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Ενημερωτικό σημείωμα 

για τον κλάδο ένδυσης – υπόδησης στην Αλβανία 
 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
 Ο ευρύτερος κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει σταθερά ένας 
από τους σημαντικότερους της αλβανικής οικονομίας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται, ότι το 2010 οι εξαγωγικές επιδόσεις των 400 περίπου 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 
και της υπόδησης στην Αλβανία, απασχολώντας 200.000 άτομα, 
αντιστοιχούσαν από κοινού στο 1/3 περίπου του συνόλου της αξίας των 
αλβανικών εξαγωγών και στο 50% της συνολικής αξίας των προς την ΕΕ 
αλβανικών εξαγωγών. 
 

Ειδικά όσον αφορά στα είδη ένδυσης, στην Αλβανία λειτουργεί ένας 
συγκριτικά μεγάλος αριθμός παραγωγικών μονάδων, με εξειδίκευση στην 
κατασκευή (εργασία φασόν) ενδυμάτων, για λογαριασμό γνωστών 
ευρωπαϊκών οίκων, δραστηριότητα που αναπτύσσεται και εξελίσσεται 
διαρκώς.  Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σε ενημερωτική ημερίδα 
που διοργανώθηκε το 2011, ο αριθμός των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο στην Αλβανία εκτιμάται ότι 
ανέρχεται στις 315, οι οποίες με κύκλο εργασιών 479 εκ. € και εξαγωγές ύψους 
218 εκ. € (το 2010) ή 19% της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, 
απασχολούν πάνω από 70.000 άτομα, ήτοι ποσοστό της τάξης του 7,5% του 
συνόλου του δυναμικού της χώρας και 22% των απασχολούμενων στον 
ιδιωτικό – μη αγροτικό τομέα. 

  
Με βάση έρευνα (στοιχεία 2010) του αρμόδιου Τμήματος της 

Πρεσβείας της Δανίας, μερικοί από τους γνωστούς οίκους των οποίων τα 
προϊόντα παράγονται στην Αλβανία είναι οι: Celio, Pierre Cardin, Original 
Tideo, Very Simple, Trans, Marines, Disney, Pollomino, Adidas, Reebok, 
Levis, Escada, Puma, Cover, Keegan, Dungaree, Labelle, Miss Sixty, H&M, 
Zara, Laura Biagotti, Gianfranco Ferre, Buonavita, Relis, Fly Girl, Roberto 
Cavalli, Malo, Byblos, Ferrari, Sisley, Zzegna, Clink, Versace, Benetton, 
Conbipel, OVS, C&A, Stefanel, La Fee Maraboutee, Armani, Yves Saint 
Laurent, Cinque, Hoss, Massimo Dutti, Jeckerson, Max Fort, Paola Frani, 
Einstein, Betty Barclay, Balestra, Murphy and NYE, Versace, D&G, Patagonia, 
Helly Hansen, Enrico Cover, Red Mark, Energie, κ.ά.. 
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 Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της ενεργητικής τελειοποίησης (inward processing) ειδών ένδυσης στη χώρα 
είναι αλβανικές, ένα αξιόλογο ποσοστό (15% περίπου) ιταλικές και ιταλο-
αλβανικές κι ένα μικρό ποσοστό ελληνο-αλβανικές, ενώ τα είδη που 
κατασκευάζουν και εξάγουν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανδρικά 
ενδύματα (κατά 22% σακάκια, παντελόνια, jeans κ.λπ.), γυναικεία και 
ανδρικά εσώρουχα (γύρω στο 15%), ανδρικά πουκάμισα (shirts 13%) και Τ-
shirts (10%). 
 
 Σημειώνεται, ότι οι ως άνω επιχειρήσεις εισάγουν πρώτες ύλες ή 
ημιτελή προϊόντα, κυρίως από την Ε.Ε. αλλά και από τρίτες χώρες, τα 
μεταποιούν και εξάγουν τα τελικά πλέον αγαθά στην Ευρώπη, με πρώτη χώρα 
προορισμού την Ιταλία, προς την οποία το 2010 κατευθύνθηκε το 82% 
περίπου των εξαγωγών, δεύτερη την Ελλάδα (10%) και τρίτη τη Γερμανία 
(6%). Για τις εταιρείες αυτού του είδους, που εξάγουν το σύνολο της 
παραγωγής τους υπάρχουν αρκετά οικονομικά κίνητρα, όπως η εξαίρεση από 
την καταβολή ΦΠΑ και εισαγωγικών δασμών για τις εισαγόμενες πρώτες ύλες 
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους. 
 
