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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Από τη σοβιετική εποχή, η Αρμενία ήταν γνωστή για την κλωστοϋφαντουργία 

της. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αρμενίας - το Gyumri, όπου στεγάζεται 

μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό εργοστάσιο (LenTex) αποτελούσε σημαντικό 

κέντρο παραγωγής.  

Οι πρώτες ύλες εισάγονταν στη χώρα, καθώς δεν υπήρχε παραγωγή 

πρώτων υλών στην Αρμενία. Σημειώνεται όμως ότι από άποψη ποιότητας και 

σχεδιασμού, τα αρμένικα πλεκτά ρούχα, υφασμάτινα ρούχα και άλλα 

υφασμάτινα είδη ήταν πολύ γνωστά στη Σοβιετική Ένωση. Μετά την 

ανεξαρτησία της Αρμενίας, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 

παρουσίασε ύφεση όπως όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της 

χώρας εκείνη την περίοδο, οφειλόμενη στην οικονομική κρίση και σε 

ορισμένα επιμέρους ζητήματα που παρουσιάστηκαν στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας. Δεδομένου ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είχε 

μέχρι τότε συσσωρεύσει τεράστιο κεφάλαιο, δεν εξαφανίστηκε την περίοδο 

της ύφεσης, οπότε σε δεύτερο χρόνο άρχισε να ανακάμπτει αργά και 

βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης. 

Πολλά εργοστάσια ιδιωτικοποιήθηκαν, αλλά δεν μπόρεσαν να 

επανεκκινήσουν την παραγωγή για λόγους όπως το υψηλό κόστος μεταφοράς 

που σχετίζεται με την εισαγωγή πρώτων υλών, την κακή διαχείριση, τη 

χαμηλή πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους και την έλλειψη 

μάρκετινγκ. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια, ο τομέας ανακάμπτει αργά 

χάρη στην εμφάνιση ενός αυξανόμενου αριθμού ΜΜΕ που προσφέρουν 

διαφήμιση και προβολή στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και των επενδύσεων 

από μεγάλες εταιρείες, γεγονός που έχει αυξήσει την παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα του τομέα. Ο αρμενικός τομέας κλωστοϋφαντουργίας και 

ένδυσης αποτελείται σήμερα από 106 μεγάλες και μικρές εταιρείες. 

Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ενδυμάτων 

παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Οι περισσότερες μεγάλες 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στη χώρα εξάγουν έως 
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και το 100% των προϊόντων τους σε χώρες της ΚΑΚ, την Ευρώπη, τον Καναδά 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η Αρμενία έχει αρχαία και πλούσια πολιτιστική παράδοση στη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Από την αρχαιότητα, η Αρμενία ήταν 

διάσημη για τα χαλιά της, τα λεπτά μεταξωτά υφάσματα και τη φυσική βαφή 

καρμίνης, τα οποία εξαγόντουσαν σε πολλές χώρες, καθώς η Αρμενία 

βρισκόταν στο σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων προς τη Δύση, μεταξύ Βορρά 

και Νότου. Οι ανασκαφές της μεσαιωνικής πόλης Ani υποδηλώνουν ότι η 

υφαντική, η ταπητοποιια και η ένδυση ήταν αρκετά ανεπτυγμένες τέχνες στην 

Αρμενία. Ο γνωστός έμπορος και εξερευνητής Μάρκο Πόλο, όπως αναφέρεται 

στο βιβλίο του, θαύμαζε τα αρμένικα χαλιά, λέγοντας ότι ήταν «τα πιο 

όμορφα στον κόσμο». 

Tο 2010, ένα από τα παλαιότερα ενδύματα στον κόσμο, μια γυναικεία 

φούστα από ψάθινο ύφασμα, ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους σε μια σπηλιά 

στην περιοχή Areni της Αρμενίας, ηλικίας 5.900 ετών.  

Μετά την εγκαθίδρυση της σοβιετικής κυριαρχίας στην Αρμενία, η 

βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων έγινε ένας από τους κορυφαίους 

κλάδους της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη αυτού του τομέα εξαρτήθηκε από 

σημαντικούς παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και εργατικού 

δυναμικού, η πολλαπλή και ευρεία υποστήριξη της Σοβιετικής Ρωσίας, οι 

πηγές ενέργειας κ.λπ. Κατά τη σοβιετική περίοδο, ιδρύθηκαν πολλά μεγάλα 

εργοστάσια υφασμάτων και ενδυμάτων στο Yerevan και σε άλλες πόλεις 

(Gyumri, Vanadzor, Charentsavan). Σημειώνεται επίσης ότι το ένα τρίτο της 

οικονομίας της Σοβιετικής Αρμενίας ήταν η ελαφριά βιομηχανία. Ο εν λόγω 

τομέας παρείχε απασχόληση για περίπου 115.000 άτομα (το 25-30% του 

εργατικού δυναμικού απασχολούταν εκείνη την περίοδο στο συγκεκριμένο 

κλάδο). Η Αρμενία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 

υφασμάτων και ενδυμάτων στη σοβιετική οικονομία. Μετά την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, 

όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι, παρουσίασε μείωση της δραστηριότητάς του 

κατά 60-70%. Τα μεγάλα εργοστάσια δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τις 
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απαραίτητες πρώτες ύλες από τις αγορές εφοδιασμού, επομένως έπρεπε να 

εργαστούν χρησιμοποιώντας μέρος της παραγωγικής τους ικανότητας ή 

έπρεπε να σταματήσουν εντελώς τη λειτουργία τους. Η βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης άρχισε να επανενεργοποιείται από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 λόγω παραγγελιών από το εξωτερικό και αύξησης της 

εγχώριας παραγωγής.  

Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης θεωρείται ένας από 

τους τομείς προτεραιότητας για πιθανή ανάπτυξη. Η επιτυχής λειτουργία των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων και των εκσυγχρονισμένων επιχειρήσεων δείχνει 

ότι αυτός ο τομέας μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

 

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος 

 

Η Αρμενία ανέκαθεν ξεχώριζε για την ποιότητα των ρούχων και των 

υποδημάτων της. Οι κατασκευαστές στην Αρμενία διαθέτουν σημαντική 

ανταγωνιστική ικανότητα τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της αρμενικής υφαντουργίας είναι: τα 

διαφοροποιημένα προϊόντα, η τεχνογνωσία των εργαζομένων, η 

δημιουργικότητα για το σχεδιασμό νέων μοντέλων, η γρήγορη εισαγωγή 

καινοτομιών, η ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και 

προσαρμοστικότητα. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών σε 

ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές για τα ακόλουθα προϊόντα: αρμένικες 

