ταξινομήσεων CN και SITC
(αξία σε Ευρώ)

Έτος Σύνολο εξαγωγών
2007 98.487.630
2008 61.468.717
2009 52.490.455
2010 37.668.379
2011 29.706.850
2012 26.710.570
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2) Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ

Εξαγωγές πΓΔΜ προς Ελλάδα σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (αξία σε Ευρώ)

Υφάσματα Ενδύματα Σύνολο εξαγωγών
2007 9.301.789 80.349.685 89.651.474
2008 6.447.177 77.299.839 83.747.016
2009 6.828.745 71.975.148 78.803.893
2010 4.751.201 53.859.094 58.610.295
2011 3.101.977 42.752.647 45.854.624
2012 2.945.183 38.234.672 41.179.855

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Παρατηρούμε ότι κατά την εξαετία 2007-2012 οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων της πΓΔΜ προς τη χώρα μας σημείωσαν σημαντική μείωση (της τάξεως του 54%
το 2012 σε σύγκριση με το 2007). Ειδικά όσον αφορά στα ενδύματα, η μείωση είναι 52%.
Δεδομένου ότι οι εξαγωγές ενδυμάτων αφορούν κυρίως στα προϊόντα φασόν των
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, τα οποία
επανεισάγονται στην Ελλάδα για να τελειοποιηθούν ή να προωθηθούν στις αγορές τους
εξωτερικού, η προαναφερθείσα μείωση αντανακλά στην ουσία την πτωτική παραγωγή των
ελληνικών αυτών επιχειρήσεων.

Εισαγωγές της πΓΔΜ από Ελλάδα σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (αξία σε Ευρώ)

Υφάσματα Ενδύματα Σύνολο εισαγωγών
2007 32.126.078 24.322.492 56.448.570
2008 33.947.399 19.259.830 53.207.229
2009 32.424.250 13.724.934 46.149.184
2010 26.428.002 8.745.379 35.173.381
2011 19.924.502 5.076.150 25.000.652
2012 19.688.138 3.292.166 22.980.304

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, μεγάλη μείωση (59% το 2012
σε σύγκριση με το 2007) παρουσιάζουν και οι εισαγωγές της πΓΔΜ από Ελλάδα. Στα
υφάσματα η μείωση είναι της τάξεως του 38% και σχετίζεται, σε ένα βαθμό, με τις μειωμένες
εισαγωγές υφασμάτων των ελληνικών συμφερόντων κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών στην
πΓΔΜ, οι οποίες τα χρησιμοποιούν για τα ενδύματα φασόν που, όπως προαναφέραμε,
παρασκευάζουν. Ιδιαίτερα μεγάλη ωστόσο (86%) είναι και η μείωση εισαγωγών ετοίμων
ενδυμάτων ελληνικής προέλευσης.
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Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τελωνείων της πΓΔΜ, στις ελληνικές εξαγωγές στη χώρα
συμπεριλαμβάνονται, στους ίδιους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας, τόσο τα
ολοκληρωμένα ελληνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ενδύματα) που εισέρχονται στην
πΓΔΜ για να διατεθούν στην αγορά της, όσο και τα προϊόντα που προορίζονται για παθητική
τελειοποίηση και επανεισαγωγή τους στην Ελλάδα. Συνεπώς, ο πραγματικός αριθμός των
ενδυμάτων της χώρας μας που προορίζονται για την αγορά της πΓΔΜ είναι κατά πολύ
μικρότερος αυτού που παρουσιάζεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Κυριότεροι
ανταγωνιστές για τη χώρα μας είναι η Κίνα, η Τουρκία, η Ιταλία και η Γερμανία (βλ. ανωτέρω,
για τις κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγει ενδύματα η πΓΔΜ).

Ωστόσο, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του Γραφείου μας, η Ελλάδα φαίνεται ότι
κυριαρχεί στην κατηγορία των πλεκτών (μερίδιο αγοράς άνω του 45% το 2007). Σημειώνεται
εντούτοις υποχώρηση έναντι των προηγουμένων ετών, ήτοι μερίδιο 63% το 2005 και 47% το
2006). Εξ άλλου, βάσει και των πινάκων που παραθέσαμε ως προς τις εξαγωγές της
Ελλάδος στην πΓΔΜ, προκύπτει ότι οι εξαγωγές πλεκτών κυριαρχούν έναντι των λοιπών
ενδυμάτων (βλ. επίσης Παράρτημα με κωδικούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που η
Ελλάδα εισάγει στην πΓΔΜ).

Ζήτηση από τις εγχώριες εταιρείες και, συνεπώς, τομέας ευκαιρίας για σχετικές
ελληνικές επιχειρήσεις, υπάρχει σε ό,τι αφορά σε βαφές ενδυμάτων, είδη καθαρισμού
υφασμάτων κ.ά. και κυρίως σε υφάσματα (βλ. επίσης σχετικό πίνακα που παραθέσαμε με τα
σημαντικότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγει γενικά η πΓΔΜ). Ως προς το
τελευταίο όμως προϊόν, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από την Τουρκία.

ΣΤ. Καθεστώς εισαγωγών ενδυμάτων στην πΓΔΜ

Συνήθως επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί, οι οποίοι διαφέρουν ανά χώρα
προέλευσης. Σε όλα, όμως, τα εισαγόμενα ενδύματα επιβάλλεται κατά την εισαγωγή ο ΦΠΑ,
ο οποίος είναι 18% και επιβαρύνει τελικά τον καταναλωτή.

i. Ο τελωνειακός δασμός για τα εισαγόμενα ενδύματα (κατηγορίας 61 και 62) και
υφάσματα (κατηγορία 65) προελεύσεως ΕE (συνοδευόμενα με πιστοποιητικό EUR 1)
είναι 0%.

ii. Ο τελωνειακός δασμός που επιβάλλεται στα προϊόντα τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. είναι
17,5% για τα ενδύματα και 15% για τα υφάσματα.

iii. Ο τελωνειακός δασμός για τα προϊόντα προελεύσεως Τουρκίας είναι 0%.

iv. Ο τελωνειακός δασμός για τα προϊόντα προελεύσεως χωρών ‘EFTA’ είναι 0%.

v. Ο τελωνειακός δασμός για τα προϊόντα προελεύσεως Βοσνίας, Κροατίας, Σερβίας
και άλλων χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Αλβανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας
είναι 0%.

Μετά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας του έτους 2005, επιτρέπεται η
εισαγωγή των πρώτων υλών παραγωγής ενδυμάτων από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια
παθητικής τελειοποίησης, χωρίς τα προϊόντα να σταματούν στα τελωνεία. Συνεπώς, οι
εταιρείες που εισάγουν πρώτες ύλες για παθητική τελειοποίηση και επανεξαγωγή, δεν
πληρώνουν δασμούς αλλά κάποιες τραπεζικές εγγυήσεις.

Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της πΓΔΜ,
ισχύουν τα ακόλουθα:

Το καθεστώς των εισαγωγών και εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της
πΓΔΜ προς την ΕΕ διέπεται από Ειδικό Πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί μέρος της
Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης μεταξύ ΕΕ – πΓΔΜ που υπεγράφη το 2001.
Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την
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πΓΔΜ προς χώρες της ΕΕ δεν επιβαρύνονται από εισαγωγικούς δασμούς, όταν ισχύουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: τα προς εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα παράχθηκαν
στην πΓΔΜ με πρώτες ύλες από την πΓΔΜ ή από χώρες για τις οποίες ισχύει το
προτιμησιακό καθεστώς (χώρες της ΕΕ – διμερής σώρευση). Εάν οι πρώτες ύλες
εισήχθησαν στη πΓΔΜ από τρίτη χώρα, τότε δεν ισχύει  το προτιμησιακό καθεστώς και στα
παραγόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θα εξαχθούν από την πΓΔΜ, θα
επιβληθούν οι δασμοί που καθορίζονται από το δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισχύουν ωστόσο και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία του
προϊόντος στην πΓΔΜ. Για παράδειγμα, εάν οι πρώτες ύλες για ένα κλωστοϋφαντουργικό
προϊόν εισαχθούν από τρίτη χώρα (λ.χ. νήμα από την Ινδία) αλλά γίνουν δύο στάδια
επεξεργασίας στην πΓΔΜ (πλέξιμο και τελειοποίηση του εμπορεύματος), τότε το τελικό
προϊόν θεωρείται ως προϊόν της πΓΔΜ, για το οποίο κατά συνέπεια ισχύει το προτιμησιακό
καθεστώς.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο 2008 ισχύει καθεστώς διαγώνιας σώρευσης (diagonal
accumulation) για την Τουρκία. Μάλιστα, η διαγώνια σώρευση προέλευσης αγαθών
ανάμεσα στην πΓΔΜ, την Τουρκία και την ΕΕ σχεδιάζεται να επεκταθεί ώστε να
συμπεριλάβει και άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Αλγερία και η
Ιορδανία.

