ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST
OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

(αναδημοσίευση φωτογραφίας από έκδοση του περιοδικού Business Review)

Έρευνα – Σύνταξη: Α. Λιακοπούλου, Γρ. ΟΕΥ Α΄

Βουκουρέστι, Νοέμβριος 2020

Έρευνα αγοράς για τον κλάδο Έρευνας και Τεχνολογίας στη Ρουμανία -2020

Περιεχόμενα
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................. 3
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ........................................................................................................................ 3
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ .......................................................................................................................................... 4
1. Γενική παρουσίαση κλάδου ............................................................................................................ 4
1 Α. Πληροφορική. .......................................................................................................................... 4
Πίνακας I: Μεγαλύτερες εταιρίες software στη Ρουμανία (βάσει κύκλου εργασιών) . ................ 4
Πίνακας IΙ: Μεγαλύτερες εταιρίες hardware στη Ρουμανία (βάσει κύκλου εργασιών) . .............. 5
ΙΒ. Έρευνα ....................................................................................................................................... 6
ΙΓ. Τηλεπικοινωνίες ......................................................................................................................... 8
Γράφημα I: Κόστος πακέτων κινητής τηλεφωνίας για συνδέσεις ως 100 Mb/s παγκοσμίως. .... 10
ΙΔ. Startups .................................................................................................................................... 11
Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ........................................................................................ 14
ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ..................................................................................................................... 15
Z. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ...................................................................................... 15
Η. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................................................ 16
Θ. ΤΟΜΕΑΣ Ε/Τ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ/ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .......................... 16
I. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ......................................................... 17

2
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου
Bd. Pache Protopopescu1-3, Sector 2, 021403, Bucharest, RomaniaTel: 0040-21-2100748, 2115724 Fax: 0040-21-2119893,
E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr

Έρευνα αγοράς για τον κλάδο Έρευνας και Τεχνολογίας στη Ρουμανία -2020

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Η Ρουμανία είναι μια από τις πιο ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη για επενδύσεις
στον τομέα έρευνας, πληροφορικής και τεχνολογίας, με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό
και ανταγωνιστικoύς μισθούς, εντός ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας DealRoom, η Ρουμανία και η Εσθονία βρίσκονται
στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών που προσελκύουν επενδύσεις
στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, σε όρους αξίας επενδύσεων σε τοπικές start
ups κατά την τελευταία επταετία. Ειδικότερα, το ύψος των σχετικών επενδύσεων την
περίοδο 2013-2020 στη Ρουμανία , αγγίζει τα 1,3 δισ. ευρώ, ευρισκόμενο σε παρόμοια
επίπεδα με αυτό της Εσθονίας, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πολωνία με 0,7 δισ.ευρώ,
ακολουθούμενη από Λιθουανία και Ουγγαρία. Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία στην
ΕΕ γιγαντώθηκαν 9 «μονόκεροι» (όρος που χρησιμοποιείται για τεχνολογικές εταιρίες με
αποτίμηση άνω του ενός δισ.ευρώ), με τους δύο εξ αυτών (ηλεκτρονική πλατφόρμα
παραγγελιών EMag και την εταιρία αυτοματοποίησης ρομποτικής διαδικασίας UiPath), να
έχουν δημιουργηθεί από Ρουμάνους επιχειρηματίες. Παράλληλα και κατά τo πρώτο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους, πάνω από 20 Ρουμανικές νεοφυείς επιχειρήσεις κατάφεραν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση (επιχειρηματικοί «άγγελοι», συμμετοχική
χρηματοδότηση κλπ).
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ιστορικά, η Ρουμανία, έχοντας αναπτύξει οικονομικά τους τομείς της
αεροναυπηγικής, της ιατρικής και των μηχανικής, έχει παράδοση στην έρευνα και την
τεχνολογία. Ρουμάνοι ερευνητές και εφευρέτες έχουν συμβάλει σημαντικά με μελέτες και
εφευρέσεις τους στην ανάπτυξη των ως άνω τομέων. Μερικοί από τους πιο διακεκριμένους
Ρουμάνους επιστήμονες ήταν ο Traian Vuia, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο αεροπλάνο που
απογειώθηκε με δική του δύναμη, ο Aurel Vlaicu δημιούργησε μερικά από τα πρώτα
επιτυχημένα αεροσκάφη, ο Henri Coandă, θεμελιωτής του ομώνυμου φαινομένου (γνωστό
και ως φαινόμενο οριακού στρώματος, η εφαρμογή του οποίου θεωρείται πρόδρομος του
αεριωθούμενου αεροπλάνου) και o γνωστός για τις μελέτες της στην αεροδυναμική Elie
Carafoli.

(Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Henri Coanda)
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Άλλοι διάσημοι ερευνητές ήταν ο George Constantinescu (μηχανικός και κάτοχος
130 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), ο Lazăr Edeleanu (χημικός), o Costin Nenițescu (χημικός),
Victor Babes (βιολόγος), Nicolae Paulescu (διαβητολόγος), και ο κάτοχος του βραβείου
Νόμπελ Ιατρικής 1974 Emil Palade.

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Γενική παρουσίαση κλάδου
1 Α. Πληροφορική.
Μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, ο τομέας
πληροφορικής της χώρας έχει επεκταθεί και προσελκύσει σημαντικούς επενδυτές,
καθιερωμένος ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές εξωτερικής ανάθεσης στον κόσμο σε σχέση
με την πλεονεκτική σχέση ποιότητας / τιμής. Ο μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων εταιρειών
λογισμικού της Ρουμανίας, οι οποίες έχουν υπερτριπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία,
κατέγραψαν κατά μέσο όρο αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της τάξεως του 15% με μόνο μία
βραχυπρόθεσμη οπισθοδρόμηση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2011-12. Σήμερα,
στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται περισσότεροι μηχανικοί πληροφορικής ανά 100.000
κατοίκους από ότι στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κίνα και την Ινδία.

(Τα γραφεία της Microsoft στο Βουκουρέστι)
Με συμβολή 5,5% στο συνολικό ΑΕΠ της Ρουμανίας το 2019, ο τομέας της
τεχνολογίας έχει καταστεί ουσιαστικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας, αλλά και της
αγοράς ακινήτων, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτού του κλάδου έχουν, κατά μέσο όρο,
περίπου 40% της ζήτηση γραφείων στο Βουκουρέστι και σε άλλα πανεπιστημιακά κέντρα στη
Ρουμανία, όπως το Cluj, το Timisoara ή το Iasi.

Πίνακας I: Μεγαλύτερες εταιρίες software στη Ρουμανία (βάσει κύκλου εργασιών) .
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Όνομα εταιρίας
1
ORACLE ROMANIA SRL
2
ΙΒΜ ΡΟΜΑΝΙΑ
3
SAP ROMANIA SRL
4
ENDAVA ROMANIA SRL
5
MICROSOFT ROMANIA SRL
6
VODAFONE ROMANIA TECHNOLOGIES
7
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA
8
NTT DATA ROMANIA
9
SOFT VISION SRL
10 UBISOFR SRL
11 BETFAIR ROMANIA SRL
12 ELECTRONIC ARTS ROMANIA
13 ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL
14 SIVECO ROMANIA SA
15 KEYSIGHT RO TECHNOLOGIES SRL
16 PENTALOG ROMANIA SRL
17 IQEST TECHNOLOGIES SRL
18 FORTECH SRL
19 INFINEON TECHNOLOGIES
20 CEGEKA ROMANIA SRL
Πηγή: MCR 2019 (Published by Invest Romania)

Κύκλος Εργασιών το 2018
(σε εκατ.ευρώ)1
200,2
194,2
105,2
80,4
72
70,5
70,1
66,2
52
47,1
39
37
35,4
32
30
28,7
27,7
27,1
27
25