χειροποίητες κουβέρτες και μαξιλάρια, τραπεζομάντηλα, διάφορα είδη casual 

ρούχων, αθλητικά ρούχα, πλεκτά υφάσματα και μια ποικιλία ενδυμάτων όπως 

εσώρουχα, καλσόν, ρούχα εργασίας και στρατιωτικά ρούχα.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β.1 Δομή Παραγωγής 

 

Η ελαφριά βιομηχανία διαθέτει σημαντικό κοινωνικό ρόλο στην Αρμενία. Ως 

ένας από τους πιο εντατικούς τομείς εργασίας, η ανάπτυξή της μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης απασχολεί περίπου 90% γυναίκες 

εργαζόμενες. Η κλωστοϋφαντουργία περιλαμβάνει όλους τους τύπους 

υφασμάτων και την παραγωγή προϊόντων από βαμβάκι, μαλλί, λινό, μετάξι, 

συνθετικές και τεχνητές ίνες. Οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα παρέχουν υπηρεσίες ραπτικής σε ξένες 

εταιρείες πελατών, καθώς και πωλούν τα δικά τους προϊόντα στην εγχώρια 

και ξένη αγορά. Ο άλλοτε ισχυρός τομέας της ελαφριάς βιομηχανίας διατηρεί 

επί του παρόντος μια αυξητική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης. Οι μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κατά μέσο όρο 20 εργαζόμενους 

αποτελούν ένα μικρό μερίδιο του κλάδου. Η πλειοψηφία των εταιρειών έχει 

περισσότερους από 300 εργαζομένους και ο αριθμός είναι ολοένα 

αυξανόμενος. Ο εξοπλισμός στις εταιρείες είναι κατά κύριο λόγο γερμανικής, 

ιαπωνικής, ιταλικής και ανατολικοευρωπαϊκής προέλευσης. Ο κλάδος 

αποτελείται κυρίως από τους ακόλουθους τομείς:  

1. Κλωστοϋφαντουργία,  

2. Ενδυματοποιία,  

3. Κατασκευή δέρματος και δερμάτινων προϊόντων. 

Το μερίδιο των δύο πρώτων υποτομέων περιλαμβάνει περίπου το 85% 

της ελαφριάς βιομηχανίας. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της 

ένδυσης είναι σχετικά καλά ανεπτυγμένος και εκπροσωπείται από 106 

μεγάλες και μικρές εταιρείες, εκ των οποίων 26 δραστηριοποιούνται στην 

κλωστοϋφαντουργία και 80 στη βιομηχανία ενδυμάτων. Τα 2/3 του 

συνολικού χρηματοοικονομικού όγκου του κλάδου συγκεντρώνονται σε οκτώ 

μεγάλους κατασκευαστές, οι οποίοι βρίσκονται στο Yerevan και στο 

Vanadzor.  
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Πηγή: Enterprise Armenia 

 

 

Πηγή: Enterprise Armenia 

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

 

Στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας της Αρμενίας, ο όγκος παραγωγής το 

διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2021 αυξήθηκε κατά 3,2 φορές σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του 2020 (έναντι πτώσης κατά 31,4% πέρυσι), 

ανερχόμενος σε 918 χιλ. €.  

Η εν λόγω ανάπτυξη στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας 

προκλήθηκε από μια αύξηση κατά 2,3 φορές στην παραγωγή καλσόν και 
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κολάν από αρμενικά εργοστάσια - έως και 6.747,1 χιλιάδες ζευγάρια. 

Σημαντικότερη θετική δυναμική παρατηρήθηκε στην παραγωγή υφασμάτων, 

ο όγκος των οποίων για την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 11,7 τόνους, 

υπερβαίνοντας τον δείκτη παραγωγής του προηγούμενου έτους κατά 7,3 

φορές. Ταυτόχρονα, απτή ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην παραγωγή σετ 

κλινοσκεπασμάτων – αύξηση κατά 6,5 φορές, με παραγωγή ανερχόμενη στα 

78,1 χιλιάδες τεμάχια. Την ίδια περίοδο, καταγράφηκε απότομη πτώση (κατά 

89,6%) στην παραγωγή χαλιών και ταπήτων στη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας - έως μισό τόνο. Η παραγωγή παλτών, πουλόβερ, 

μπουφάν (γιλέκων) ή παρόμοιων προϊόντων (πλεκτά) παρουσίασε επίσης 

πτωτική πορεία, ο όγκος των οποίων μειώθηκε κατά 35% - στα 1204,9 

χιλιάδες τεμάχια. Η παραγωγή υποδημάτων (εξαιρουμένων των αθλητικών 

υποδημάτων) μειώθηκε κατά 29,6% στα 31.293 ζευγάρια. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία, τον Απρίλιο του 2021, ο όγκος της παραγωγής της 

κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκε κατά 3,8%, ανερχόμενος στις 219.749 χιλ. €, 

με ετήσια αύξηση του όγκου κατά 9,5 φορές. Ένα χρόνο νωρίτερα, η δυναμική 

του Απριλίου και του έτους ήταν αρνητική κατά 83,6 και 85,8% αντιστοίχως. 

Ο όγκος παραγωγής της κλωστοϋφαντουργίας το 2020 διαμορφώθηκε 

μειούμενος κατά 31,6% και ανερχόμενος σε 1,74 εκ. €, έναντι αύξησης κατά 

15,9% το 2019, όταν σε απόλυτους όρους, παρείχε όγκο παραγωγής αξίας 2,5 

εκ. €. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της χώρας, ο κύριος λόγος για τη 

μείωση της παραγωγής στη βιομηχανική παραγωγή υπήρξε η σημαντική 

μείωση στην παραγωγή χαλιών και υφαντικών προϊόντων - κατά 76,5%, ήτοι 

7,4 τόνους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προκαταρκτικά στοιχεία, το 2020 τα αρμενικά 

εργοστάσια παρήγαγαν 19.277,4 χιλιάδες ζεύγη καλσόν, κολάν, κάλτσες και 

άλλα είδη καλτσοποιίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 

2019. 

Ωστόσο, ταυτόχρονα, τα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή 

πουλόβερ, ζακέτων, σακακιών (γιλέκων) ή παρόμοιων προϊόντων (πλεκτών), 

σημειώνουν ότι παρήχθησαν 8.914.7 χιλιάδες κομμάτια, παρουσιάζοντας 

ετήσια αύξηση κατά 31,3%. 
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Θετική δυναμική παρατηρήθηκε επίσης στην παραγωγή υφασμάτων, ο 

όγκος των οποίων για την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 15,4 τόνους, που είναι 

κατά 3,3 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με το 2019. 