 Πέραν των φορολογικών κινήτρων, οι επενδύσεις στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας στην Αλβανία ευνοούνται και από το γεγονός ότι α) το 
κόστος εργασίας είναι χαμηλότερο ακόμα και από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, β) το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, λόγω της πολύχρονης 
παράδοσης στον τομέα, είναι καλά εκπαιδευμένο, διαθέτει τεχνογνωσία και 
έχει δυνατότητα να προσαρμόζεται σε νέες τεχνολογίες, όπως και σε 
υψηλότερα standards παραγωγής, γ) η γνώση ξένων γλωσσών όπως της 
ιταλικής, ελληνικής και αγγλικής είναι αρκετά διαδεδομένη. 
 
 Η διαθεσιμότητα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού όλων των 
βαθμίδων οφείλεται, πέρα από την παράδοση της χώρας στον τομέα αυτόν, 
και στην ύπαρξη εκπαιδευτικών υποδομών, όπως το Τμήμα 
Κλωστοϋφαντουργίας στο Πολυτεχνείο Τιράνων και διάφορες 
επαγγελματικές σχολές και κλαδικοί φορείς που προσφέρουν μαθήματα 
σχετικά με τον κλάδο. 
 
 Επίσης, η ύπαρξη αρκετών αλβανικών παραγωγικών εταιρειών, πολλές 
από τις οποίες είναι πιστοποιημένες κατά ISO, οι οποίες ειδικεύονται στην 
παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων σε μικρές παρτίδες, δίνει τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να ικανοποιήσουν τυχόν βραχυπρόθεσμες 
αυξήσεις της ζήτησης με υπεργολαβία. 
 

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του κλάδου της ένδυσης για την 
αλβανική οικονομία, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος 
“Albanian Garment Industry”, http://www.albaniangarment.com, στην 
αλβανική και αγγλική γλώσσα,  όπου μεταξύ άλλων, περιέχονται και τα 
πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής ενδυμάτων στη χώρα. 
Σημειώνεται, ότι στην εν λόγω κατάσταση παρέχεται και πληροφόρηση για 

http://www.albaniangarment.com/
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τις χώρες προέλευσης της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, όπως και 
προορισμού των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. 
 
 Επίσης, λειτουργεί το “Επιμελητήριο Φασόν Αλβανίας / The Chamber 
of Facon of Albania / CFA”, στην ιστοσελίδα του οποίου http://albania-
textile.com, στη θέση “Anetaret”, http://albania-textile.com/anetaret.html, 
μπορεί να αναζητηθεί πλήρης – επικαιροποιημένη κατάσταση με τα στοιχεία 
επικοινωνίας των 100 μελών του.  
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
 Το 2012, οι αλβανικές εισαγωγές ειδών ένδυσης-υπόδησης των 
κεφαλαίων 61,  62, 63, 64 και 65 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας1 ανήλθαν, 
ως σύνολο, στα 30,75 δισ. ALL2 (περίπου 221,16 εκ. ευρώ), σημειώνοντας 
μείωση της τάξης του 4,73%. Κύριος προμηθευτής των εν λόγω προϊόντων 
ήταν η Ιταλία, η οποία διατηρεί, από ετών, ηγετική θέση, ενώ ακολούθησαν με 
μικρότερα ποσοστά η Κίνα, η Τουρκία και Ελλάδα. 
 
 

Εισαγωγές ειδών ένδυσης-υπόδησης στην Αλβανία, 2010 – 2012,  σε εκ. ALL  
 

Κατηγορία προϊόντων 

Εισαγωγές 

2012 
Μεταβολή 
2011/2012 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 10.272,83 -10,28% 11.449,44 12,93% 10.138,78 

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 8.379,49 1,86% 8.226,52 8,60% 7.575,36 

63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα 
ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη 1.958,54 -8,15% 2.132,21 -1,93% 2.174,09 

64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών 10.063,15 -3,27% 10.403,27 16,03% 8.965,96 

65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών 75,74 17,91% 64,24 27,63% 50,33 

ΣΥΝΟΛΟ 30.749,75 -4,73% 32.275,68 11,66% 28.904,52 

Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT) – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

                                                 
1
 Κεφ. 61: Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά. 