Για περισσότερα στοιχεία βλ. Παράρτημα ΙΙ.
Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, όπως η Amazon, η IBM, η HP, η Ericksson,
Dell, Microsoft ή η Oracle, είναι επίσης στην κορυφή των μεγαλύτερων εταιρειών
τεχνολογίας παγκοσμίως, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση της Ρουμανίας
στην ένταξή της ανάμεσα στους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κόμβους πληροφορικής
στον κόσμο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Πίνακας IΙ: Μεγαλύτερες εταιρίες hardware στη Ρουμανία (βάσει κύκλου εργασιών) .
Όνομα εταιρίας
Κύκλος Εργασιών το 2018
(σε εκατ.ευρώ2)
1
NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
263
2
COMPLET ELECTRO SERV SA
87,3
3
INGRAM MICRO DISTRIBUTION SRL
51,25
1

Στην έκδοση MCR 2019, από όπου τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών είναι σε RON. Η μετατροπή σε ευρώ έγινε
με βάση τη σχετική ισοτιμία στα τέλη του 2019.
2
Είναι τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία που διαθέτει το Invest Romania.
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4
ALSO TECHNOLOGY SRL
5
ELKOTECH ROMANIA SRL
6
CO MEDIA SOCIETAS EUROMIDEA
7
ASBIS ROMANIA SRL
8
LOGICOM INFORMATION TECHNOLOGY
9
IT SMART DISTRIBUTION SRL
10 ALEF DISTRIBUTION RO
Πηγή: MCR 2019 (Published by Invest Romania).

50
48,1
47
42,5
35,8
35,3
35,2

Για περισσότερα στοιχεία βλ. Παράρτημα ΙΙ.
Ο κύκλος εργασιών των 50 μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας στη Ρουμανία έχει
τετραπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια (2009-2019), σύμφωνα με μια ανάλυση των
Cushman & Wakefield Echinox. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιριών οι οποίες
απασχολούν πλέον περισσότερους από 65.000 υπαλλήλους ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ το 2019.

ΙΒ. Έρευνα
Στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται αρκετά ινστιτούτα έρευνας. Τα πιο σημαντικά εξ αυτών
είναι τα ακόλουθα:
Romanian institute of Science and Technology
Romanian Institute of Science and Technology
Str. Virgil Fulicea nr. 3, 400022 Cluj-Napoca, România
Str. Virgil Fulicea nr. 17, 400022 Cluj-Napoca, România
Phone: +40-(0)364-800171
Email: office@rist.ro

National Institute for Research and Development in Microtechnologies
26A, Erou Iancu Nicolae Street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel: +40-21-269.07.70; +40-21-269.07.74; +40-21-269.07.78; +40-21-269.07.79
Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76
E-mail: office@imt.ro

Institute of Biology
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96 Splaiul Independentei, 060031 Bucharest, POBox 56-53
Phone + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071
www.ibiol.ro; email: biologie@ibiol.ro

Σημαντικό είναι και το ερευνητικό έργο των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και πιο
συγκεκριμένα των Πολυτεχνείων Βουκουρεστίου, Ιασίου, Cluj Napoca και Τιμισοάρα, τα
οποία συμμετέχουν και σε αρκετά από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ:
Universitea Tehnica sin Bucuresti
Splaiul Independentei, nr 313, Sector 6,
Bucharest, Romania
Tel. +4021 4029100
Universitatea Politehnica din Cluj Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca, cod poștal 400114
Jud. Cluj, România
Tel.: +4 0264 401 200
Fax.: +4 0264 592 055
E-mail: contact@utcluj.ro

Gheorghe Asache Technical University of Iasi
Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 65, Iași 700259
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+40-232-278683
+40-232-278680
+40-232-278688
bsci@tuiasi.ro