Το 2019, η παραγωγή ενδυμάτων αποτελούσε περίπου το 1,9% της 

συνολικής βιομηχανίας μεταποίησης και το 1,3% της συνολικής βιομηχανικής 

παραγωγής (2018: 1,7% και 1,2% αντίστοιχα). Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος 

της παραγωγής ενδυμάτων ως ποσοστό της συνολικής βιομηχανίας 

παραγωγής της Αρμενίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χώρα, τόσο 

οικονομικά όσο και κοινωνικά μέσω της δημιουργίας απασχόλησης.  

Στην παρούσα φάση της αρμενικής οικονομίας, ο τομέας έχει 

στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία της χώρας, λόγω των 

τεράστιων δυνατοτήτων του. Παρόλο που ο τομέας της ένδυσης και της 

κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί μόνο το 2% της μεταποίησης, αναπτύσσεται 

συνεχώς. Ο όγκος παραγωγής της βιομηχανίας ρούχων το 2020 σε σύγκριση 

με το 2019 αυξήθηκε από 49,3 εκ. € σε 52,3 εκ. €. Την περίοδο 2018-2020, ο 

τομέας σημείωσε αύξηση κατά 37% στην παραγωγή ρούχων. Εκτός από τα 

προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, οι αρμενικές εταιρείες 

υφασμάτων/ενδυμάτων είναι επίσης διάσημες για υπεργολαβίες για 

παγκοσμίου φήμης μάρκες. Η εξαγωγή αρμενικών ενδυμάτων έφτασε τα 

148,3 εκ. € το 2020. 
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Πηγή: Enterprise Armenia, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

 

Β3. Εργατικό δυναμικό 

 

Η απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις 

και για το 2020 ανέρχονται σε 8039 εργαζόμενους. Ο τομέας ένδυσης της 

Αρμενίας έχει παράδοση στην παραγωγή, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

με ανταγωνιστικούς μισθούς. Ειδικότερα, οι μισθοί είναι χαμηλότεροι από ό,τι 

στην Κίνα και την Ανατολική Ευρώπη και από τους χαμηλότερους στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Η Αρμενία προσφέρει επίσης 

ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Σημειώνεται επίσης ότι η αρμενική 

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων 

υψηλής ποιότητας αναπτύσσοντας το δικό της στυλ και λειτουργικότητα, 

μοναδικό σχεδιασμό διατηρώντας παράλληλα σταθερή ποιότητα.  
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Πηγή: Enterprise Armenia, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

 

Πηγή: Enterprise Armenia, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

 

Β.4 Πανδημία και τομέας κλωστοϋφαντουργίας 

 

Η αρμενική βιομηχανία ενδυμάτων και υφασμάτων, όπως και οι περισσότερες 

βιομηχανίες παγκοσμίως, έχει πληγεί σημαντικά από τις προκλήσεις και την 

αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία στις εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Καθίσταται σαφές ότι η μερική ή πλήρης αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς και οι χώρες που έκλειναν 
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τα σύνορά τους στο εμπόριο, έχουν προκαλέσει μακροπρόθεσμες αρνητικές 

επιπτώσεις. Παραδείγματα επιπτώσεων που βιώνει η παγκόσμια βιομηχανία 

μόδας περιλαμβάνουν: την αναστολή ή ακύρωση παραγγελιών, τη 

συσσώρευση αποθεμάτων από προηγούμενες σεζόν και την έλλειψη 

αποθεμάτων για νέες σεζόν. Ενώ η πανδημία συνεχίζεται, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί ποσοτικά ο ακριβής αντίκτυπος που θα έχει συνολικά στη 

βιομηχανία. 

 

Β.5 Προκλήσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

 

Τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και 

της ένδυσης είναι η ευπάθεια της αρμενικής βιομηχανίας υφασμάτων και 

ενδυμάτων σε εξωτερικές οικονομικές συνθήκες και διακυμάνσεις, οι 

περιορισμένες δεξιότητες στο σχεδιασμό και την κοστολόγηση προϊόντων, την 

αγορά υφασμάτων και την εμπορία.  

Υπάρχουν προβλήματα που συνδέονται με το προσωπικό, καθώς για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλων ειδικών 

που έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Είναι άξιο αναφοράς ότι η 

παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η ένδυση δεν είναι δυνατόν 

να λειτουργήσουν μόνο με βάση τις τοπικές πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο είναι η 

απόκτηση πρώτων υλών, που αποτελούν περίπου το 60% του κόστους 

παραγωγής.  

Ο τομέας αντιμετωπίζει ορισμένες βασικές προκλήσεις, οι οποίες 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτού του κλάδου. Οι βασικές 

προκλήσεις που αναμένονται περιγράφονται παρακάτω:  

• Έλλειψη ειδικευμένων κατασκευαστών βιομηχανικών προτύπων, 

σχεδιαστών και διευθυντών παραγωγής για την αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης ζήτησης στη ελαφριά βιομηχανία και την εκπλήρωση μεγάλου 

όγκου παραγγελιών (πριν από την COVID-19)  

• Έλλειψη επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της μόδας με μια 

σύγχρονη προσέγγιση της μόδας και του σχεδιασμού, τεχνικά εξοπλισμένα 

μαθήματα και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που θα μπορούσαν να 
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παρέχουν συστηματική εκπαίδευση στον τομέα της μόδας. Υπάρχει επίσης 

ανεπαρκής αριθμός κέντρων κατάρτισης για την παροχή πρακτικών 

μαθημάτων κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Σε γενικές 

γραμμές, υπάρχει απουσία σχετικών επιχειρηματικών προσεγγίσεων και ο 

σύνδεσμος μεταξύ υφιστάμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων της 

κλωστοϋφαντουργίας είναι σχεδόν ανύπαρκτος, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα την περιορισμένη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού για τις επιχειρήσεις του κλάδου.  

• Ανάγκη για βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά. Υπάρχει έλλειψη 

τεχνολογικής ικανότητας που θα μπορούσε να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Οι πρόσθετες 

προκλήσεις περιλαμβάνουν το υψηλότερο κόστος εξαγωγής, την έλλειψη 

γνώσης σχετικά με τις διεθνείς σχετικές πιστοποιήσεις και τα πρότυπα για τις 

επιχειρήσεις και τα προϊόντα της Αρμενίας και τον ανεπαρκή έλεγχο της 

ποιότητας της παραγωγής. Η βελτίωση όλων αυτών των παραγόντων, σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση του μάρκετινγκ και τη στενότερη συνεργασία 

μεταξύ όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

καλύτερη αναγνώριση των δυνατοτήτων του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας της Αρμενίας και θα μπορούσε να προσφέρει 

περισσότερες ευκαιρίες για εξαγωγές στις τοπικές και διεθνείς αγορές.  

• Ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης και τον έλεγχο των 

κλωστοϋφαντουργικών εργοστασίων, ιδίως των μεγαλύτερων. Αυτό θα 

συμβάλει στη διαφοροποίηση των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων εποχιακών 

συλλογών και τελικά την αύξηση των πωλήσεων. Ο έλεγχος της βελτίωσης της 

ποιότητας και της παραγωγικότητας είναι οι βασικοί συντελεστές για τη 

βελτιστοποίηση του κόστους και την υψηλότερη κερδοφορία. Το υψηλό 

κόστος μεταφοράς και τα σχετικά μεγάλα χρονικά πλαίσια παράδοσης αυτών 

των υλικών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη εκπλήρωση των 

συμβάσεων και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στην ξένη αγορά.  

• Απουσία οικολογικής παραγωγής και ανακύκλωσης. Την τρέχουσα 

περίοδο, ο τομέας λειτουργεί με μια παραδοσιακή γραμμική οικονομία και δεν 

υπάρχει κατάλληλη προσέγγιση και σχετική κουλτούρα για «οικολογική 

παραγωγή» και ανακύκλωση. Ο τομέας στερείται επενδύσεων σε διαδικασίες 
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και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης προκειμένου να μειωθούν τα 

κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα και να βελτιωθούν οι βιώσιμες πρακτικές, 

καθώς και η γνώση και η ευαισθητοποίηση σε εταιρείες και σχεδιαστές σε όλη 

την αλυσίδα εφοδιασμού υφασμάτων. 

 

Β6. Διαφοροποίηση παραγωγικών μονάδων στην Αρμενία 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κατασκευαστών υφασμάτων και ενδυμάτων στην 

Αρμενία. Οι πρώτοι παρέχουν υπηρεσίες ραπτικής σε ξένες εταιρείες και οι 

δεύτεροι παράγουν δικά τους προϊόντα. Οι πάροχοι υπηρεσιών ραπτικής 

βρίσκονται στο Vanadzor, το Charentsavan και το Yerevan. Οι γραμμές 

παραγωγής βρίσκονται σε σχετικά μεγάλα εργοστάσια που κληρονομήθηκαν 

από τη σοβιετική εποχή. Αυτές οι εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες ραπτικής σε 

ξένους πελάτες χρησιμοποιώντας το τελωνειακό καθεστώς «προσωρινής 

εισαγωγής» για την απόκτηση πρώτων υλών και την αποστολή των τελικών 

προϊόντων. Ο πελάτης παρέχει ένα τεχνικό μοντέλο για το σχεδιασμό του 

προϊόντος στον κατασκευαστή και παρακολουθεί και την ποιότητα του 

τελικού προϊόντος. Οι διεθνείς πελάτες παραγγέλνουν κυρίως 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ομπρέλες, παλτό, στολές. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι πελάτες είναι γνωστές ευρωπαϊκές μάρκες, ιδιαίτερα από 

την Ιταλία και τη Γερμανία. Στην περίπτωση αυτή, η χώρα κατασκευής δεν 

αναγράφεται στα προϊόντα. Προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες 

που σχετίζονται με τη χρήση των τελωνειακών καθεστώτων «προσωρινή 

εισαγωγή» και «προσωρινή εισαγωγή προς επεξεργασία» για εταιρείες που 

εργάζονται με τη μέθοδο αυτή, το Υπουργείο Οικονομίας έκανε αντίστοιχες 

αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα. 

Οι κατασκευαστές ιδίων προϊόντων βρίσκονται στο Yerevan και το 

Gyumri. Η παραγωγική διαδικασία οργανώνεται τόσο σε εργοστάσια που 

έχουν απομείνει από τη σοβιετική εποχή όσο και σε νέα εργοστάσια που 

κατασκευάστηκαν μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας. Οι παραγωγοί 

αγοράζουν ή εισάγουν πρώτες ύλες και κατασκευάζουν σχέδια κυρίως μόνοι 

τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που κατασκευάζονται από 

αυτές τις εταιρείες πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Ορισμένοι 
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κατασκευαστές δέχονται παραγγελίες εντός και εκτός της χώρας. 

Κατασκευάζονται κυρίως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καλσόν και πλεκτά.  

Το Lori είναι γνωστό για τους καταρτισμένους ράφτες της και τους 

εξειδικευμένους σχεδιαστές μόδας. Αρκετές εταιρείες στο Vanadzor έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στην παραγωγή outerwear. Υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός οικιακών κατασκευαστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Πάνω από 

200 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αρμενίας πωλούν τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο και γενικά δεν 

εξάγουν.  

 

Β7. Συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες 

 

Οι μεγάλες εταιρείες (πάνω από 250 εργαζόμενοι) γενικά συνεργάζονται με 

ξένες μάρκες μαζικής κατανάλωσης όπως Zara, Max Mara, Moncler, O'stin, 

και άλλες ξένες εταιρείες για την παραγωγή μπουφάν, μπουφάν μπουφάν 

puffer, εταιρικές και επαγγελματικές στολές, παλτό, εσώρουχα και άλλα 

ρούχα. Η παραγωγή οργανώνεται με βάση συμβoλαίων, όπου οι αρμενικές 

εταιρείες λαμβάνουν υφάσματα, υλικά πλήρωσης, αξεσουάρ και άλλα 

εξαρτήματα, για να κατασκευάσουν και να παράγουν τα συγκεκριμένα ρούχα 

και στη συνέχεια να τα εξάγουν πίσω. Άλλες αρμενικές εταιρείες παράγουν 

επίσης ρούχα με τα δικά τους εμπορικά σήματα, μερικά από τα οποία 

εξάγονται. Πριν από την πανδημία της COVID-19, οι εξαγωγές της αρμενικής 

βιομηχανίας ένδυσης αναμενόταν να αυξηθούν μαζί με τις προβλεπόμενες 

επεκτάσεις πολλών εταιρειών. Η παγκόσμια ύφεση που προκλήθηκε από την 

πανδημία θα προσαρμόσει φυσικά και θα καθυστερήσει αυτά τα σχέδια 

επέκτασης, ωστόσο, η ανάκαμψη του κλάδου, η οποία αναμένεται στα τέλη 

του 2021, θα πρέπει να παρέχει στην Αρμενία νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Γ.1 Ροές εμπορίου- εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

 

Το 52% των τοπικών προϊόντων εξάγονται στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση, το 45%- στην Ευρώπη και το 3%- σε άλλες αγορές. Η Στατιστική Αρχή 

της χώρας αναφέρει εξαγωγές άνω των 181 εκ. € σε ρούχα και υποδήματα το 

2018, περισσότερα από 149 εκ. € το 2019 και 116,7 εκ. € το 2020. 

 

Πηγή: Enterprise Armenia, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 
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Πηγή: Enterprise Armenia, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

 

 

Γ.2 Ανάλυση εξαγωγών- εισαγωγών 

 

Γ.2.1 Ομάδα εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά». 