  Κεφ. 62: Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά. 

  Κεφ. 63: Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη. 

  Κεφ. 64: Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών. 

  Κεφ. 65: Καλύματα κεφαλής και μέρη αυτών. 

 
2
 Μέση ισοτιμία:  2012: ALL/EUR = 139,04 – ALL/ US$ = 108,18 

2011: ALL/EUR = 140,33 – ALL/ US$ = 100,89 

2010: ALL/EUR = 137,78 – ALL/ US$ = 103,93 

http://albania-textile.com/
http://albania-textile.com/
http://albania-textile.com/anetaret.html
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Ειδικότερα, οι εισαγωγές των προϊόντων του κεφαλαίου 61 (πλεκτά 
ενδύματα) ανήλθαν στα 10,27 δισ. ALL (περίπου 73,87 εκ. ευρώ), 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 10,28%, σε σύγκριση με το 2011. Το 
55,93% (σε όρους αξίας) των αλβανικών εισαγωγών προϊόντων του κεφαλαίου 
61 προερχόταν από την Ιταλία, το 20,54% από την Τουρκία, το 15,42% από 
την Κίνα και το 4,54% από την Ελλάδα. 
 
 Όσον αφορά στα προϊόντα του κεφαλαίου 62 (ενδύματα άλλα από 
πλεκτά), η αξία των αλβανικών εισαγωγών ανήλθε το 2012 σε 8,38 δισ. ALL 
(περίπου 60,26 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,86%, σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Κύριος προμηθευτής ήταν και πάλι η Ιταλία 
με ποσοστό 67,98% επί της αξίας, ενώ ακολούθησαν η Κίνα (12,12%), η 
Ελλάδα (7,34%) και η Τουρκία (7,16%). 
 
 Η αξία των αλβανικών εισαγωγών προϊόντων του κεφαλαίου 63 (άλλα 
ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) ανήλθε το 2012 στα 
1,96 δισ. ALL (περίπου 14,09 εκ ευρώ), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
8,15%, σε σύγκριση με το 2011. Κυριότεροι προμηθευτές ήταν η Ιταλία (57,31% 
της αξίας), η Κίνα (10,19%), η Τουρκία (9,05%), η Γερμανία (7,94%) και η 
Ελλάδα (6,65%). 
 
 Η αξία των αλβανικών εισαγωγών υποδημάτων (κεφάλαιο 64) ανήλθε 
το 2012 σε 10,06 δισ. ALL (περίπου 72,37 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση της 
τάξης του 3,27%, σε σύγκριση με το 2011. Το 68,70% επί της αξίας, αφορούσε 
προϊόντα ιταλικής προέλευσης, ενώ το 20,26% προερχόταν από την Κίνα, το 
4,92% από την Τουρκία και το 4,56% από την Ισπανία. 
 
 Τέλος, η αξία των αλβανικών εισαγωγών καλυμμάτων κεφαλής 
(κεφάλαιο 65) ανήλθε το 2012 στα 75,74 εκ. ALL (περίπου 545 χιλ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17,91%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Κύριος προμηθευτής ήταν η Κίνα (74,11%), ενώ ακολούθησαν η Τουρκία 
(6,28%), η Ιταλία (4,45%), οι ΗΠΑ (3,25%) και η Ελλάδα (2,71%). 
 
 Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων διαθέτει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 
αλβανικού εξωτερικού εμπορίου των παραπάνω προϊόντων (βλ. επίσης και 
Παράρτημα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν, απευθύνοντας e-
mail στην ηλεκτρονική μας δ/νση: ecocom-tirana@mfa.gr.   
 
 
 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
 Οι αλβανικές εξαγωγές ειδών ένδυσης-υπόδησης (σύνολο κεφαλαίων 
61, 62, 63, 64 και 65 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας) ανήλθαν το 2012 στα 
61,92 δισ. ALL (περίπου 445,32 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
2,84%, σε σύγκριση με το 2011. 
 

mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
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Εξαγωγές ειδών ένδυσης-υπόδησης στην Αλβανία, 2010 – 2012,  σε εκ. ALL  

 

Κατηγορία προϊόντων 

Εξαγωγές 

2012 
Μεταβολή 
2011/2012 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 12.965,89 -5,93% 13.782,51 9,90% 12.540,42 

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά 18.522,83 -2,24% 18.947,45 14,59% 16.535,55 