Η υπογραφή Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ πΓΔΜ και χωρών της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ουκρανίας και Αλβανίας, επιτρέπει την εξαγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της πΓΔΜ στις αγορές των εν λόγω χωρών χωρίς
δασμολογικές επιβαρύνσεις.

Ζ. Κανάλια διανομής ενδυμάτων

Οι εισαγωγές ενδυμάτων στην πΓΔΜ γίνονται, κυρίως, από λίγους εισαγωγείς στη
πόλη των Σκοπίων, οι οποίοι έχουν άμεσες σχέσεις με ξένους προμηθευτές κυρίως στην
Τουρκία, την Κίνα, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα
καταστήματα λιανικής πώλησης είναι διασκορπισμένα σε όλη την χώρα, ενώ πολλές φορές
τα μικρά καταστήματα πραγματοποιούν τα ίδια τις εισαγωγές επισκεπτόμενα τακτικά την
Ελλάδα και την Ιταλία.

Η διακίνηση και διανομή ενδυμάτων στα Σκόπια, είναι κυρίως συγκεντρωμένη σε
τέσσερα εμπορικά κέντρα ήτοι:

o Trgovski Center και τα περί αυτό καταστήματα

o Ramstore Center

o Εμπορικό Κέντρο Vero (συμφερόντων Βερόπουλου)

o Skopje City Mall

o Εμπορικό Κέντρο Biser (Ζώνη Aerodrom)

Πολύ συχνά, οι τιμές λιανικής πώλησης, αλλά και η ποιότητα των ενδυμάτων,
ποικίλλουν και κυρίως εξαρτώνται από την τοποθεσία του καταστήματος.

Κατηγορίες ενδυμάτων στην αγορά

Η αγορά ενδυμάτων στην πΓΔΜ μπορεί να χωριστεί σε 5 διαφορετικές κατηγορίες,
σύμφωνα με την ποιότητα και την τιμή των προσφερομένων προϊόντων και τις προτιμήσεις
των καταναλωτών.
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i. Κατηγορία ενδυμάτων προέλευσης Κίνας - χαμηλής ποιότητας: ενδύματα χαμηλής
ποιότητας και τιμής. Η διανομή τους γίνεται από καταστήματα μαζικής πώλησης
πολλών διαφορετικών προϊόντων προελεύσεως Κίνας, αλλά και από υπαίθριες,
λαϊκές αγορές

ii. Κατηγορία ενδυμάτων προέλευσης Τουρκίας - χαμηλής ποιότητας: Η διανομή γίνεται
από καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα με διαφορετικές μάρκες μαζί με τα
κινεζικής προελεύσεως προϊόντα, αλλά και από υπαίθριες, λαϊκές αγορές

iii. Κατηγορία χαμηλής και μέσης ποιότητας: Η διανομή γίνεται από καταστήματα
λιανικής σε ελκυστικά σημεία πώλησης. Μάρκες παρούσες στην αγορά: Terranova,
Sasch, Gas

iv. Κατηγορία μέσης και υψηλής ποιότητας: Η διανομή γίνεται από καταστήματα λιανικής
συγκεκριμένης μάρκας στα πλέον ελκυστικά σημεία πώλησης. Μάρκες παρούσες
στην αγορά: Diesel, Replay, Energy, Mango, Miss Sixty, Benetton, Sisley, Bitsiani ,
Zara, Massimo Dutti, Berchka κλπ

v. Κατηγορία υψηλής ποιότητας: Η διανομή γίνεται στα πλέον ελκυστικά, ελάχιστα όμως
σημεία της πρωτεύουσας. Μάρκες παρούσες στην αγορά: Boss, Pierre Cardin, Wol-
ford, Kookai, Palmers, Paul Shark, Mura, Versace, Roberto Cavalli, Suiteblanco,
Celio, Energie, Fashion ID, Fashion & Friends, Florentino, Giovanni Galli, Hugo
Boss, Killah, Springfield, Timberland, Tally Weijl, Y London La Coste, Koton, Motivi,
Caliope, Marella, Bety Barclay, Baster, Lamas, Cacharel κλπ/

Τα ποσοστά ανά κατηγορία ισχύουν κυρίως για τα Σκόπια. Στην επαρχία, η
κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και τιμής,
εγχώριας, τουρκικής ή κινεζικής προέλευσης, έχουν σχεδόν την αποκλειστικότητα της
αγοράς.

Η. Τα ενδύματα “Made in Greece”

1. Η παραγωγή ελληνικών ενδυμάτων στην πΓΔΜ

Tα τελευταία χρόνια (από το 2005 - περίοδο για την οποία διατίθενται στοιχεία) οι
εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη η οποία
οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει
επενδύσεις στην πΓΔΜ, όχι μόνο στον τομέα εντάσεως εργασίας αλλά σε όλους τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, βιομηχανία, κλπ.).

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που παράγουν ενδύματα
στην πΓΔΜ αριθμούν περί τις 60 και λειτουργούν με το σύστημα ‘φασόν’. Είναι
εγκατεστημένες κυρίως στις πόλεις Μοναστήρι, Στρούμιτσα, Γευγελή, Στιπ και σε άλλες
περιοχές με παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία.

Οι εταιρείες αυτές συνδράμουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας καθώς εισάγουν
τεχνογνωσία και δημιουργούν θέσεις εργασίας για περισσότερους από 8000 ανθρώπους σε
περιοχές με σημαντικά προβλήματα και ανεργία (μόνο στο Μοναστήρι απασχολούνται 1.800
εργαζόμενοι στην ένδυση).

Οι περισσότερες όμως από αυτές διαθέτουν τα κέντρα διανομής τους στην Ελλάδα
και εξάγουν τα προϊόντα τους στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
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2. Τα ελληνικά ενδύματα στην αγορά της πΓΔΜ

Στα ενδύματα “Made in Greece” θα πρέπει να προστεθούν και οι ποσότητες που
παρουσιάζονται ως έμμεσες εξαγωγές και πραγματοποιούνται από τους ιδιώτες και τους
αντιπροσώπους των μικρών καταστημάτων λιανικής από την πΓΔΜ που επισκέπτονται 1-2
φορές τον μήνα τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Β. Ελλάδας.

Τα ελληνικά ενδύματα – χωρίς να έχουν φθάσει σε κύρος τα ενδύματα “Made in Italy”
– έχουν καλή εικόνα στον καταναλωτή όσον αφορά στην ποιότητα και το όνομα και είναι
αποδεκτά από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών κάθε ηλικίας. Παραδείγματος χάριν, μόνο
στην περιοχή του Μοναστηρίου, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του κλάδου, τα ενδύματα
ελληνικής προέλευσης που αγοράζονται ανέρχονται σε 12.000 τεμάχια ετησίως, με αξία
περίπου 120.000 έως 200.000 ευρώ.

Εκτός από τα οργανωμένα κανάλια διανομής ελληνικής προέλευσης (Mothercare,
Migato, Adam’s Shoes, Sam 0-13) και τους εισαγωγείς / χονδρεμπόρους, πολλά
καταστήματα λιανικής πώλησης στην χώρα εκπροσωπούν ελληνικά ενδύματα. Ωστόσο στο
παρελθόν υπήρχαν και άλλα καταστήματα ελληνικών έτοιμων ενδυμάτων. Τέλος, σε πολλά
σημεία της χώρας λειτουργούν καταστήματα της εταιρείας Vasidora με έδρα την πΓΔΜ, αλλά
ελληνικών συμφερόντω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και κατά την εκτίμησή μας, αν καταβληθεί
ιδιαίτερη προσπάθεια σε μερικές περιοχές της πΓΔΜ, τα προελεύσεως Ελλάδος ενδύματα,
λόγω κυρίως γειτνιάσεως, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το μερίδιό τους τα επόμενα
χρόνια.

Θ. Πρακτικός οδηγός εμπορικών συναλλαγών και προώθησης ενδυμάτων στην πΓΔΜ

Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της
πΓΔΜ πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τα εξής:

α. Στην πΓΔΜ ισχύει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς: από 1ης Ιανουαρίου 2008 ο
προσωπικός φόρος εισοδήματος και ο φόρος επί των κερδών μειώθηκαν ώστε να
ανέρχονται πλέον στο 10%. Επίσης,  ο φορολογικός συντελεστής για τα αδιανέμητα κέρδη
είναι 0%.

β. Αρκετές φορές παρατηρείται πρόβλημα καθυστερημένης επιστροφής του ΦΠΑ από
το κράτος της πΓΔΜ προς τις επιχειρήσεις, η οποία προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις μειωμένες χορηγήσεις πιστώσεων από
τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη ρευστότητας.

γ. Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν
Έλληνες ως στελέχη ή ως απλούς εργαζομένους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν για αυτούς
άδειες εργασίας από την ειδική κρατική υπηρεσία της πΓΔΜ.

δ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απολύτως τυπικές ως προς τις
υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τους φορείς (λ.χ. αποπληρωμή λογαριασμών
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ρεύματος και νερού, καταβολή φόρων κλπ), προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που
ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε δικαστικές αντιπαραθέσεις.