 

Η αξία των εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» από την Αρμενία ανήλθαν σε 29,76 

εκ. € το 2020. Οι πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 61 από την Αρμενία 

μειώθηκαν κατά 15,4% σε αξία σε σύγκριση με το 2019. Ειδικότερα, οι 

εξαγωγές αγαθών της ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» μειώθηκαν κατά 5,61 εκ. € (οι 

συνολικές εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 61 από την Αρμενία ανήλθαν 

σε 35,8 εκ. € το 2019) Οι εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα 

και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» ανήλθαν στο 1,38% των 

συνολικών εξαγωγών από την Αρμενία.  

 

Κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγής της ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα 

και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» από την Αρμενία το 2020:  

 Ρωσία με μερίδιο 93% (28 εκ. €)  



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν  Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της 

βιομηχανίας ενδυμάτων στην αρμενία Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
19 

 

 Γερμανία με μερίδιο 2,93% (893 χιλ. €)  

 Καναδάς – 218 χιλ € 

 Γεωργία – 167,2 χιλ. € 

 Ολλανδία – 156,7 χιλ. € 

 Λευκορωσία – 156,7 χιλ. € 

 ΗΠΑ – 109,4 χιλ. € 

 Ιταλία – 95,4 χιλ. € 

 Γαλλία – 55,1 χιλ. € 

 Ουκρανία – 41,1 χιλ. € 

Δομή εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 61 από την Αρμενία το 2020 που 

εκπροσωπούνται από τις ακόλουθες κύριες ομάδες βασικών προϊόντων:  

 23% (7,34 εκ. €) 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) πλεκτά 

 21% (6,7 εκ. €) 6110 – Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και 

παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό 

 20% (6,41 εκ. €): 6111 – Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από 

πλεκτό, για βρέφη 

 8,51% (2,6 εκ. €): 6109 – Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό.  

 6,67% (2,03 εκ. €): 6104 - 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), από πλεκτό, για 

γυναίκες ή κορίτσια 

 6,07% (1,85 εκ. €) 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 

 2,67% (818 χιλ. €): 6103 – 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), από 

πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 
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 2,26% (694,2 χιλ. €): 6105 – Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, 

για άντρες ή αγόρια. 

 2,01% (617 χιλ. €): 6107 – Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες 

λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή 

αγόρια 

 1,62% (498,1 χιλ. €): 6112 - Φόρμες αθλητικές(προπόνησης),κουστούμια 

και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 

 

Η αξία των εισαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» στην Αρμενία ανήλθε σε 58,65 εκ. €. 

Οι πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 61 στην Αρμενία μειώθηκαν κατά 

22% σε αξία σε σύγκριση με το 2019. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών της 

ομάδας εμπορευμάτων 61 «Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 

πλεκτά» μειώθηκαν κατά 17,24 εκ. € (η αξία των εισαγωγών της ομάδας 

εμπορευμάτων 61 στην Αρμενία ήταν 77,71 εκ. € το 2019) Οι εισαγωγές της 

ομάδας εμπορευμάτων 61«Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 

πλεκτά» αντιπροσώπευαν το 1,48% της συνολικής ροής εισαγωγών στην 

Αρμενία.  

Κορυφαίοι εισαγωγικοί εμπορικοί εταίροι της ομάδας εμπορευμάτων 61 

«Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά» της Αρμενίας το 

2020:  

 Τουρκία με μερίδιο 35% (20,13 εκ. €)  

 Κίνα με μερίδιο 32% (19,2 εκ. €)  

 Μπαγκλαντές με μερίδιο 6,47% (3,81 εκ. €)  

 Ιταλία με μερίδιο 5,18% (3,05 εκ. €)  

 Ρωσία με μερίδιο 3,89% (2,29 εκ. €)  

 Βιετνάμ με μερίδιο 2,59% (1,52 εκ. €)  

 Καμπότζη με μερίδιο 1,94% (1,14 εκ. €)  

 Ουζμπεκιστάν – 580,4  χιλ. € 

 Πορτογαλία – 562, 9 χιλ. € 
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Δομή εισαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 61 - «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά»- στην Αρμενία το 2020 που 

αντιπροσωπεύεται από τις ακόλουθες κύριες ομάδες βασικών προϊόντων:  

 27% (16,46 εκ. €): 6114 - Άλλα ενδύματα πλεκτά.  

 22% (13,22 εκ. €): 6110 - Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και 

παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό 

 11,4% (6,75 εκ. €): 6109 – Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό 

 9,16% (5,4 εκ. €): 6104 - Γυναικεία ή κοριτσίστικα κοστούμια, σύνολα, 

σακάκια, σακάκια, φορέματα, φούστες, διχασμένες φούστες, 

παντελόνια, ολόσωμες φόρμες και μπλουζάκια, παντελόνια και σορτς 

(εκτός από μαγιό), πλεκτά ή κροσέ.  

 4,87% (2,87 εκ. €): 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 

 3,99% (2,35 εκ. €): 6111 - Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από 

πλεκτό, για βρέφη 

 3,52% (2,07 εκ. €): 6103 - 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), από 

πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 

 3,41% (2,01 εκ. €): 6105 - Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για 

άντρες ή αγόρια 

 2,48% (1,46 εκ. €): 6112 - Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια 

και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 

 2,47% (1,46 εκ. €): 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 
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Γ.2.2. Ομάδα εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» 

 

Η αξία των εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» από την Αρμενία ανήλθε 

σε 81,4 εκ. € το 2020. Οι εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα 

και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» μειώθηκαν κατά 

26,2 εκ. € (οι συνολικές εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 62 από την 

Αρμενία ανήλθαν σε 110,7 εκ. € το 2019) Ειδικότερα, οι εξαγωγές της ομάδας 

εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από 

τα πλεκτά» ανήλθαν στο 3,71% των συνολικών εξαγωγών από την Αρμενία.  

Κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγής της ομάδας εμπορευμάτων «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» από την Αρμενία το 

2020:  

 Ιταλία με μερίδιο 37% (30,6 εκ. €)  

 Ρωσία με μερίδιο 33% (27,1 εκ. €)  

 Γερμανία με μερίδιο 21% (17,5 εκ. €)  

 Σλοβακία με μερίδιο 4,3% (3,52 εκ. €)  

 Ολλανδία με μερίδιο 1,43% (1,17 εκ. €)  

 Γαλλία – 543,68 χιλ €  

 Καναδάς – 317,8 χιλ € 

 Τσεχία – 174,5 χιλ € 

 Πολωνία – 80,5 χιλ € 

 Γεωργία – 79,6 χιλ €  

Δομή εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 62 - «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά»- από την Αρμενία το 

2020 που αντιπροσωπεύεται από τις ακόλουθες κύριες ομάδες βασικών 

προϊόντων:  

 35% (28,01 εκ. €): 6202-Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν 

και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 

6204   
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 25% (21,01 εκ €): 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 

 17,2% (14,09 εκ €): 6201 - Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν 

και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 

 10,2% (8,37 εκ €): 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 

 5,49% (4,5 εκ €): 6210 - Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των 

κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907 

 1,96% (1,61 εκ €): 6205 - Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή 

αγόρια 

 1,43% (1,16 εκ €): 6209 - Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για 

βρέφη 

 1,06% (873,7 χιλ. €): 6206 – Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, 

μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια 

 0,694% (656,7 χιλ. €): 6211 - Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), 

κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα 

ενδύματα 

 0,478% (392,2 χιλ. €): 6207 - Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, 

πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή 

αγόρια 

Η αξία των εισαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» στην Αρμενία ανήλθε σε 

51,65 εκ. € το 2020. Οι πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 62 στην Αρμενία 

μειώθηκαν κατά 14,6% σε αξία σε σύγκριση με το 2019. Οι εισαγωγές της 

ομάδας εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 

άλλα από τα πλεκτά» μειώθηκαν κατά 8,84 εκ. € (η αξία των εισαγωγών της 

ομάδας εμπορευμάτων 62 στην Αρμενία ανήλθε σε 60,4 εκ. € το 2019) Οι 

εισαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 62 «Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» αντιπροσώπευαν το 1,3% της συνολικής 

ροής εισαγωγών στην Αρμενία . 
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Κορυφαίοι εισαγωγικοί εμπορικοί εταίροι της ομάδας εμπορευμάτων 62 

«Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά» της 

Αρμενίας το 2020: 

 Κίνα με μερίδιο 30% (15, 67 εκ. €)  

 Τουρκία με μερίδιο 14,1% (7,34 εκ. €)  

 Ιταλία με μερίδιο 9,06% (4,69 εκ. €)  

 Μπαγκλαντές με μερίδιο 7,12% (3,68 εκ. €)  

 Βιετνάμ με μερίδιο 5,56% (2,88 εκ. €)  

 Ρωσία με μερίδιο 5,38% (2,79 εκ. € 

 Ρουμανία με μερίδιο 3,5% (1,81 εκ. €)  

 ΗΠΑ με μερίδιο 2,3% (1,19 εκ. €)  

 Μιανμάρ με μερίδιο 2,15% (1,11 εκ. €)  

 Τυνησία με μερίδιο 1,84% (0,95 εκ. €)  

 

Δομή εισαγωγών ομάδας εμπορευμάτων 62 - «Ενδύματα και συμπληρώματα 

του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά»- στην Αρμενία το 2020 που 

αντιπροσωπεύεται από τις ακόλουθες κύριες ομάδες βασικών προϊόντων:  

 27% (14,09 εκ. €): 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 

 19,2% (9,89 εκ. € ): 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 

 17,5% (9,01 εκ. €): 6202- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν 

και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 

6204 

 12% (6,25 εκ. €): 6201 - Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και 

παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 

 5,54% (2,87 εκ. €): 6205 - Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή 

αγόρια 
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 5,52% (2,86 εκ. €): 6206 – Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, 

μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια. 

 2,75% (1,42 εκ. €): 6210 - Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των 

κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907 

 2,43% (1,26 εκ. €): 6211 - Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια 

και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα 

 1,83% (0,94 εκ. €): 6217 – Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. 

Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της 

κλάσης 6212 

 1,83% (0,94 εκ. €): 6212 - Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα 

(λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και 

παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά 

 

Γ.2.3. Ομάδα εμπορευμάτων 63 «Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. 

Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα 

είδη και ράκη» 

 

Η αξία των εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 63 «Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» .από την Αρμενία ανήλθε σε 2,26 εκ. € το 

2020. Οι πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 63 από την Αρμενία αυξήθηκαν 

κατά 22% σε σύγκριση με το 2019 : οι εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 63 

«Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και 

άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη» αυξήθηκαν κατά 414 χιλ. € (οι συνολικές 

εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 63 από την Αρμενία ανήλθαν σε 1,89 εκ. 

€ το 2019) Οι εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 63 «Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» ανήλθαν στο 0,102% των συνολικών 

εξαγωγών από την Αρμενία . 

 

Κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί της ομάδας εμπορευμάτων 63«Άλλα 

έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» από την Αρμενία για το 2020:  

 Ρωσία με μερίδιο 52% (1,18 εκ. €)  
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 Τουρκμενιστάν με μερίδιο 28% (665,7 χιλ. €)  

 Κίνα με μερίδιο 4,1% (92, 8 χιλ. €)  

 Γεωργία με μερίδιο 4,04% (91 χιλ. €)  

 Γερμανία με μερίδιο 2,16% (49 χιλ. €)  

 Χονγκ Κονγκ με μερίδιο 1,78% (40,2 χιλ. €)  

 Λευκορωσία με μερίδιο 1,77% (40,2 χιλ. €)  

 Κουβέιτ με μερίδιο 1,74% (39,3 χιλ. €)  

 ΗΠΑ με μερίδιο 1,67% (37,6 χιλ. €)  

 Καναδάς – 14,7 χιλ. € 

Δομή εξαγωγών της ομάδας προϊόντων 63 – -«Άλλα έτοιμα υφαντουργικά 

είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 

και ράκη» από την Αρμενία το 2020 που εκπροσωπούνται από τις ακόλουθες 

κύριες ομάδες βασικών προϊόντων:  

 63% (1,44 εκ. €): 6307 – Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) 

 18,2% (414,1 χιλ. €): 6302 Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή 

κουζίνας 

 15,6% (354 χιλ. €): 6305 - Σάκοι και σακίδια συσκευασίας. 

 0,943% (21 χιλ. €): 6304 – Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της 

κλάσης 9404 

 0,757% (17,1 χιλ. €): 6309 - Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη 

 0,518% (11,7 χιλ. €): 6301 – Κλινοσκεπάσματα. 

 0,075% (1,7 χιλ. €): 6303 - Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για 

πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών 

 0,005% (126 €) 6306 - Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και 

εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη 

που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση 

 0,004% (107 €): 6308 - Σύνολα που αποτελούνται από τεμάχια 

υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή 

ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή 
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πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική 

πώληση 

Η αξία των εισαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 63 «Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» στην Αρμενία ανήλθε σε 14,2 εκ. € το 2020. Οι 

πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 63 στην Αρμενία αυξήθηκαν κατά 3,5% 

σε σύγκριση με το 2019 : οι εισαγωγές ομάδας εμπορευμάτων 63 «Άλλα 

έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» αυξήθηκαν κατά 483,2 χιλ. € (η αξία των 

εισαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 63 στην Αρμενία ήταν 13,7 εκ. € το 

2019) Οι εισαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 63 «Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη και ράκη» αντιπροσωπεύουν το 0,359% της συνολικής 

ροής εισαγωγών στην Αρμενία . 