63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα 
ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη 738,72 5,58% 699,67 -19,71% 871,46 

64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών 29.688,21 -2,01% 30.296,18 19,25% 25.405,20 

65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών 2,04 417,94% 0,39 -97,87% 18,52 

ΣΥΝΟΛΟ 61.917,69 -2,84% 63.726,20 15,09% 55.371,16 

Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT) – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 
Ειδικότερα, οι εξαγωγές των προϊόντων του κεφαλαίου 61 (πλεκτά 

ενδύματα), ανήλθαν το 2012 σε 12,96 δισ. ALL (περίπου 93,25 εκ. ευρώ), 
μειωμένες κατά 5,93%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο 
μέρος, σε όρους αξίας, των εξαγωγών του εν λόγω κεφαλαίου είχαν ως 
προορισμό την Ιταλία (87,83%), το 7,48% την Ελλάδα και το 2,03% τη 
Γερμανία. 
 

Η αξία των αλβανικών εξαγωγών προϊόντων του κεφαλαίου 62 
(ενδύματα άλλα από πλεκτά), ανήλθε σε 18,52 δισ. ALL (περίπου 133,22 εκ. 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2,24%, σε σύγκριση με το 2011. Το 
81,01% της αξίας είχε προορισμό την Ιταλία, το 12,11% τη Γερμανία και το 
6,35% την Ελλάδα. 

 
Όσον αφορά στα υποδήματα (κεφάλαιο 64), η αξία των αλβανικών 

εξαγωγών το 2012 ανήλθε σε 29,69 δισ. ALL (περίπου 213,52 εκ. ευρώ), 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,27%. Το 90,39% της αξίας, εξήχθη στην 
Ιταλία, το 4,18% στην Ισπανία και το 1,02% στη Γαλλία. 

 
Αντίθετα, οι αλβανικές εξαγωγές προϊόντων των κεφαλαίων 63 (άλλα 

ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) και 65 (καλύμματα 
κεφαλής), σημείωσαν αύξηση το 2012, ωστόσο αποτελούν μικρό μέρος των 
συνολικών εξαγωγών ειδών ένδυσης – υπόδησης. Σε όρους αξίας, το 65,31% 
των προϊόντων του κεφαλαίου 63 εξήχθη στη Γαλλία, το 20,57% στην Ιταλία 
και το 7,67% στην Ελλάδα. Όσον αφορά στα καλύμματα κεφαλής (κεφάλαιο 
65), το 93,26% επί της αξίας, αφορούσε εξαγωγές προς την Ιταλία, ενώ το 
6,08% προς την Ελλάδα. 
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Στα Τίρανα και τις λοιπές πόλεις της Αλβανίας λειτουργεί ένας 
συγκριτικά μεγάλος αριθμός καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης 
–στην πλειονότητα μικρού μεγέθους–, στα οποία διατίθενται και προϊόντα 
διαφόρων γνωστών ξένων εταιρειών, χωρίς ωστόσο να μπορεί πάντα να 
επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Πολλά καταστήματα παρουσιάζονται ως 
αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού, αλλά ο περιορισμένος αριθμός και το 
είδος των προϊόντων που διαθέτουν (συλλογές περασμένων ετών, λίγα 
κομμάτια, «σπασμένα» νούμερα) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα 
εισάγονται ανεπίσημα στο πλαίσιο προσωπικών ταξιδιών των 
καταστηματαρχών.  Ιδιαίτερα μάλιστα, όσον αφορά στην Ελλάδα, η εγγύτητα 
προς την Αλβανία και ο μεγάλος αριθμός των Αλβανών που επισκέπτονται, 
σε τακτική βάση, τη χώρα μας, ως αποτέλεσμα και της από 1.1.2011 
κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου, κρίνεται ότι ευνοούν την αύξηση των ως 
άνω ανεπίσημων εισαγωγών. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, στη χώρα λειτουργούν και καταστήματα με 
αυθεντικά προϊόντα,  των οποίων όμως η τιμή θεωρείται αρκετά υψηλή και οι 
πωλήσεις τους διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο.  
 

Ειδικότερα, στα Τίρανα λειτουργεί από το 2010 το πρώτο 
πολυκατάστημα (department store) που εμπεριέχει τομέα πώλησης ρούχων, 
το ιταλικό COIN, http://www.coin.it, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει 
επιτύχει την επιθυμητή επισκεψιμότητα. 
 