ε. Το πρόβλημα της αποπληρωμής των προϊόντων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
πρέπει να αναζητήσουν τον κατάλληλο τρόπο καταβολής των οφειλόμενων ποσών στις
οριζόμενες ημερομηνίες, δεδομένης της έλλειψης ρευστότητας εκ μέρους των τοπικών
επιχειρήσεων και δυσκολίας ανεύρεσης εγγυητικών επιστολών. Πολλές από τις ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει τα δικά τους δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων
εξασφαλίζεται η προκαταβολική πληρωμή των προϊόντων τους.

ζ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση ικανών στελεχών από την Ελλάδα, έστω
προσωρινά, με εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση της τοπικής αγοράς και
νοοτροπίας. Τα στελέχη αυτά μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση άλλων στελεχών στη
πΓΔΜ. Σε περιπτώσεις επενδυτικής παρουσίας με μόνιμη εγκατάσταση στην πΓΔΜ,
προτεραιότητα ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η τοποθέτηση Έλληνα διευθύνοντος
συμβούλου, με εμπειρία, ειδικές γνώσεις των δομών της αγοράς και κατανόηση της
συναλλακτικής και καταναλωτικής εγχώριας νοοτροπίας. Το επίπεδο αμοιβών του
επικεφαλής είναι συνήθως ευθυγραμμισμένο και ενδεχομένως να υπερβαίνει τις αποδοχές
υψηλόμισθων managers της ελληνικής αγοράς εργασίας, διότι το στέλεχος αναμένεται να
αναλάβει τη λειτουργία της εταιρείας, να έχει την ευθύνη της πρόσληψης αλλά και της
επίπονης διαδικασίας εκπαίδευσης του εγχώριου εργατικού δυναμικού. Πληροφορίες
σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού μπορούν να αναζητηθούν είτε από το
Γραφείο μας, είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (βλ.
σχετικό κατάλογο του Γραφείου μας).

Σε περίπτωση εξαγωγικής δραστηριότητας, είναι προτιμότερη η σύσταση
επιχείρησης στη χώρα, με κατάλληλη οργάνωση και η διενέργεια τακτικών ελέγχων της
αγοράς από την Ελλάδα. Στην περίπτωση επιλογής πολίτη της πΓΔΜ ως έμμισθου άμεσου
συνεργάτη της ελληνικής επιχείρησης, απαιτείται η διασφάλιση της αξιοπιστίας του.

Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε επενδυτικής ή εξαγωγικής δραστηριότητας
επιβάλλεται η προσεκτική διερεύνηση της τοπικής αγοράς, των δικτύων διανομής και
των συνεργατών ή αντιπροσώπων. Πριν την υπογραφή των συμβολαίων πρέπει να
ελέγχεται η φερεγγυότητα της επιχείρησης της πΓΔΜ μέσω των ελληνικών τραπεζών στη
χώρα (Stopanska Banka και Alpha Bank), του Oικονομικού Επιμελητηρίου, των
φορολογικών αρχών της πΓΔΜ και του Γραφείου μας.

Σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι το
θεσμικό πλαίσιο δεν είναι σαφές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να μελετούν προσεκτικά
τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεκκλίσεων, όπως επίσης και το ιστορικό της εταιρείας, το
παθητικό, τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τον αριθμό των εργαζομένων και τις ενδεχόμενες
αποζημιώσεις τους λόγω επιβεβλημένων απολύσεων, την κατάσταση των κτιριακών
εγκαταστάσεων, τους όρους εξαγοράς ή συγχώνευσης, τα ποσοστά συμμετοχής της
ελληνικής επιχείρησης κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κυρίως τα
προηγούμενα χρέη, τα οποία δεν φαίνονται.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να έχει συνεχή προσωπική επαφή με τον
επιχειρηματικό κόσμο, διότι μόνον η ανταλλαγή επιστολών και διαφημιστικών εντύπων δεν
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αρκεί. Κατά την επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες της πΓΔΜ, συστήνεται η τήρηση των
χρονικών ορίων, χωρίς καθυστερήσεις. Η συνεργασία της ελληνικής επιχείρησης, η οποία
προγραμματίζει τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της πΓΔΜ, με τις εγκατεστημένες στην
πΓΔΜ ελληνικές τράπεζες, το Γραφείο μας και τους φορείς της πΓΔΜ (Επιμελητήρια,
Εμπορικό Μητρώο κλπ), διασφαλίζει την αξιοπιστία των τοπικών εταίρων.

Παρότι, οι τραπεζικές πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard, Eurocard, κλπ) είναι
αποδεκτές στα Σκόπια, κυρίως στα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα ξενοδοχεία, εντούτοις
είναι ελάχιστα αποδεκτές στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Συνεπώς, απαιτείται η εκ των
προτέρων εξασφάλιση συναλλάγματος, για την καταβολή δαπανών διαμονής, διατροφής και
μετακίνησης (η μεταφορά μέσα στην πόλη με ταξί κοστίζει 50-100 δηνάρια (€1-2).
Σημειώνεται ότι το δηνάριο της πΓΔΜ είναι μετατρέψιμο μόνον στο εσωτερικό της χώρας.

γ. Προσωπικές επαφές. Η παράθεση επαγγελματικών γευμάτων έχει ιδιαίτερη
σημασία στην πΓΔΜ, όπως ακριβώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συζητήσεις
διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και ενίοτε, στην ελληνική. Όπως τονίσθηκε, η απλή
ανταλλαγή επιστολών και διαφημιστικών εντύπων δεν είναι δυνατόν να
αντικαταστήσουν την αμεσότητα της προσωπική επαφής. και της βιωματικής
εμπειρίας. Στις προκαθορισμένες συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες για διευθέτηση
θεμάτων αδειοδοτήσεων, παραλαβής διοικητικών εγγράφων και συλλογής λοιπών
πληροφοριών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα ωράρια χωρίς
καθυστερήσεις και υπεροπτική συμπεριφορά. Η μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας
γίνεται κυρίως οδικώς.

δ. Διαπραγματεύσεις. Συστήνεται η διατήρηση των αρχικών διαπραγματευτικών όρων
έναντι των τοπικών επιχειρήσεων (δεν πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις, εκτός μερικών
εκπτώσεων).

ε. Κατανόηση εγχώριας νοοτροπίας. Η επιτυχής επιχειρηματική παρουσία στην
αγορά της πΓΔΜ απαιτεί την κατανόηση της εγχώριας νοοτροπίας και την οικοδόμηση
προσωπικών σχέσεων ισοτιμίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι ξένοι αξιόπιστοι
επιχειρηματίες είναι καλοδεχούμενοι στην πΓΔΜ, διότι έχει γίνει αντιληπτό στην κοινή γνώμη
- και δικαίως - ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα δημιουργεί και εξασφαλίζει
νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι οι  Έλληνες επιχιερηματίες.

στ. Σχετικότητα των αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αγοράς έχουν σχετική αξία, λόγω του ευμετάβλητου χαρακτήρα τόσο του θεσμικού
πλαισίου, όσο και των συνθηκών της αγοράς καθώς π.χ. αναμένεται η ίδρυση μεγάλων
εμπορικών κέντρων και η λειτουργία πολυκαταστημάτων, τα οποία θα μεταβάλουν την δομή
και την μορφή των δικτύων διανομής. Τα επίσημα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της πΓΔΜ,
προς το παρόν, δεν φαίνεται να απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς.

ζ. Αποφυγή αναφοράς σε «πολιτικώς ευαίσθητα ζητήματα». Κατά την διάρκεια των
επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων απαιτείται να εκδηλώνεται από πλευράς του Έλληνα
εμπορικού επισκέπτη η πρόθεσή του να προσαρμοσθεί στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες
της χώρας και συνεπώς να αποφεύγεται η αναφορά σε «πολιτικώς ευαίσθητα ζητήματα».
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Ι. Φορείς

Στο πλαίσιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας λειτουργεί
Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργίας:

Textile Trade Association – Cluster of textile
Dimitrie Cupovski 13
1000 Skopje
e-mail: textileassmk@mt.net.mk
Πρόσωπο επικοινωνίας: κα Natasa Sivevska (εκτελεστική διευθύντρια),
Τηλ.: 00389 2 3244 093



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜ

Εισαγωγές – εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (υφασμάτων και ενδυμάτων) από την πΓΔΜ
για τα έτη 2007-2012

(σε αξία $ και € και σε ποσότητα)
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Value and quantity of the country’s total imports and exports of textiles and wearing apparels for the period 01-12.2007 -final data
2007 EXPORT IMPORT

share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg value in usd value in eur
quantity in

kg value in usd value in eur
13 Textile 12.279.269 53.891.041 39.386.030 39.054.287 439.409.625 319.720.555 1,6 8,3
14 Wearing apparels 24.755.118 655.792.087 477.977.695 9.782.796 74.213.872 54.024.670 19,3 1,4