Κορυφαίοι εισαγωγικοί εμπορικοί εταίροι της ομάδας εμπορευμάτων 63 -

«Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και 

άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη» της Αρμενίας το 2020: 

 

 Κίνα με μερίδιο 28% (4 εκ. €)  

 Ρωσία με μερίδιο 19,3% (2,7 εκ. €)  

 Τουρκία με μερίδιο 16,1% (2,3 εκ. €)  

 Ιράν με μερίδιο 9,69% (1,38 εκ. €)  

 ΗΠΑ με μερίδιο 4,55% (650, 5 χιλ. €)  

 Ινδία με μερίδιο 3,47% (496,4 χιλ. €)  

 Πολωνία με μερίδιο 2,62% (374,7 χιλ. €)  

 Πακιστάν με μερίδιο 2,17% (310,8 χιλ. €)  

 Γερμανία με μερίδιο 1,31% (187 χιλ. ↑)  

Δομή εισαγωγών ομάδας εμπορευμάτων 63 - «Άλλα έτοιμα υφαντουργικά 

είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 

και ράκη»- στην Αρμενία το 2020 εκπροσωπούμενη από τις ακόλουθες κύριες 

ομάδες βασικών προϊόντων:  
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 33% (4,81 εκ. €): 6307 - Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) 

 19,8% (2,83 εκ. €): 6302 – Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή 

κουζίνας 

 17,5% (2,49 εκ. €): 6305 - Σάκοι και σακίδια συσκευασίας. 

 12,5% (1,79 εκ. €) 6309 - Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 

μεταχειρισμένα είδη 

 6,24% (0,88 εκ. €): 6306 - Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και 

εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη 

που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση 

 5,7% (1,79 εκ. €): 6301 - Κουβέρτες και χαλιά ταξιδιού.  

 3,08% (503 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ): 6304 - Άλλα είδη επίπλωσης, 

εξαιρουμένων εκείνων της κλάσης 94.04.  

 1,08% (154 χιλ. €): 6303 - κουρτίνες (συμπεριλαμβανομένων των 

κουρτινών) και περσίδες εσωτερικού χώρου. κουρτίνες ή κουβέρτες 

κρεβατιών.  

 0,094% (13,48 χιλ. €): 6308 - Σύνολα 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 

 0,081% (11,6 χιλ. €): 6310 - Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, 

από υφαντικές ύλες, σε μορφή απορριμμάτων ή άχρηστων ειδών 

  

Γ.2.4. Ομάδα εμπορευμάτων 64 «Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 

είδη. Μέρη των ειδών αυτών» 

 

Η αξία των εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 64 «Υποδήματα, γκέτες και 

ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών» από την Αρμενία ανήλθαν σε 1,71 εκ. € 

το 2020. Οι πωλήσεις της ομάδας εμπορευμάτων 64 από την Αρμενία 

αυξήθηκαν κατά 27% σε σύγκριση με το 2019, ήτοι κατά 372 χιλ. € (οι 

συνολικές εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 64 από την Αρμενία ανήλθαν 

σε 1,36 εκ. € το 2019) Οι εξαγωγές της ομάδας εμπορευμάτων 64 
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«Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών» ανήλθαν στο 

0,077% των συνολικών εξαγωγών από την Αρμενία.  

Κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί «Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. 

Μέρη των ειδών αυτών» από την Αρμενία το 2020:  

 Ρωσία με μερίδιο 93% (1,59 εκ. €)  

 Καζακστάν με μερίδιο 2,74% (46,4 χιλ. €)  

 Γεωργία με μερίδιο 1,69% (28,9 χιλ. €)  

 Λευκορωσία – 13,7 χιλ. €  

 Γερμανία – 11,2 χιλ. €  

 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 4,75 χιλ. €  

 Καναδάς 4,6 χιλ. €  

 Αυστραλία - 3,03 χιλ. € 

 Ιράκ – 1,83 χιλ. €  

 Ουκρανία - 1,34 χιλ. €  

Δομή εξαγωγών της ομάδας εμπορευμάτων 64 - «Υποδήματα, γκέτες και 

ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών»- από την Αρμενία το 2020 που 

εκπροσωπούνται από τις ακόλουθες κύριες ομάδες βασικών προϊόντων:  

 38% (653 χιλ. €): 6403 - Υποδήματα με εξωτερικά πέλματα από 

καουτσούκ, πλαστικά, δέρμα ή δέρμα σύνθεσης και άνω δέρμα.  

 36% (627 χιλ. €): 6402 - Άλλα υποδήματα με εξωτερικές σόλες και 

επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικά.  

 12,2% (210 χιλ. €): 6404 - Υποδήματα με εξωτερικά πέλματα από 

καουτσούκ, πλαστικά, δέρμα ή δέρμα σύνθεσης και επάνω από 

υφαντικές ύλες. 

 6,57% (112,9 χιλ. €): 6401 - Αδιάβροχα υποδήματα με εξωτερικές σόλες 

και επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, τα επάνω μέρη των 

οποίων ούτε στερεώνονται στη σόλα ούτε συναρμολογούνται με ραφές, 

πριτσίνια, κάρφωμα, βίδες, βούλωμα ή παρόμοιες διαδικασίες.  

 5,92% (101 χιλ. €): 6406 - Μέρη υποδημάτων (συμπεριλαμβανομένων 

των επάνω μερών, προσαρτημένα ή όχι σε σόλες διαφορετικές από τις 
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εξωτερικές σόλες). αφαιρούμενο σε σόλες, μαξιλάρια φτέρνας και 

παρόμοια είδη. γκέτες, κολάν και παρόμοια είδη, και μέρη αυτών. 

 0,673% (11,5 χιλ. €): 6405 - Άλλα υποδήματα.  

 

Γ3. Ανάλυση διμερούς εμπορίου με Ελλάδα 

 

Όσον αφορά στις ομάδες εμπορευμάτων 61,62,63,64 το διμερές εμπόριο 

μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας παρουσιάζει μόνο εξαγωγές της Ελλάδας προς 

την Αρμενία που βαίνουν μειούμενες από το 2018 και μετά. Ειδικότερα, το 

2018 οι εξαγωγές ανήλθαν στα 251,035 €, το 2019 στα 197.195 € και το 2020 

στα 63.570 €. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τους 

εξαχθέντες κωδικούς προϊόντων.  