 Παράλληλα, τα τελευταία έτη κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στα 
Τίρανα και τις μεγαλύτερες αλβανικές πόλεις εμπορικά κέντρα, στα οποία 
υπάρχουν και καταστήματα πώλησης ειδών ένδυσης, στην πλειονότητα 
μεγάλων ξένων αλυσίδων. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με 
πληροφορίες, η αγοραστική κίνηση στα εν λόγω κέντρα, τουλάχιστον στα 
λειτουργούντα στα Τίρανα, δεν είναι ικανοποιητική και καταβάλλεται 
προσπάθεια με προσφορές κ.ά. παροχές στους καταναλωτές (π.χ. λεωφορεία 
για δωρεάν μετάβαση) να προωθηθεί περαιτέρω.  
 

Τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα που λειτουργούν στην Αλβανία είναι 
τα εξής: 
 Citypark των Τιράνων, http://www.cityparkalbania.com, στην 

ιστοσελίδα του οποίου, περιέχονται τα επιμέρους καταστήματα, κατά 
κλάδο. 

 QTU στα Τίρανα και την Αυλώνα, http://www.qtu.al (ιστοθέση με τα 
καταστήματα ειδών μόδας http://qtu.al/mode),  

 TIRANA EAST GATE /TEG, http://www.teg.al. 
 

Από τα ανωτέρω, τα εμπορικά κέντρα QTU και TEG ανήκουν σε έναν 
από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς όμιλους της χώρας, τον Balkan 
Finance Investment Group (http://www.balfin.al), μέλος του οποίου είναι 
και η εταιρεία Fashion Group, που αντιπροσωπεύει σειρά ξένων επιχειρήσεων 

http://www.coin.it/
http://www.cityparkalbania.com/
http://www.qtu.al/
http://qtu.al/mode
http://www.teg.al/
http://www.balfin.al/


Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων   Σελίδα 7 από 12 

 

ειδών ένδυσης – μόδας, όπως τις Geox, Mango, Okaidi, Esprit, Golden Point, 
Calliope, Etam, Sixty, Terranova, Prenatal κ.λπ. (Υπεύθυνη: κα Dalina Troka, 
τηλ.: 00355 4 2389250, 2380096, Fax: 00355 4 2389251, e-mail: info@balfin.al). 

  
Στα ως άνω εμπορικά κέντρα λειτουργούν και καταστήματα ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου της ένδυσης (αναφέρονται στις ιστοσελίδες τους).  
 

 Δεδομένου ότι στην Αλβανία, δεν εκδίδονται αξιόπιστοι 
επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ και η χρήση διαδικτύου και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ιδιαίτερα 
εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, το Γραφείο μας καταρτίζει και 
επικαιροποιεί, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, κατάσταση με τα στοιχεία 
επικοινωνίας των καταστημάτων εμπορίας και πώλησης ενδυμάτων, την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν, απευθύνοντας e-mail στην 
ηλεκτρονική μας δ/νση: ecocom-tirana@mfa.gr.   
 
 
Τίρανα, Δεκέμβριος 2013 
 

 

mailto:info@balfin.al
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Στατιστικά στοιχεία αλβανικού 
εξωτερικού εμπορίου 

προϊόντων των κεφαλαίων 61, 62, 63, 64, 65 
(2010 – 2012) 
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HS 

Εισαγωγές (σε εκ. ALL) Εξαγωγές (σε εκ. ALL) 

2012 
2011/ 
2012 

2011 
2010/ 
2011 

2010 2012 
2011/ 
2012 

2011 
2010/ 
2011 

2010 

61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 10.272,83 -10,28% 11.449,44 12,93% 10.138,78 12.965,89 -5,93% 13.782,51 9,90% 12.540,42 

6109 Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό 2.438,10 -13,08% 2.804,94 21,54% 2.307,79 2.578,85 -22,94% 3.346,47 10,42% 3.030,58 

6115 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα 
παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, 
μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό 1.989,37 0,89% 1.971,83 23,96% 1.590,71 1.995,31 -0,68% 2.009,02 22,88% 1.634,96 

6107 Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και 
παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 1.214,12 -6,71% 1.301,48 13,18% 1.149,94 2.259,12 -7,39% 2.439,29 14,51% 2.130,11 

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που 
καγύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το 
μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 1.078,04 -13,79% 1.250,47 31,31% 952,28 753,02 57,94% 476,78 21,11% 393,66 