Total 3.629.186.659 3.398.268.282 2.477.138.297 5.856.130.777 5.280.584.019 3.833.615.554 100,0 100,0

Value and quantity of the country’s total imports and exports of textiles and wearing apparels for the period 01-12.2008 -final data
2008 EXPORT IMPORT

share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg value in usd value in eur
quantity in

kg value in usd value in eur
13 Textile 12.692.705 61.987.491 42.382.105 39.233.119 473.613.987 322.732.012 1,6 6,9
14 Wearing apparels 23.437.299 714.691.766 485.534.323 10.030.485 85.114.963 58.134.297 18,0 1,2

Total 3.735.842.172 3.990.642.488 2.697.564.428 5.814.871.525 6.882.653.384 4.664.440.411 100,0 100,0

Value and quantity of the country’s total imports and exports of textiles and wearing apparels for the period 01-12.2009 -final data
2009 EXPORT IMPORT

share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg value in usd value in eur
quantity in

kg value in usd value in eur
13 Textile 12.077.120 52.031.666 37.263.471 35.580.476 390.489.234 279.470.078 1,9 7,7
14 Wearing apparels 19.972.623 584.570.472 419.963.767 8.799.038 70.365.675 50.666.324 21,7 1,4

Total 2.948.106.783 2.708.487.570 1.937.037.427 5.253.672.045 5.072.820.972 3.636.797.765 100,0 100,0

Value and quantity of the country’s total imports and exports of textiles and wearing apparels for the period 01-12.2010 -final data
2010 EXPORT IMPORT share of

total
export

share of
total

importCPA name quantity in kg value in usd value in eur
quantity in

kg value in usd value in eur
13 Textile 12.671.166 62.653.620 47.341.015 36.566.525 407.049.314 307.950.579 1,9 7,4
14 Wearing apparels 19.688.548 564.469.556 425.887.908 7.427.498 60.580.126 45.707.741 16,8 1,1

Total 3.287.338.343 3.351.429.481 2.534.886.628 5.748.184.339 5.474.484.884 4.137.073.755 100,0 100,0

Value and quantity of the country’s total imports and exports of textiles and wearing apparels for the period 01-12.2011 -preliminary data

2011 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg value in usd value in eur
quantity in

kg value in usd value in eur
13 Textile 11.374.765 67.556.772 48.587.709 36.053.602 471.984.524 338.788.561 1,5 6,7
14 Wearing apparels 20.283.774 658.254.992 472.746.129 6.717.754 60.663.632 43.525.392 14,8 0,9

Total 3.344.825.674 4.455.374.545 3.197.659.729 6.294.167.710 7.007.251.014 5.038.480.934 100,0 100,0
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Share of the exports of textiles and wearing apparels in the exports of industrial products of the country for the period 01-12.2011 -preliminary
data

2011 EXPORT
share of total exportCPA name quantity in kg value in usd value in eur

13 Textile 11.374.765 67.556.772 48.587.709 1,6
14 Wearing apparels 20.283.774 658.254.992 472.746.129 16,0

Total of industrial product 2.683.538.386 4.109.590.951 2.949.268.768 100,0

Share of the exports of textiles and wearing apparels in the exports of industrial products of the country for the period 01-12.2012 -preliminary
data

2012 EXPORT

share of total exportCPA name quantity in kg value in usd value in eur
13 Textile 12.138.109 69.539.371 54.032.838 1,9
14 Wearing apparels 18.640.825 598.148.845 465.094.149 16,3

Total of industrial product 2.316.258.170 3.677.348.004 2.859.890.813 100,0
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Οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγόμενων και εξαγόμενων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (υφασμάτων – ενδυμάτων)
για τα έτη 2011 και 2012

The most important categories of textiles (top 20) being traded for the period 01-12.2011 -
preliminary data, export

tariff name quantity in kg value in eur value in usd
6302100000 Bed linen, knitted or crocheted 1.006.831 8.886.942 12.371.457

9404909000
Other articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes
and pillows), Other 2.580.724 8.099.104 11.214.103

5211420000
Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,mixed mainly or solely with man-made
fibres,weighing not more than 200g/m2, Of yarns of different colours,  Denim 1.314.981 4.492.267 6.284.591

5207100000 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale, Containing 85% or more by weight of cotton 265.293 3.017.224 4.193.711

6305331000
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, Of man-made textile materials, Other, of polyethylene
or polypropylene strip or the like, Knitted or crocheted 954.012 2.500.168 3.467.142

6302600000 Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton 287.766 2.267.797 3.183.842

5603141000
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, Of man-made filaments,  Weighing more
than 150 g/m2, Coated or covered 675.415 1.828.034 2.537.016

6302399000 Other bed linen, Of other textile materials,  Of other textile materials 374.879 1.680.262 2.325.991
6307909900 Other made up articles, including dress patterns, Other, Other 250.612 1.367.582 1.882.966

6005210000
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to
6004, Of cotton, Unbleached or bleached 531.885 1.085.166 1.526.657

6006210000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Unbleached or bleached 532.821 1.098.322 1.516.400
6001100000 "Long pile" fabrics, knitted or crocheted, 183.340 770.945 1.080.717
6304920000 Other furnishing articles, excluding those of heading No  9404, other, Not knitted or crocheted, of cotton 180.326 574.051 796.615
6302310000 Other bed linen,  Of cotton 80.694 549.583 776.680

5602109000
Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated,  Im-
pregnated, coated, covered or laminated 141.240 529.447 736.825

6307901000 Other made up articles, including dress patterns,  Knitted or crocheted 47.865 431.438 598.336

5511200000
Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale, Of synthetic staple fibres, con-
taining less than 85 % by weight of such fibres 46.698 380.606 520.168

5407201900
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No 5404,
Woven fabrics obtained from  strip or the like,  Of polyethylene or polypropylene, of a width of, 3 m or more 151.312 365.405 505.260

6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 43.000 312.041 431.435

5407209000
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No 5404,
Woven fabrics obtained from  strip or the like, Other 123.451 299.322 418.809

9.773.144 40.535.705 56.368.720
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The most important categories of wearing apparels  (top 20) being traded for the period 01-12.2011 -preliminary
data, export

tariff name quantity in kg value in eur value in usd
6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 2.595.567 72.307.935 100.775.350
6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 1.378.251 38.942.316 54.103.418
6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 957.999 26.227.768 36.520.938

6204631800
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthetic fibres,  Trousers and
breeches, Other 1.247.742 22.915.731 31.941.635

6204623900
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and breeches, Oth-
er, Other 754.829 19.618.371 27.180.950

6203331000 Men's or boys' suits, Jackets and blazers, Of synthetic fibres,  Industrial and occupational 548.934 14.322.446 19.890.042
6109902000 T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibres, knitted or crocheted 669.871 13.072.233 18.223.985
6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 975.939 11.990.641 16.724.982
6204339000 Women's or girls' Jackets and blazers,  Of synthetic fibres, Other 347.631 11.310.097 15.754.536
6106200000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made fibres 628.004 11.005.355 15.379.447

6203431100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthetic fibres, Trousers and
breeches, Industrial and occupational 532.462 9.464.936 13.159.728

6211321000 Other garments, men's or boys',  Of cotton,  Industrial and occupational clothing 562.110 9.008.502 12.509.208
6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 642.287 8.745.043 12.076.424

6203421100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and breeches,
Industrial and occupational 633.805 8.615.324 11.981.886

6204329000 Women's or girls' Jackets and blazers, Of cotton,  Other 218.941 8.549.321 11.720.137

6202110000
Women's or girlsovercoats,car-coats,capes,cloaks,anoraks,Overcoats,raincoats,car-coats,capes,cloaks and simi-
lar articles,Of wool or fine animal hair 259.835 7.611.659 10.779.400

6204530000 Women's or girls' Skirts and divided skirts,  Of synthetic fibres 326.416 7.141.161 9.948.317

6203431900
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthetic fibres, Trousers and
breeches, Other 229.181 6.814.573 9.503.353

6204430000 Women's or girls' Dresses, Of synthetic fibres 191.154 6.445.241 8.969.437
6204310000 Women's or girls' Jackets and blazers, Of wool or fine animal hair 137.761 5.886.608 8.310.939
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The most important categories of textiles (top 20) being traded for the period 01-12.2011 -
preliminary data, import

tariff name quantity in kg value in eur value in usd

5208420000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than 200g/m2, Of yarns
of different clours, Plain weave,weighing more than 100g/m2 1.105.761 20.816.806 28.976.670

5208490000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than 200g/m2, Of yarns
of different clours, Other fabrics 563.553 11.187.078 15.586.878

5209320000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more than 200g/m2, Dyed, 3-
thread or 4-thread twill,including cross twill 795.061 10.132.795 14.141.546

6004100000

Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm,containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or
rubber thread,other than those of heading 6001,Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn,but not
containing rubber thread 619.041 8.682.859 12.094.484