Universitatea Politehnica Timisoara
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara
jud. Timiş, România
rector@upt.ro, www.upt.ro
Οι επιδόσεις της Ρουμανίας στην ανάπτυξη καινοτομίας θεωρούνται μέτριες, κυρίως
λόγω του περιορισμένου τμήματος του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στον εν λόγω
τομέα. Συγκεκριμένα, η σχετική επένδυση είναι μόλις 0,5% του ΑΕΠ της χώρας, τη στιγμή
που ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 2,1%. Κατέχει, ωστόσο καλή θέση σε επίπεδο αξιολόγησης
του επενδυτικού της περιβάλλοντος (52/190, κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας) και σε
επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της στον τομέα αυτόν.
ΙΓ. Τηλεπικοινωνίες
Τέσσερις ήταν μέχρι πρό τινος οι βασικοί παίκτες στην αγορά τηλεπικοινωνιών της
Ρουμανίας: (η βρετανική) Vodafone, (η γαλλική) Orange, (η ρουμανική) Digi και RomTelekom
του Ομίλου OTE. Στις 8 Νοεμβρίου τ.έ, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ, προέβη
σε οριστική συμφωνία με την Orange Ρουμανίας για την πώληση ποσοστού 54% που κατέχει
στην Telekom Romania Communications S.A.
Η TKR διαθέτει δίκτυο σταθερής που εξυπηρετεί περίπου 930.000 πελάτες
ευρυζωνικών υπηρεσιών και 1,2 εκατ. συνδρομητές τηλεόρασης σε ολόκληρη τη χώρα. Το
2019, τα έσοδα της Telekom Romania ανήλθαν σε €622 εκατ. Η Orange, εξάλλου, είναι η πιο
σημαντική εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, με κύκλο εργασιών το 2019 περί τα
1,23 δισ.ευρώ, ανταγωνιζόμενη ευθέως πλέον και στη σταθερή τηλεφωνία τη βρετανική
Vodafone, η οποία, προβαίνοντας φέτος στην εξαγορά της UPC Romania, κατέστη
σημαντικός παίκτης στον εν λόγω τομέα. Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η εξαγορά
της Telekom Romania από την Orange Ρουμανίας αναμένεται να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της εταιρείας
μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Επιπλέον, θα ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας και θα προσφέρει σταθερότητα και προοπτικές
στους εργαζομένους της.
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Το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania ανήλθε σε €497. εκατ. Το
ποσό που αναλογεί στον ΟΤΕ, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του, ανέρχεται σε €268 εκατ.,
εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις
προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο
κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο. Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να διατηρεί τη
συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου στη Ρουμανία, την Telekom
Romania Mobile Communications S.A. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πώληση δεν
αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ ή στο
δανεισμό του.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της πολωνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού
εμπορίου Picodi, η Ρουμανία είναι η χώρα με το πιο φθηνό ευρυζωνικό Διαδίκτυο
παγκοσμίως, με μέσο κόστος ευρυζωνικών πακέτων για λήψη ψηφιακών δεδομένων με
ταχύτητες ως 1Gb/s τα 8 ευρώ μηνιαίως, και από τις τρεις φθηνότερες παγκοσμίως για
ταχύτητες ως 100 Μb/s, (αν και οι μεγαλύτεροι πάροχοι στη Ρουμανία ξεκινούν τα πακέτα
από 300 Mb/s), με κόστος 5 ευρώ μηνιαίως.
Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζονται τα ευρήματα της έρευνας, για τα
κόστη ευρυζωνικών συνδέσεων για λήψη ως 100 Μb/s.
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Γράφημα I: Κόστος πακέτων κινητής τηλεφωνίας για συνδέσεις ως 100 Mb/s
παγκοσμίως.