6108 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές 
ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη 
από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 976,01 -15,02% 1.148,52 10,86% 1.036,03 2.120,99 1,69% 2.085,82 -6,85% 2.239,20 

6110 Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό 839,21 9,70% 764,98 31,17% 583,19 1.554,20 1,65% 1.528,92 22,14% 1.251,81 

6111 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη 548,85 23,10% 445,87 -17,27% 538,92 309,45 -12,52% 353,72 30,83% 270,36 

6106 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και 
πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 438,15 -37,38% 699,67 -5,49% 740,28 520,54 -24,94% 693,48 10,54% 627,35 

6103 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά 
παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 175,02 -9,17% 192,69 -24,53% 255,31 304,96 2,32% 298,04 -23,05% 387,31 

6117 Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα 
ενδύματος πλεκτά 121,53 -51,56% 250,89 -21,38% 319,11 14,23 -56,91% 33,02 25,39% 26,33 

6112 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες 
και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 105,19 -43,20% 185,19 -23,13% 240,90 359,22 31,10% 274,01 29,57% 211,48 

6114 Άλλα ενδύματα πλεκτά 96,69 172,53% 35,48 6,83% 33,21 0,32 -92,74% 4,44 55,82% 2,85 

6105 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 92,91 -49,79% 185,03 -10,58% 206,92 56,50 -15,17% 66,60 -10,06% 74,05 

6102 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, 
για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104 82,50 -40,62% 138,94 40,96% 98,56 35,27 -61,81% 92,36 195,71% 31,23 

6101 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, 
για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103 48,94 -0,76% 49,31 -32,10% 72,63 103,92 29,02% 80,54 -64,84% 229,10 

6116 Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των 
δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον 
αντίχειρα) πλεκτα 18,82 20,49% 15,62 24,85% 12,51 0,00 - 0,00 -100,00% 0,02 

6113 Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 
5907 9,40 10,08% 8,54 

1732,41
% 0,47 0,00 - 0,00 - 0,00 
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62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΛΕΚΤΑ 8.379,49 1,86% 8.226,52 8,60% 7.575,36 18.522,83 -2,24% 18.947,45 14,59% 16.535,55 

6203 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά 
παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια 2.634,30 7,96% 2.440,11 15,83% 2.106,67 8.581,82 8,15% 7.934,87 15,15% 6.890,80 

6205 Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια 1.477,70 0,00% 1.477,70 1,58% 1.454,74 4.216,65 -6,02% 4.486,71 12,40% 3.991,85 

6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212 1.128,81 -6,92% 1.212,75 43,17% 847,08 776,83 -13,49% 897,98 37,60% 652,59 

6204 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που 
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το 
μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια 994,03 2,48% 969,93 0,88% 961,43 1.564,81 0,34% 1.559,58 -1,75% 1.587,37 

6211 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες 
και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα 466,11 4,03% 448,05 23,30% 363,39 677,48 -35,05% 1.043,10 46,04% 714,25 

6206 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και 
πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια 437,63 27,23% 343,96 -14,01% 400,02 1.382,88 3,17% 1.340,35 13,30% 1.183,00 

6212 Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες 
αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά 272,46 -30,13% 389,93 -11,63% 441,24 338,84 -12,37% 386,68 8,20% 357,38 

6207 Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια 245,86 -3,95% 255,98 -15,74% 303,79 353,94 -13,86% 410,89 -23,46% 536,80 

6210 Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 
5907 205,39 267,78% 55,84 1,15% 55,21 138,23 -24,60% 183,34 -1,76% 186,63 

6208 Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, 
νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια 127,41 -22,97% 165,40 24,44% 132,92 147,88 -31,96% 217,34 31,78% 164,92 

6201 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή 
αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 121,74 -35,17% 187,78 -30,15% 268,83 141,14 -39,72% 234,12 76,63% 132,55 

6202 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες 
ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204 115,35 -15,92% 137,19 68,62% 81,36 98,17 -37,53% 157,15 178,37% 56,45 

6209 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη 63,12 11,39% 56,67 -4,56% 59,37 100,81 6,58% 94,58 19,43% 79,19 

6214 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, 
μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη 52,16 34,62% 38,74 -8,29% 42,25 3,33 544,90% 0,52 -69,16% 1,68 