5211320000
Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,mixed mainly or solely with man-made
fibres,weighing not more than 200g/m2, Dyed,  3-thread or 4-thread twill,including cross twill 839.187 8.369.540 11.654.543

5209390000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more than 200g/m2, Dyed, Other
fabrics 674.375 8.095.392 11.228.863

6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 1.463.539 7.061.849 9.795.685

5512999000
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres, Other, Oth-
er, Other 279.954 6.749.275 9.446.638

5514220000

Woven fabrics of synthetic staple fibres,containing less than 85 % by weight of such fibres,mixed mainly or solely
with cotton,of a weight exceeding 170 g/m2,Dyed,3-thread or 4-thread twill,including cross twill,of polyester staple
fibres 710.632 6.419.512 8.936.917

5903909100

Textile fabrics impregnated,coated,covered or laminated with plastics,other than those of heading No
5902,Other,Coated,covered or laminated,With cellulose derivatives or other plastics,with the fabric forming the
the right side 89.012 5.331.488 7.441.830

5515119000
Other woven fabrics of synthetic staple fibres, Of polyester staple fibres,  Mixed mainly or solely with viscose
rayon staple fibres,  Other 528.817 5.149.908 7.232.471

5208321600

Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than 200g/m2,Dyed,Plain
weave,weighing more than 100g/m2,Plain weave,weighing more than 100g/m2 but not more than 130g/m2 and
with a width,Not exceeding 165 cm 365.794 5.108.916 7.122.398

6006329000 Other knitted or crocheted fabrics, Of synthetic fibres, Dyed, Other 891.656 5.074.645 7.077.754

5208510000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than 200g/m2, Printed,
Plain weave, weighing not more than 100g/m2 95.146 4.611.281 6.347.884

5407520000
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No 5404,
Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of  textured polyester filament, Dyed 459.185 4.292.117 5.977.246

5210310000
Woven fabrics of cotton,containing less than 85%  by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made
fibres,weighing not more than 200g/m2, Dyed,  Plain weave 276.531 4.234.983 5.905.076
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5407540000
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No 5404,
Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of  textured polyester filament,  Printed 136.403 3.809.234 5.283.397

5205220000
Single yarn,of combed fibres,Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex(exceeding 14
metric number but not exceeding 43 metric number) 1.229.475 3.729.976 5.128.751

5514290000
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres,mixed mainly or solely
with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2, Dyed, Other woven fabrics 192.589 3.613.721 5.022.341

5205120000

Cotton yarn,containing 85 % or more by weight of cotton,not put up for retail sale,Single yarn,of uncombed fi-
bres,Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex(exceeding 14 metric number but not
exceeding 43 metric number) 1.027.692 3.283.143 4.575.883

The most important categories of wearing apparels  (top 20) being traded for the period 01-12.2011 -preliminary
data, import

tariff name quantity in kg value in eur value in usd
6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 593.998 2.800.565 3.938.373

6217100000
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading
No. 6212, Accessories 97.323 2.551.833 3.563.987

6217900000
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading
No. 6212, Parts 56.549 1.422.564 1.978.275

6203423100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and breeches,
Other, Of denim 246.475 1.379.516 1.922.687

6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 160.922 1.093.927 1.522.671

6117900000
Parts of other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of
clothing accessories 21.332 1.001.351 1.398.893

6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 40.715 985.190 1.379.424

6110309900
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted, Of man-made fibres, Other,
Women's or girls' 48.502 956.694 1.337.020

6203423500
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and breeches,
Other, Other 184.033 934.293 1.301.621

6115210000
Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn < 67 decitex (excl. grad-
uated compression hosiery) 101.004 923.223 1.274.609

6106901000
Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted,  Of other textile materials,  Of wool or
fine animal hair 46.492 837.855 1.182.063

6204623900
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and breeches, Oth-
er, Other 200.203 836.674 1.160.760

6106200000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made fibres 101.981 745.018 1.044.035
6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 100.120 672.881 932.918
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6115950000

Full-length or knee-length stockings, socks and other hosiery, incl. footwear without applied soles, of cotton, knit-
ted or crocheted (excl. graduated compression hosiery, pantyhose and tights, women''s full-length or knee-length
stockings, measuring per s 200.903 671.059 932.455

6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 95.213 644.421 894.278

6212109000
Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not
knitted or crocheted, Brassières, Other 34.463 607.148 849.489

6209200000 Babies' garments and clothing accessories, Of cotton 575.338 600.290 836.514

6110209900
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted, Of cotton, Other, Women's or
girls' 80.736 590.295 814.744

6204430000 Women's or girls' Dresses, Of synthetic fibres 115.238 557.786 783.527

The most important categories of textiles (top 20) being traded for the period 01-12.2012 -preliminary data, export

tariff name quantity in kg value in eur value in usd

9404909000
Other articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eider-
downs, cushions, pouffes and pillows), Other 2.648.489 9.059.845 11.650.968

6302100000 Bed linen, knitted or crocheted 892.221 7.620.023 9.828.175

5211420000

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,mixed mainly or
solely with man-made fibres,weighing not more than 200g/m2, Of yarns of different
colours,  Denim 1.129.432 5.185.141 6.649.305

5207100000
Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale, Containing 85% or more by
weight of cotton 269.628 3.023.097 3.916.777

6305331000
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, Of man-made textile materi-
als, Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like, Knitted or crocheted 1.141.551 2.865.685 3.696.807

5603141000
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, Of man-made
filaments,  Weighing more than 150 g/m2, Coated or covered 831.203 2.455.024 3.144.463

6302600000 Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton 308.720 2.204.960 2.829.580
6006210000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Unbleached or bleached 949.296 2.065.700 2.663.717
6302399000 Other bed linen, Of other textile materials,  Of other textile materials 397.423 1.891.250 2.437.202

6307909800

MADE-UP ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, INCL. DRESS PATTERNS, N.E.S.
(EXCL. OF FELT, KNITTED OR CROCHETED, AND SINGLE-USE DRAPES USED
DURING SURGICAL PROCEDURES MADE UP OF NONWOVENS)" 327.295 1.895.508 2.411.916

5515119000
Other woven fabrics of synthetic staple fibres, Of polyester staple fibres,  Mixed mainly
or solely with viscose rayon staple fibres,  Other 384.905 1.483.453 1.914.417
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5209420000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more
than 200g/m2, Of yarns of different colours, Denim 397.396 1.439.063 1.846.235

5407201900

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materi-
als of heading No 5404, Woven fabrics obtained from  strip or the like,  Of polyethylene
or polypropylene, of a width of, 3 m or more 420.812 1.191.543 1.523.806

6307901000 Other made up articles, including dress patterns,  Knitted or crocheted 79.385 935.782 1.212.268

5602109000
Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics, whether or not impregnated, coated,
covered or laminated,  Impregnated, coated, covered or laminated 188.182 783.489 1.007.741

9404300000 Sleeping bags 9.662 703.147 919.858

5511200000
Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale, Of
synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres 90.418 686.386 891.420

6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 86.179 626.311 809.735
6302310000 Other bed linen,  Of cotton 84.717 545.011 697.211

6304920000
Other furnishing articles, excluding those of heading No  9404, other, Not knitted or
crocheted, of cotton 156.132 509.362 652.595

The most important categories of wearing apparels  (top 20) being traded for the period 01-12.2012 -preliminary
data, export

tariff name quantity in kg value in eur value in usd
6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 2.323.585 68.605.605 88.192.799
6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 841.632 31.182.753 40.203.517
6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 917.960 29.340.355 37.786.870

6204623900
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches, Other, Other 803.962 21.740.378 28.132.563

6204631800
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthetic
fibres,  Trousers and breeches, Other 1.046.834 21.957.658 28.097.311

6203331000
Men's or boys' suits, Jackets and blazers, Of synthetic fibres,  Industrial and occupa-
tional 528.493 21.529.667 27.721.816

6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 1.029.207 15.554.882 19.992.188

6203431100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthet-
ic fibres, Trousers and breeches, Industrial and occupational 459.964 11.711.281 15.081.974

6106200000
Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made
fibres 697.541 11.596.525 14.910.337

6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 953.596 11.448.784 14.785.035
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6109902000
T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibres, knitted
or crocheted 522.569 10.920.531 14.076.224

6204329000 Women's or girls' Jackets and blazers, Of cotton,  Other 297.458 10.488.562 13.487.265
6204339000 Women's or girls' Jackets and blazers,  Of synthetic fibres, Other 324.167 10.179.272 13.028.284
6211321000 Other garments, men's or boys',  Of cotton,  Industrial and occupational clothing 534.291 8.274.976 10.644.162

6203421100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches,  Industrial and occupational 431.491 7.381.337 9.510.625

6211331000
Other garments, men's or boys', Of man-made fibres, Industrial and occupational cloth-

ing 390.775 6.893.919 8.880.899

6203423500
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches,  Other, Other 261.863 6.748.014 8.765.317