Η ευρυζωνική αγορά της Ρουμανίας επωφελήθηκε από τον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό που βασίζεται στις υποδομές. Ο τομέας των οπτικών ινών της χώρας έχει γίνει
ένας από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με ένα ραγδαία
αναπτυσσόμενο μερίδιο της ευρυζωνικής αγοράς σταθερής γραμμής από τους συνδρομητές.
Ως αποτέλεσμα, η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης στην περιοχή, με
το 72,4% των συνδέσεων να προσφέρουν δεδομένα πάνω από 100Mb /s έως τις αρχές του
2020. Η Ρουμανία υπήρξε η πρώτη χώρα στην οποία η Orange ξεκίνησε να εφαρμόζει
τεχνολογία 5G. Τον Αύγουστο τ.έ η Orange ανακοίνωσε ότι το Βουκουρέστι θα καλύπτεται
πλέον με υπηρεσίες δικτύου 5G, οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά σε Cluj, Iasi, Brasov
Timisoara και Mamaia.
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ΙΔ. Startups
Η Ρουμανία θεωρείται ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρήσεων. Κίνητρα επιχειρήσεων για την εγκατάστασή τους στη Ρουμανία είναι το
εξειδικευμένο και με υψηλά ποσοστά γλωσσομάθειας ανθρώπινο δυναμικό, οι
φοροελαφρύνσεις (βλ.οικείο κεφάλαιο), η ύπαρξη τεχνολογικού πάρκου στην πόλη Κλουζ
και η χαμηλή τιμή, σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες διαδικτύου (σημειώνεται ότι σε
ταχύτητα διαδικτύου η Ρουμανία κατέχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως). O
μέσος μισθός εργαζομένου στον τομέα τεχνολογίας είναι 9.000 Ron (περί τα 1.875 ευρώ)από τους πιο υψηλούς στη Ρουμανία, ωστόσο, πολύ ανταγωνιστικός σε σχέση με πολλές
ευρωπαϊκές χώρες.
Πέρα από τους κολοσσούς EMag και Uipath, και την εταιρία τηλεπικοινωνιών Digi
Communications, οι πιο γνωστές από τις ρουμανικές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι οι
ακόλουθες:
-

Bitdefender (εταιρία προστασίας λογισμικού)
Travelio (εταιρία παροχής υπηρεσιών προς ταξιδιωτικούς πράκτορες)
Persona (διαχείριση στοιχείων ταυτότητας βάσει κανονισμών προστασίας
προσωπικών δεδομένων)
Elefant.ro (διαδικτυακό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών)
Omniconvert (παραγωγή πληροφοριών και συμπερασμάτων και δοκιμές
προσωποποιημένης ενημέρωσης)
Digital Workforce (διαχείριση δεδομένων και παροχή πληροφοριών και λύσεων για
ψηφιοποιημένα μέσα)
Roboself (υπηρεσίες ρομποτικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
Jobful (πλατφόρμα για εύρεση εργασίας)
Facerig (υπηρεσίες εισαγωγής εικόνων/χαρακτήρων/background σε περιβάλλον
κάμερας)
Symphopay (υπηρεσία απλοποίησης πληρωμών)
Zitec (εταιρία ανάπτυξης μηχανισμών διαδικτυακού εμπορίου)
Device hub (ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών για ΙοΤ solutions)
FashionUp (B2C αγορά ειδών μόδας)
Confidas (υπηρεσία εξασφάλισης έγκαιρων πληρωμών)
Cyberghost (υπηρεσίες ασφάλειας συναλλαγών)
Wizmo (υπηρεσία παρουσίασης διαφημίσεων)
Baro (marketing start up)
Docbook (υπηρεσία διακανονισμού ιατρικών ραντεβού)
Κinderpedia (πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ παιδικών σταθμών και υπηρεσιών
που απευθυνονται σε μικρά παιδιά)
Peteco (πλατφόρμα για ιδιοκτήτες ζώων)
Mavenhut (ανάπτυξη διαδικτυακών ομαδικών παιγνίων)
RAV Antivirus (υπηρεσίες ασφάλειας διαδικτύου)
eMedi (προσαρμοσμένες μέθοδοι εκμάθησης συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων)
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-