 

2018: 
CN4 Περιγραφή προιόντων  

Αξία (ευρώ) 
6104' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, 

φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια 
μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 
και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

105 

6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, 
για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και 
φανελάκια) 

36,852 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 4,203 

6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη 
(ό. συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των 
παραγεμισμένων γιλέκων) 

232 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για 
βρέφη (εκτός από σκούφους) 

423 

6201' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για άντρες 
ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

213 

6202' Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες 
blazers και παντελόνια) 

1,450 

6203' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. 
συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός από αντιανεμικά και πα 

250 

6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια 
μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 
και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 

7,126 

6205' Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 

481 
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6206' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από φανελάκια) 

67,813 

6209' Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους) 

36 

6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα 
και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών) 

199 

6217' Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη 
ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός 
των πλεκτών) 

61 

6303' Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και 
εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
εξωτερικά προπετάσματα) 

33,016 

6309' Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του 
ενδύματος, καλύμματα, πανικά για οικιακή χρήση και 
είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός 
τύπου, ό. συμπ. τα υποδήματα και τα καλύμματα 
κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς 
χρησιμοποιημένα και π 

96,500 

6403' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό 
(εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και 
υποδήματα που έχου 

2,075 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

2019: 

CN4 Περιγραφή προιόντων 

 

Αξία 

(ευρώ) 

6001' 
Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. και τα υφάσματα με την ονομασία με μακρύ 
τρίχωμα) και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 773 

6103' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 
και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από αντιανεμικά 
και παρόμοια είδη 77 

6104' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 5,377 

6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 31,587 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 296 

6202' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 3,572 

6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), για γυναίκες ή κορί 4,103 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 90,816 

6208' 

Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, 
νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και σακάκια 
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των 
πλεκτών, καθώς κα 150 

6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 
μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 214 



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν  Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της 

βιομηχανίας ενδυμάτων στην αρμενία Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
32 

 

6212' 

Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και 
παρόμοια είδη, καθώς και μέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα υλών παντός 
τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συμπ. τα πλεκτά (εκτός από ζώνες και λαστέξ εξ 
ολοκλήρου από καουτσούκ 1,270 

6214' 
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των 
πλεκτών) 53 

6303' 

Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα) 992 

6309' 

Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του ενδύματος, καλύμματα, πανικά για 
οικιακή χρήση και είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. 
συμπ. τα υποδήματα και τα καλύμματα κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς 
χρησιμοποιημένα και π 55,700 

6403' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από 
ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου 1,001 

6404' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των 
υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 513 

6405' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το 
άνω μέρος από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό 
δέρμα ή υφαντικές ύλες. Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 1,474 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 

 

2020: 

CN4 Περιγραφή προιόντων 

 

Αξία 

(ευρώ) 

6103' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο καθώς και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) 
και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από αντιανεμικά 
και παρόμοια είδη 664 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 700 

6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-πουλ), 
πλεκτά (εκτός των παραγεμισμένων γιλέκων) 1,126 

6111' Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 613 

6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από 
πλεκτά υφάσματα 8,830 

6201' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 24,043 

6202' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 274 

6203' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι 
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από αντιανεμικά και πα 772 

6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), για γυναίκες ή κορί 896 

6205' 
Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά 
και φανελάκια) 55 

6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 19,199 

6209' 
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα παντός 
τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους) 400 

6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 196 
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μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

6302' 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον καθαρισμό και το 
γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα) 2,575 

6303' 

Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσματα) 197 

6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων 
(πατρόν), π.δ.κ.α. 77 

6403' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από 
ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου 1,820 

6404' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των 
υποδημάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 1,133 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν. 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Δ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά. 

 

Τα προϊόντα της χώρας είναι ανταγωνιστικά στην αγορά λόγω της 

ποιότητάς τους, καθώς τα αυθεντικά αρμένικα ενδύματα είναι ελκυστικά για 

την ευρωπαϊκή αγορά. Τα κύρια εμπόδια για την εξαγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη είναι: έλλειψη θαλάσσιων 

εμπορικών οδών, υψηλά ναύλα, ανεπαρκής γνώση σχετικά με τις εξαγωγές, 

έλλειψη στρατηγικής μάρκετινγκ. Τα εμπορικά ζητήματα εντός της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης θεωρούνται ειλημμένα σε σημαντικό 

βαθμό και κάθε παραγωγός έχει τους εμπορικούς εταίρους του που 

πραγματοποιεί τις πωλήσεις στο έδαφος της Ένωσης. Ωστόσο, η αγορά της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης δεν στοχεύει στην εμπορία προϊόντων 

υψηλής ποιότητας, επειδή τα προϊόντα χαμηλού κόστους και χαμηλής 

ποιότητας που εισάγονται από την Κίνα καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο στη 

δομή της αγοράς. 

Οι παραγωγοί αρμενικών προϊόντων υψηλής ποιότητας έχουν ως στόχο 

την αγορά της Ευρώπης λόγω της υψηλής αγοραστικής δύναμης του 

πληθυσμού και την υψηλή ζήτηση για ποιοτικά αγαθά. Οι ευνοϊκές συνθήκες 

εξαγωγής που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση για την κλωστοϋφαντουργία 

είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα: το κράτος υποστηρίζει την 

κλωστοϋφαντουργία, ο εκτελωνισμός απλοποιείται, δεν υπάρχουν άδειες 

εξαγωγής και φόρος εξαγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Παρ 

΄όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση δεν έχει αναπτύξει μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία (το πιο 

πρόσφατο έγγραφο δημοσιεύτηκε το 2013 – «Στρατηγική για την ανάπτυξη 

του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και των πλεκτών») με μόνο λίγες 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Εκτός από τα διάφορα έργα 

ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εφαρμόζει η κυβέρνηση, 

ορισμένες τοπικές και ξένες δομές υποστήριξης υλοποιούν επίσης έργα για 

επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Δ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Αρμενία 

σημειώνουν μείωση τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας 

ενδυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χώρα, τόσο οικονομικά όσο και 

κοινωνικά μέσω της δημιουργίας απασχόλησης. 

Η Αρμενία είναι μια μικρή αγορά και να έχει περιορισμένα περιθώρια 

κέρδους, ωστόσο, το βελτιωμένο ρυθμιστικό περιβάλλον, που 

αντικατοπτρίζεται μέσω των τροποποιήσεων των τελωνειακών διελεύσεων, 

έχει δημιουργήσει ώθηση στην αγορά, ενισχύοντας την ελκυστικότητά του 

τομέα.  

 

Δ3. Χρήσιμες διευθύνσεις 

 

 https://enterprisearmenia.am/en 

 United Nations Industrial Development Organization, 

https://www.unido.org/news/breathing-new-life-armenias-garment-industry  

 https://www.am.undp.org  

 Fashion and Design Chamber of Armenia, https://fdc.am 
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