6202110000
Women's or girlsovercoats,car-coats,capes,cloaks,anoraks,Overcoats,raincoats,car-
coats,capes,cloaks and similar articles,Of wool or fine animal hair 201.272 6.525.941 8.255.006

6204430000 Women's or girls' Dresses, Of synthetic fibres 196.243 6.237.462 8.041.290
6204530000 Women's or girls' Skirts and divided skirts,  Of synthetic fibres 270.317 5.841.741 7.474.948

The most important categories of textiles (top 20) being traded for the period 01-12.2012 -preliminary data, import
tariff name quantity in kg value in eur value in usd

5208420000

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not
more than 200g/m2, Of yarns of different clours, Plain weave,weighing more than
100g/m2 905.920 17.704.117 22.734.411

6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 2.820.078 12.932.128 16.676.709

5208490000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not
more than 200g/m2, Of yarns of different clours, Other fabrics 490.591 10.050.586 12.933.316

5211320000

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton,mixed mainly or
solely with man-made fibres,weighing not more than 200g/m2, Dyed,  3-thread or 4-
thread twill,including cross twill 754.366 8.922.085 11.503.797

6004100000

Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm,containing by weight 5 % or
more of elastomeric yarn or rubber thread,other than those of heading 6001,Containing
by weight 5 % or more of elastomeric yarn,but not containing rubber thread 646.348 8.642.476 11.127.576

5209320000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more
than 200g/m2, Dyed, 3-thread or 4-thread twill,including cross twill 587.435 7.865.376 10.167.325

5512999000
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic
staple fibres, Other, Other, Other 248.895 7.872.489 10.112.744

5903209000
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than
those of heading No  5902, With polyurethane, Coated, covered or laminated 441.010 6.689.984 8.605.362
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5209390000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more
than 200g/m2, Dyed, Other fabrics 445.798 6.431.832 8.271.139

5514220000

Woven fabrics of synthetic staple fibres,containing less than 85 % by weight of such
fibres,mixed mainly or solely with cotton,of a weight exceeding 170 g/m2,Dyed,3-thread
or 4-thread twill,including cross twill,of polyester staple fibres 606.327 6.102.310 7.853.888

5515119000
Other woven fabrics of synthetic staple fibres, Of polyester staple fibres,  Mixed mainly
or solely with viscose rayon staple fibres,  Other 568.381 6.036.621 7.700.451

5407540000

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materi-
als of heading No 5404, Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of
textured polyester filament,  Printed 136.490 4.819.299 6.221.061

6006329000 Other knitted or crocheted fabrics, Of synthetic fibres, Dyed, Other 939.032 4.801.612 6.156.387

5208510000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not
more than 200g/m2, Printed,  Plain weave, weighing not more than 100g/m2 97.820 4.576.252 5.914.293

6006440000 Other knitted or crocheted fabrics, Of artificial fibres, Printed 220.967 4.544.885 5.850.867

5903909100

Textile fabrics impregnated,coated,covered or laminated with plastics,other than those
of heading No  5902,Other,Coated,covered or laminated,With cellulose derivatives or
other plastics,with the fabric forming the the right side 79.379 4.425.818 5.678.998

6006420000 Other knitted or crocheted fabrics, Of artificial fibres, Dyed 594.469 4.308.526 5.545.400

5205120000

Cotton yarn,containing 85 % or more by weight of cotton,not put up for retail sale,Single
yarn,of uncombed fibres,Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56
decitex(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) 1.862.999 4.113.866 5.297.040

5210310000
Woven fabrics of cotton,containing less than 85%  by weight of cotton, mixed mainly or
solely with man-made fibres,weighing not more than 200g/m2, Dyed,  Plain weave 263.512 3.972.894 5.105.088

5407619000
Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of polyester fila-
ments,Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments,Printed 119.660 3.665.469 4.739.999
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The most important categories of wearing apparels  (top 20) being traded for the period 01-12.2012 -preliminary
data, import

tariff name quantity in kg value in eur value in usd
6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 439.829 2.884.857 3.723.950

6217100000
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other
than those of heading No. 6212, Accessories 88.942 2.252.863 2.890.033

6217900000
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other
than those of heading No. 6212, Parts 40.960 1.655.686 2.123.226

6110309900
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted, Of
man-made fibres, Other, Women's or girls' 51.023 1.136.738 1.462.440

6203423100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches,  Other, Of denim 164.201 1.107.942 1.431.644

6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 45.007 1.082.136 1.401.235

6203423500
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches,  Other, Other 157.116 1.073.131 1.384.405

6204623900
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches, Other, Other 176.577 938.366 1.211.528

6115210000
Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn
< 67 decitex (excl. graduated compression hosiery) 72.953 911.571 1.180.549

6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 82.256 802.296 1.037.312

6117900000
Parts of other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted
parts of garments or of clothing accessories 17.003 808.147 1.035.497

6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 123.319 784.251 1.012.899
6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 104.760 775.045 1.003.978

6106200000
Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made
fibres 78.197 766.232 986.922

6204430000 Women's or girls' Dresses, Of synthetic fibres 115.422 760.081 981.414

6115950000

Full-length or knee-length stockings, socks and other hosiery, incl. footwear without
applied soles, of cotton, knitted or crocheted (excl. graduated compression hosiery,
pantyhose and tights, women''s full-length or knee-length stockings, measuring per s 205.570 751.900 964.864

6209200000 Babies' garments and clothing accessories, Of cotton 509.428 681.634 879.034

4303109000
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin,  Articles of apparel
and clothing accessories, Other 2.202 660.948 851.957

6204623100
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton,
Trousers and breeches, Other, Of denim 57.826 658.923 850.207

6110209900
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted, Of
cotton, Other, Women's or girls' 61.663 617.530 794.753
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Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (2011 – 2012)

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in textile for the period 01-12.2011 -preliminary data (export)
County quantity in kg value in eur value in usd

Germany 1.090.975 8.999.796 12.515.272
United Kingdom 2.516.034 8.373.690 11.603.185
Turkey 2.273.039 7.129.577 9.942.095
Austria 514.290 3.886.924 5.412.665
Serbia 797.590 3.551.916 4.963.315
Greece 1.342.222 3.101.977 4.328.283
Netherlands 133.813 1.578.186 2.189.090
Switzerland 163.198 1.537.378 2.138.174
France 130.200 1.385.814 1.919.481
Bulgaria 272.000 1.278.504 1.742.688
Kosovo 426.725 1.189.250 1.632.541
Croatia 210.284 1.111.893 1.561.014
Italy 309.406 1.082.201 1.521.667
Bosnia and Herzegovina 304.619 1.084.983 1.503.469
Belgium 276.265 830.753 1.155.376
Monte Negro 122.197 456.194 641.461
Slovenia 35.036 289.001 403.762
Sweden 46.250 273.582 380.641
Slovak Republic 78.848 243.080 339.946
Israel 81.880 197.605 276.714

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in wearing apparels for the period 01-12.2011 -preliminary data (export)
County quantity in kg value in eur value in usd

Germany 12.188.318 306.429.894 426.650.095
Greece 3.102.283 42.752.647 59.670.147
Netherlands 1.700.703 37.768.404 52.506.290
Italy 660.521 22.774.941 31.656.626
Switzerland 499.291 12.569.066 17.553.272
United Kingdom 551.837 11.335.573 15.764.993
Austria 391.656 8.748.598 12.187.546
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Bulgaria 252.482 5.605.266 7.809.078
Denmark 129.409 3.648.950 5.072.691
Belgium 138.032 3.049.920 4.252.430
Romania 67.342 2.882.443 4.055.911
France 81.336 2.882.549 4.017.193
Slovak Republic 48.871 1.519.379 2.110.944
United States of America 28.341 1.458.923 2.017.239
Poland 44.452 1.438.228 1.978.327
Czech Republic 99.441 1.426.996 1.963.875
Croatia 65.317 1.176.110 1.649.141
Sweden 47.909 964.127 1.350.051
Slovenia 41.328 914.818 1.257.950
Bosnia and Herzegovina 23.244 654.812 912.625

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in textile for the period 01-12.2011 -preliminary data (import)

County quantity in kg value in eur value in usd
Germany 4.630.847 81.272.702 113.083.630
Italy 3.156.881 60.752.045 84.788.746
Turkey 8.522.647 52.089.229 72.533.208
China 4.846.069 25.514.356 35.455.076
Greece 4.005.511 19.924.502 27.773.344
Austria 649.646 16.892.031 23.579.746
Netherlands 970.802 12.886.771 17.918.510
United Kingdom 1.175.995 9.434.993 13.150.892
France 391.999 8.127.785 11.299.931
India 1.397.134 6.752.536 9.412.158
Belgium 446.981 4.221.313 5.889.731
Portugal 145.675 3.734.631 5.226.699
Switzerland 204.830 3.503.186 4.908.700
Bulgaria 725.466 3.327.331 4.679.900
Pakistan 783.855 3.003.348 4.165.320
Turkmenistan 1.141.430 2.877.953 4.003.191
Thailand 187.059 2.784.014 3.882.995
Korea, Republic of 175.701 2.519.652 3.494.124
Spain 144.831 2.418.723 3.360.139
Czech Republic 182.566 1.963.908 2.708.628
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The most important partner countries( top 20) regarding the trade in wearing apparels for the period 01-12.2011 -preliminary data (import)