Feedcheck (υπηρεσία συγκέντρωσης ανατροφοδοτήσεων και κριτικών)
Innoplanner (software διακόσμησης για σχεδιαστές)
Yellow.menu (παραγγελίες φαγητών και διανομή κατ’οίκον)
Questo (εφαρμογή κινητού για παιχνίδι-προσομοίωση ταξιδίων)
JustNow (πλαφόρμα διάδοσης λύσεων για τη μείωση των απορριμάτων από
φαγητά)
Edus (υπηρεσίες εκπαιδευτικού λογισμικού για γονείς και μαθητές)
Softpedia (παιχνίδια)
Doc Process (επεξεργασία εγγράφων)
eQuilibrium (πληροφορίες για τις εξελιξεις στις συμπεριφορικές επιστήμες)
Clever Taxi (κλήση ταξί)
Fashion Days (υπηρεσίες μόδας)
VCE (consulting)
Sunwave Pharma (παρουσίαση φυτικών σκευασμάτων)
Viva credit (παροχή δανείων)
Evertoys (ανταλλαγή αντικειμένων)
mobilPlay (υπηρεσίες marketing και πληρωμών για εμπόρους)
Sypher (υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων βάσει GDPR)
Allevo (λύσεις σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές)
StartUp Café (υπηρεσίες διασύνδεσης νεοφυών εταιριών)
CS Academy (εντοπισμός των ατόμων με υψηλό δείκτη ευφυίας)
Regina Maria (ιατρικές υπηρεσίες)
Brico Store (ειδη κιγκαλερίας, κηπουρικής, Do It yourself)
Romania Insider (αγγλόφωνος ηλεκτρονικός τύπος)
Star Taxi (κλήση ταξί)
Buhcarest Stock Exchange
Hey Be Well (υπηρεσίες ευεξίας και θετικής σκέψης)
Docprocess (λύσεις διαχείρισης εγγράφων, σύμφωνα με GDPR)
Oncochain (παρέχει υπηρεσίες διατήρησης ιστορικού, διακανονισμού ιατρικών
ραντεβού σε ασθενείς με νεοπλασίες)
Pago (εφαρμογή για πληρωμές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
Beez (υπηρεσίες ετεροχρονισμένων πληρωμών -buy now and pay later)
Medicai (υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικού ιστορικού)
Instant Factoring (διαχείριση κεφαλαιακών ροών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
Druid (υπηρεσίες ανάπτυξης chatbox)

Γνωστές ρουμανικής προέλευσης νεοφυείς με επιτυχή πορεία στο εξωτερικό είναι η
Live Rail που εξαγοράστηκε από την Facebook και η UberVU, την οποία εξαγόρασε η
καναδική Hootsuite.
Στη Ρουμανία επενδύουν αρκετοί επιχειρηματικοί «άγγελοι», όπως ο Dragos
Anastasiu (ConnectHub, Wirefame), o Matei Dumitrescu (BioDumbrava), o Radu Georghescu
(VectorWatch, Smart Bill, Typing DNA), o Marius Ghenea (ADD Mirror, Viking Profil), Mihai
Rotaru (Clevvertaxi, Code 5 Media), ωστόσο, θεωρείται ότι η παρουσία angels είναι αρκετά
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περιορισμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι σχετικές
επενδύσεις σε νεοφυείς στη Ρουμανία το 2018 δεν ξεπέρασαν τα 5 εκατ.ευρώ, ενώ σε
τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκές χώρες οι επενδύσεις είναι άνω των 50 εκατ.ευρώ, με πρώτο το
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 100 εκατ.ευρώ.
Χρήσιμες Διευθύνσεις για ενώσεις εταιριών πληροφορικής και τεχνολογίας και
επιχειρηματικών αγγέλων.
ATIC – Association for Information Technology and Communications in Romania

Calea Floreasca Nr. 167, Sectorul 1
014459 – Bucuresti
Tel: (+4) 021-232-1908
Fax: (+4) 021-233-1877
E-mail: office@atic.org.ro
Contact persons:
Prof. Dr. Vasile Baltac – President
Petre Ghibu – Secretary General
Nicoleta Sorescu – Executive Secretary
Florin Vrejoiu – Programme Manager