6216 Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των 
δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον 
αντίχειρα) 21,09 1,32% 20,82 133,37% 8,92 0,00 -100,00% 0,02 -55,96% 0,05 

6215 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες 10,09 -43,63% 17,89 -55,34% 40,06 0,00 - 0,00 -100,00% 0,03 

6213 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης 6,24 -19,76% 7,78 -3,95% 8,10 0,00 -100,00% 0,20 - 0,00 

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ 1.958,54 -8,15% 2.132,21 -1,93% 2.174,09 738,72 5,58% 699,67 -19,71% 871,46 

6309 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 1.131,79 -5,69% 1.200,05 10,46% 1.086,42 71,45 -13,72% 82,81 -28,70% 116,14 

6302 Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας 312,95 -11,18% 352,37 1,43% 347,39 619,07 11,25% 556,45 -22,05% 713,82 
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6301 Κλινοσκεπάσματα 153,90 -35,19% 237,49 -29,83% 338,46 0,38 -34,40% 0,58 -6,02% 0,61 

6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα 
(πατρόν) 128,92 12,66% 114,43 1,89% 112,31 6,03 -21,71% 7,71 -48,70% 15,02 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας 89,06 23,31% 72,23 -47,51% 137,60 17,82 -41,97% 30,72 
1320,12

% 2,16 

6304 Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404 50,69 -34,97% 77,95 -8,16% 84,88 5,64 156,33% 2,20 -87,09% 17,06 

6303 Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών 38,52 167,48% 14,40 -51,33% 29,59 4,84 

10583,81
% 0,05 -96,11% 1,17 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα 
(τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για 
κατασκήνωση 30,35 -31,04% 44,01 84,38% 23,87 0,96 -40,25% 1,61 

7399,68
% 0,02 

6310 Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή 
υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών 20,33 27,03% 16,01 30,28% 12,29 9,54 -26,23% 12,93 244,24% 3,76 

6308 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω 
και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), 
κεντημένων 
τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση 2,02 -38,36% 3,28 153,73% 1,29 2,98 -35,64% 4,63 172,55% 1,70 

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 10.063,15 -3,27% 10.403,27 16,03% 8.965,96 29.688,21 -2,01% 30.296,18 19,25% 25.405,20 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και 
προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά 
πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε 
είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους 6.953,04 -3,90% 7.235,12 16,86% 6.191,43 11.888,93 -0,93% 12.000,22 22,61% 9.787,08 

6402 Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 1.654,70 -11,16% 1.862,60 20,23% 1.549,23 285,60 -2,34% 292,45 5,60% 276,93 

6403 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό 660,75 37,97% 478,91 18,23% 405,06 15.360,44 9,91% 13.975,51 39,81% 9.995,97 

6404 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες 470,14 0,83% 466,28 31,37% 354,95 468,35 -20,87% 591,89 116,76% 273,06 

6405 Άλλα υποδήματα 286,17 -9,50% 316,20 -24,56% 419,16 1.669,14 -50,95% 3.403,17 -32,79% 5.063,31 

6401 Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το 
εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε 
φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους 38,35 -13,16% 44,16 -4,26% 46,13 15,76 -52,16% 32,95 271,85% 8,86 

65 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 75,74 17,91% 64,24 27,63% 50,33 2,04 417,94% 0,39 -97,87% 18,52 

6506 Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα 30,06 56,64% 19,19 26,12% 15,21 1,00 594,84% 0,14 -67,67% 0,44 

6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από 
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω 
και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και 
στολισμένα 29,31 -11,14% 32,99 48,73% 22,18 0,47 88,02% 0,25 -76,63% 1,07 

6504 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με 
συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα 13,60 164,14% 5,15 48,21% 3,47 0,57 - 0,00 -100,00% 0,07 
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6507 Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, 
σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 2,28 615,01% 0,32 -96,63% 9,45 0,00 - 0,00 -100,00% 16,93 

6502 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση 
ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα 0,46 -92,88% 6,44 

65586,68
% 0,01 0,00 - 0,00 - 0,00 

6501 Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και 
κύλινδροι για 
καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα 0,03 -78,55% 0,16 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 

Σύνολο HS 61, 62, 63, 64, 65 30.749,75 -4,73% 32.275,68 11,66% 28.904,52 61.917,69 -2,84% 63.726,20 15,09% 55.371,16 

 
Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT) – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 
 
 