County quantity in kg value in eur value in usd
China 1.769.550 10.636.621 14.804.170
Turkey 3.096.646 7.370.925 10.272.120
Greece 660.048 5.076.150 7.058.433
Italy 129.155 3.791.656 5.283.435
Germany 225.546 3.496.809 4.871.109
Bangladesh 120.417 2.113.556 2.957.609
Serbia 48.448 1.190.757 1.654.540
Romania 48.048 987.669 1.386.185
Austria 13.223 858.908 1.197.232
India 28.643 829.450 1.164.758
Slovenia 54.001 746.946 1.038.921
Spain 99.756 589.429 828.039
Bulgaria 32.120 564.270 786.257
Czech Republic 31.343 491.037 700.254
Netherlands 26.584 456.534 634.804
Poland 14.559 397.819 556.060
Vietnam 10.149 395.823 550.177
Croatia 28.665 391.771 545.080
Morocco 14.088 383.283 536.915
United Kingdom 19.412 321.942 448.375

The most important partner countries ( top 20) regarding the trade in textile for the period 01-12.2012 -preliminary data (export)

County
quantity in

kg value in eur value in usd
Turkey 2.846.269 10.667.827 13.684.153
United Kingdom 2.336.374 8.599.995 11.045.263
Germany 872.026 8.022.567 10.330.363
Austria 675.326 4.177.128 5.381.299
Serbia 958.475 3.766.850 4.837.927
Greece 1.171.974 2.945.183 3.799.295
Bulgaria 453.802 1.898.974 2.448.384
France 171.646 1.674.994 2.160.542
Netherlands 120.112 1.659.228 2.149.386
Slovak Republic 328.043 1.547.999 2.019.698
Bosnia and Herzegovina 265.848 1.186.635 1.527.149
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Switzerland 123.695 1.130.239 1.461.532
Belgium 348.984 972.737 1.260.679
Kosovo 258.994 850.401 1.098.517
Croatia 160.165 812.351 1.049.234
Italy 146.704 636.095 814.316
Israel 236.714 567.816 730.168
Monte Negro 143.918 526.607 673.110
Sweden 71.837 416.488 535.263
United States of America 61.182 254.873 328.199

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in wearing apparels for the period 01-12.2012 -preliminary data (export)

County
quantity in

kg value in eur value in usd
Germany 11.209.050 294.389.575 378.654.550
Greece 2.644.162 38.234.672 49.245.783
Netherlands 1.495.294 33.776.923 43.466.553
Italy 622.905 23.014.574 29.537.237
Austria 413.602 19.073.349 24.544.805
United Kingdom 686.638 13.318.044 17.052.549
Switzerland 311.815 13.042.279 16.801.436
Bulgaria 221.111 4.963.761 6.378.924
Czech Republic 335.205 4.256.210 5.474.979
Denmark 117.187 3.650.081 4.689.236
France 81.400 3.022.260 3.855.198
Belgium 110.601 2.604.011 3.351.274
Romania 17.419 1.701.241 2.167.116
Slovak Republic 46.747 1.630.986 2.086.350
United States of America 19.541 1.187.664 1.535.249
Slovenia 27.915 981.666 1.264.917
Serbia 37.808 955.556 1.245.529
Croatia 51.177 859.198 1.107.771
Bosnia and Herzegovina 28.713 771.339 1.002.186
Spain 28.927 635.114 819.809

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in textile for the period 01-12.2012 -preliminary data (import)

County
quantity in

kg value in eur value in usd
Germany 4.148.773 77.035.095 99.128.814
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Italy 2.843.026 59.861.492 76.963.475
Turkey 9.118.685 56.524.839 72.712.426
China 5.013.345 28.255.463 36.299.325
Greece 4.134.455 19.688.138 25.393.473
Austria 478.663 14.459.184 18.602.233
Netherlands 893.602 12.472.739 16.038.070
United Kingdom 1.038.430 9.967.882 12.794.509
France 453.878 8.706.649 11.126.114
India 1.399.885 5.806.804 7.492.969
Czech Republic 496.996 5.074.101 6.540.703
Portugal 146.031 3.774.275 4.824.627
Pakistan 717.955 3.659.630 4.713.028
Bulgaria 712.802 3.358.279 4.322.676
Belgium 353.501 3.266.624 4.193.467
Switzerland 115.394 3.066.913 3.973.717
Spain 174.643 3.078.384 3.970.604
Thailand 208.337 2.666.444 3.420.660
Korea, Republic of 151.339 1.945.594 2.499.785
United States of America 34.552 1.782.068 2.287.050

The most important partner countries( top 20) regarding the trade in wearing apparels for the period 01-12.2012 -preliminary data (import)

County
quantity in

kg value in eur value in usd
China 1.630.788 11.444.078 14.757.619
Turkey 3.126.001 8.176.229 10.534.369
Italy 109.658 4.728.858 6.061.409
Greece 399.637 3.292.166 4.258.174
Germany 220.657 3.304.579 4.246.724
Bangladesh 129.964 2.749.630 3.545.964
Serbia 72.489 1.459.949 1.885.566
Slovenia 62.902 1.081.307 1.390.571
Bulgaria 28.430 1.058.755 1.362.484
Spain 103.770 939.562 1.213.727
India 31.768 900.652 1.166.040
Austria 11.452 730.047 936.049
Vietnam 19.106 723.408 934.763
Morocco 17.573 664.468 856.237
United Kingdom 26.053 430.684 550.910
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Romania 5.375 404.778 522.786
Croatia 26.141 370.806 479.240
Indonesia 10.473 362.654 467.195
Pakistan 16.659 354.813 458.414
Poland 11.257 325.051 417.808

Διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (υφασμάτων – ενδυμάτων) πΓΔΜ – Ελλάδος
για τα έτη 2007 – 2012

(σε αξία $ και € και σε ποσότητα)

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2007, final data

2007 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 4.412.886 12.665.197 9.301.789 5.932.483 43.943.228 32.125.078 3,0 10,6
14 Wearing apparels 7.754.855 109.990.338 80.349.685 4.358.304 33.184.549 24.322.492 26,0 8,0

Greece Total 503.562.270 424.654.611 309.618.382 438.338.946 416.244.759 303.610.602 100,0 100,0

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2008, final data

2008 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 3.158.904 9.460.193 6.447.177 6.346.037 49.955.852 33.947.399 1,8 9,8
14 Wearing apparels 6.671.005 113.903.600 77.299.839 3.301.945 28.438.992 19.259.830 21,6 5,6

Greece Total 481.991.721 536.365.331 358.430.205 441.712.722 511.695.304 346.693.651 100,0 100,0

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2009, final data

2009 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 3.391.314 9.551.923 6.828.745 6.633.060 45.102.998 32.424.250 3,3 10,3
14 Wearing apparels 5.773.972 99.963.149 71.975.148 2.281.358 18.984.085 13.724.934 34,4 4,4
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Greece Total 247.417.517 291.648.521 209.423.539 660.617.745 441.856.380 315.092.435 100,0 100,0

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2010, final data

2010 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 2.042.755 6.366.842 4.751.201 5.475.973 35.077.414 26.428.002 2,5 7,9
14 Wearing apparels 4.237.650 71.461.148 53.859.094 1.262.968 11.637.580 8.745.379 28,9 2,6

Greece Total 242.652.492 246.196.980 186.577.168 529.891.571 448.933.151 336.274.902 100,0 100,0

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2011, preliminary data

2011 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 1.342.222 4.328.283 3.101.977 4.005.511 27.773.344 19.924.502 2,0 4,9
14 Wearing apparels 3.102.283 59.670.147 42.752.647 660.048 7.058.433 5.076.150 27,7 1,2

Greece Total 223.709.020 215.222.675 154.199.882 574.435.248 566.276.041 407.347.537 100,0 100,0

Bilateral textile and wearing apparels trade with Greece
in the period 01-12.2012, preliminary data

2012 EXPORT IMPORT share of
total

export

share of
total

importCPA name quantity in kg
value in

usd value in eur
quantity in

kg
value in

usd value in eur
13 Textile 1.171.974 3.799.295 2.945.183 4.134.455 25.393.473 19.688.138 2,0 3,1
14 Wearing apparels 2.644.162 49.245.783 38.234.672 399.637 4.258.174 3.292.166 26,1 0,5

Greece Total 210.986.863 187.981.148 146.434.604 877.134.741 803.713.869 627.347.577 100,0 100,0
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Οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγόμενων και εξαγόμενων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (υφασμάτων – ενδυμάτων)
με Ελλάδα

για τα έτη 2011 και 2012

The most important categories of textiles (top 20) being traded with Greece for the period 01-12.2011, prelimi-
nary data , export

tariff name
quantity in

kg value in eur value in usd

6005210000
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of head-
ings 6001 to 6004, Of cotton, Unbleached or bleached 531.885 1.085.166 1.526.657