Business Angels Romania
BUSINESS ANGELS ROMANIA,
Str. Cuza Vodă nr. 56, Iași, România
(+40) 0740 537727 / 0757 58 11 32
(+40) 0310809126 / 40 215 683 974
contact@businessangelsromania.ro

Πλατφόρμες πληροφόρησης:
-

https://www.romanianstartups.com/
https://romanianit.com/
https://start-up.ro/romanian-fintechs-to-establish-the-romanian-fintech-association/
http://www.atic.org.ro/

Τεχνολογικό Πάρκο Liberty στην Cluj Napoca
(https://www.libertytechpark.com/)
Στην πόλη Cluj Napoca δημιουργήθηκε το 2013 το τεχνολογικό πάρκο Liberty,
έκτασης άνω των 45.000 τ.μ, που φιλοξενεί περί τις 150 εταιρίες εντάσεως τεχνολογίας,
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ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι Halcyon Mobile, Siemens, Τravelminit, La Casa,
Nordstar, Luminos, Banca Transilvania, Wörwag Pharma, Medicover, Syncrel Tech κ.ά.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ
Στη Ρουμανία είναι σε εξέλιξη αρκετά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ και
διεθνείς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-

-

-

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: Fintech Accelerator,
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα TaiwanBusiness – EBRD Technical Cooperation
Fund
(https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-launches-regional-startupinitiative.html)
Χρηματοδότηση ΕΕ σε προγράμματα ανακύκλωσης προϊόντων, αναβάθμισης
αρδευτικών συστημάτων, ενέργειας, διαδικασιών ψηφιοποίησης κλπ
(https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe/investment-plan-results/investment-planromania_en)
Πρόγραμμα Horizon 2020, με έμφαση στους τομείς της νανοτεχνολογίας,
τεχνολογιών μεταφορών, ενέργειας, περιβάλλοντος.
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε προγράμματα startups, με
έμφαση στην καινοτομία και το περιβάλλον (ως το 2019 είχαν δοθεί 92 εκατ.ευρώ
για προγράμματα καινοτομίας)
https://www.eib.org/en/projects/regions/european-union/romania/index.htm
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ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η Ρουμανία κατατάσσεται στην 9η θέση στους σημαντικότερους εξαγωγείς
λογισμικού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, την Αυστραλία, το ΗΒ, τον Καναδά,
τη Ρωσία και τις Φιλιππίνες3 και 2η στην Ευρώπη, κατέχοντας παράλληλα τη 17η θέση στους
σημαντικότερους εξαγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, με εξαγωγές
περί τα 7 δισ.δολ το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της World Bank.

Z. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι εξαγωγές ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κεφ. 85) προς τη Ρουμανία
ανήλθαν το 2019 σε 25,034 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας. Οι πιο σημαντικές είναι της κατηγορίας διψήφιας ανάλυσης 8544 (Σύρματα και
καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί/
καλώδια από οπτικές ίνες) που ανήλθαν σε 4,74 εκατ.ευρώ, της κατηγορίας 8506 (Ηλεκτρικά
πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες), που ανέρχονται σε 4,61 εκατ.ευρώ, της
κατηγορίας 8507 (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που αγγίζουν τα 3,27 εκατ.ευρώ, της
κατηγορίας 8501 (Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, εκτός από τα συγκροτήματα
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) που ανέρχονται σε 2,266 εκατ.ευρώ
Οι εισαγωγές του κεφ.85 από τη Ρουμανία ανέρχονται σε 56,6 εκατ.ευρώ. Οι
σημαντικότερες εισαγωγές μας είναι σε προϊόντα κατηγορίας διψήφιας ανάλυσης 8544
(Σύρματα και καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί
αγωγοί/ καλώδια από οπτικές ίνες), που ανήλθαν σε 24,67 εκατ.ευρώ και διψήφιας
ανάλυσης 8517 (Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με
ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με
φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια), οι οποίες ανέρχονται σε 13,92 εκατ.ευρώ
(Για αναλυτικότερα στοιχεία, βλ. Παράρτημα Ι)