6006210000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Unbleached or bleached 532.690 1.095.620 1.512.488
6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 23.091 128.085 181.379

5407201900

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of head-
ing No 5404, Woven fabrics obtained from  strip or the like,  Of polyethylene or polypropylene, of
a width of, 3 m or more 29.220 74.097 104.791

6006420000 Other knitted or crocheted fabrics, Of artificial fibres, Dyed 9.652 62.381 87.201

5407209000
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of head-
ing No 5404, Woven fabrics obtained from  strip or the like, Other 25.520 60.894 83.940

5208520000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Printed,  Plain weave,weighing more than 100g/m2 3.506 59.205 81.746

6006329000 Other knitted or crocheted fabrics, Of synthetic fibres, Dyed, Other 12.168 49.944 69.732
6302100000 Bed linen, knitted or crocheted 13.397 49.416 69.500

5407613000
Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of polyester filaments,Containing 85 % or
more by weight of non-textured polyester filaments,Dyed 1.559 35.790 48.573

5208390000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Dyed,  Other fabrics 2.230 33.154 47.322

5208420000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Of yarns of different clours, Plain weave,weighing more than 100g/m2 2.195 33.296 46.409

5407420000

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of head-
ing No 5404, Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other
polyamides, Dyed 2.653 24.699 35.690

5210390000
Woven fabrics of cotton,containing less than 85%  by weight of cotton, mixed mainly or solely with
man-made fibres,weighing not more than 200g/m2, Dyed,  Other fabrics 2.178 19.304 27.413

5209390000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more than 200g/m2,
Dyed, Other fabrics 5.119 17.067 24.152

9404909000
Other articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns,
cushions, pouffes and pillows), Other 5.992 15.472 21.645
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5208321600

Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2,Dyed,Plain weave,weighing more than 100g/m2,Plain weave,weighing more than
100g/m2 but not more than 130g/m2 and with a width,Not exceeding 165 cm 988 14.491 20.869

5205120000

Cotton yarn,containing 85 % or more by weight of cotton,not put up for retail sale,Single yarn,of
uncombed fibres,Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex(exceeding
14 metric number but not exceeding 43 metric number) 3.726 14.827 19.719

6310900000
Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage,
rope or cables, of textile materials, Other 88.740 12.504 17.384

5309190000 Woven fabrics of flax, Containing 85% or more by weight of flax, Other 532 12.294 16.769

The most important categories of wearing apparels (top 20) being traded with Greece for the period 01-12.2011, prelimi-
nary data , export

tariff name
quantity in

kg value in eur value in usd
6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 613.220 7.812.275 10.783.147
6106200000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made fibres 405.108 5.496.439 7.675.884
6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 436.265 4.516.288 6.311.976
6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 359.867 4.368.362 6.096.988

6109902000
T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibres, knitted or cro-
cheted 233.733 3.678.650 5.168.696

6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 83.102 2.459.238 3.432.451
6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 223.178 2.078.791 2.898.387
4303900000 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin, Other 13.575 1.839.784 2.597.023
6104430000 Women's or girls', knitted or crocheted, Dresses,  Of synthetic fibres 77.844 1.193.426 1.680.190
6107110000 Men's or boys' underpants, Underpants and briefs,  Of cotton, knitted or crocheted, 65.053 1.142.307 1.604.738
6108210000 Women's or girls' Briefs and panties, knitted or crocheted, Of cotton 35.283 570.952 807.147
6104420000 Women's or girls', knitted or crocheted, Dresses,  Of cotton 37.565 561.637 788.711

6110209900
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted, Of cotton,
Other, Women's or girls' 22.825 403.491 564.162

6204430000 Women's or girls' Dresses, Of synthetic fibres 28.709 403.681 562.750
6204420000 Women's or girls' Dresses, Of cotton 18.999 398.997 561.656
6104440000 Women's or girls', knitted or crocheted, Dresses,  Of artificial fibres 27.839 392.228 551.872

6204623900
Women's or girls' Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers and
breeches, Other, Other 20.009 341.443 481.302

6104320000 Women's or girls', knitted or crocheted, Jackets and blazers, Of cotton 26.599 346.326 481.279

6203423100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers
and breeches,  Other, Of denim 37.071 342.167 472.019

6104530000 Women's or girls',knitted or crocheted,Skirts and divided skirts,Of synthetic fibres 30.762 333.351 467.689
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The most important categories of textiles (top 20) being traded with Greece for the period 01-12.2011, prelimi-
nary data , import

tariff name
quantity in

kg value in eur value in usd
6006220000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Dyed 1.015.201 3.944.795 5.479.750
6006329000 Other knitted or crocheted fabrics, Of synthetic fibres, Dyed, Other 419.590 1.810.789 2.526.712
6006420000 Other knitted or crocheted fabrics, Of artificial fibres, Dyed 272.188 1.204.249 1.684.489

5208420000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Of yarns of different clours, Plain weave,weighing more than 100g/m2 60.491 1.019.362 1.418.220

5209390000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more than 200g/m2,
Dyed, Other fabrics 238.480 897.046 1.256.378

6006210000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Unbleached or bleached 90.060 772.647 1.088.850

6005220000
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of head-
ings 6001 to 6004, Of cotton, Dyed 387.334 744.348 1.036.537

6006230000 Other knitted or crocheted fabrics, Of cotton, Of yarns of different colours 71.555 569.578 806.149

5407720000

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of head-
ing No 5404, Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments,
Dyed 129.868 541.176 753.703

5208490000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Of yarns of different clours, Other fabrics 78.922 357.148 499.894

5208520000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Printed,  Plain weave,weighing more than 100g/m2 25.224 333.765 462.664

5209490000
Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more than 200g/m2,
Of yarns of different colours, Other fabrics 63.124 336.053 459.575

5804299000 Mechanically made lace, Of other textile materials, Other 13.255 289.767 407.492

5208321600

Woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2,Dyed,Plain weave,weighing more than 100g/m2,Plain weave,weighing more than
100g/m2 but not more than 130g/m2 and with a width,Not exceeding 165 cm 9.982 255.475 356.234

5407420000

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of head-
ing No 5404, Other woven fabrics,containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other
polyamides, Dyed 23.908 241.683 338.650

5804219000 Mechanically made lace, Of man-made fibres, Other 1.753 233.592 329.913

5508101000
Sewing thread of man-made staple fibres, Of synthetic staple fibres, Not put up for retail sale,  Of
polyesters 31.382 228.950 319.305

5208390000
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton,weighing not more than
200g/m2, Dyed,  Other fabrics 84.479 220.353 309.191
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5807109000
Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or
size, not embroidered, Woven, Other 6.185 222.786 309.068

5806321000 Other woven fabrics, Of man-made fibres, With real selvedges 10.352 216.413 304.312

The most important categories of wearing apparels (top 20) being traded with Greece for the period 01-12.2011, prelimi-
nary data , import

tariff name
quantity in

kg value in eur value in usd
6106200000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of man-made fibres 82.486 522.781 731.321

6203423100
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers
and breeches,  Other, Of denim 68.539 496.003 689.195

6106100000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted, Of cotton 94.209 427.184 594.317

4303109000
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin,  Articles of apparel and cloth-
ing accessories, Other 2.166 417.216 574.399

6206400000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses,  Of man-made fibres 59.151 357.360 494.555
6206300000 Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, Of cotton 38.098 284.636 391.574
6109100000 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, Of cotton 65.453 232.588 325.981

6203423500
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of cotton, Trousers
and breeches,  Other, Other 9.989 190.362 264.229

6217900000
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than
those of heading No. 6212, Parts 14.585 156.184 215.072

6205200000 Men's or boys' shirts, Of cotton 3.009 151.719 211.273
6203339000 Men's or boys' suits, Jackets and blazers, Of synthetic fibres,  Other 2.891 131.787 182.714
6104420000 Women's or girls', knitted or crocheted, Dresses,  Of cotton 14.765 100.946 143.719

6203431900
Men's or boys' suits, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of synthetic fibres,
Trousers and breeches, Other 1.873 87.315 120.925

6107110000 Men's or boys' underpants, Underpants and briefs,  Of cotton, knitted or crocheted, 9.448 84.962 118.854

6109902000
T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibres, knitted or cro-
cheted 9.511 82.379 114.530

6203329000 Men's or boys' suits, Jackets and blazers, Of cotton,  Other 1.867 80.073 112.675
6104530000 Women's or girls',knitted or crocheted,Skirts and divided skirts,Of synthetic fibres 12.717 79.024 111.897

6104630000
Women's or girls' , knitted or crocheted, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, Of
man-made fibres 8.994 76.764 106.774

6104620000
Women's or girls'  , knitted or crocheted, Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts,
Of cotton 14.912 66.369 93.579

6104430000 Women's or girls', knitted or crocheted, Dresses,  Of synthetic fibres 11.733 56.021 79.165
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