Οι ελληνικές εταιρίες, εντάσεως τεχνολογίας, που είναι εγκατεστημένες στη
Ρουμανία είναι οι ακόλουθες:
ATLAS CORPORATION

+4 021 230 87 86

www.atlascorporation.ro

DIAMEDIX SRL

+4 021 668 88 66-69

www.diamedix.ro

FRIGOGLASS ROMANIA SRL

+4 025 639 52 58

www.frigoglass.com

3

Στατιστικά στοιχεία ΠΟΕ σε συνδυασμό με στοιχεία της Eurostat για το 2018. Σύμφωνα με στοιχεία του
Συνδέσμου startups στη Ρουμανία, η θέση της χώρας είναι η 3η, μετά την Ινδία και την Κίνα.
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INTERNATIONAL
HEALTHCARE SYSTEMS SA

+4 021 308 21 80

www.interhealthsystems.com

INTRAROM SA

+4 021 204 09 16

www.intrarom.ro

SOFMEDICA SRL (SEENRGIA
GROUP)

+4 021 308 21 80
+4 072 268 18 56

www.sofmedica.com

VOYATZOGLOU SYSTEMS
ROMANIA SRL (EUROFIT)

+4 021 256 36 33

www.eurofit.ro

SOFTONE

0040 2243925

www.softone.ro

0040 21 311 0194

www.accordgroup.ro

ACCORD ELECTRONICS
INFORM

0040 21 408 4500

Η. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Ρουμανία έχει νομοθετήσει μια σειρά κινήτρων για ρουμανικές εταιρίες,
δραστηριοποιούμενες στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το 2016
υιοθέτησε εξαίρεση φορολόγησης εισοδήματος για εργαζόμενους στον τομέα ΙΤ (συνεχίζει
να ισχύει η υποχρέωση συνεισφοράς για κοινωνικές παροχές). Επιπλέον, ο φόρος εταιριών
R&D για τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους είναι μηδενικός. Προβλέπεται, επίσης,
έκπτωση 50% συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών, από το εισόδημα. Τέλος, η εγκατάσταση
εταιριών σε βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα συνεπάγεται και ορισμένες περαιτέρω
διευκολύνσεις (βλ.σχετικό σύνδεσμο: http://investromania.gov.ro/web/industrial-parks/ )
Θ. ΤΟΜΕΑΣ Ε/Τ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ/ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αν και στο σύνολό τους, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Ρουμανία σημείωσαν
δραματική πτώση τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, συνεπεία της πανδημικής
κρίσης (σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Ξένων Επενδυτών Ρουμανίας, η πτώση το υπό
εξέταση διάστημα ήταν της τάξεως του 60%, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
της προηγούμενης χρονιάς), οι επενδύσεις, εντούτοις, στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και
Πληροφορικής, όχι μόνον δεν επλήγησαν, αλλά παρουσίασαν και άνοδο, με τις περισσότερες
μεγάλες εταιρίες να επεκτείνονται και να προβαίνουν και σε προσλήψεις.
Χαρακτηριστικές επενδύσεις στους τομείς έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, κατά το 2020 ήταν η επένδυση της Microsoft, η οποία εξαγόρασε τη
ρουμανική εταιρία μηχανικής λογισμικού, προσανατολισμένη σε εφαρμογές και εξαρτήματα
κινητής τηλεφωνίας Movial, δημιουργώντας στο Ιάσιο το τέταρτο τεχνολογικό κέντρο στην
ευρύτερη περιοχή, αλλά και την απόκτηση από την Vodafone Romania της εταιρίας
τηλεπικοινωνιών UPC Romania. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη κίνηση της
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γερμανικής Bosch που επένδυσε στη δημιουργία στην Cluj Napoca νέου κέντρο συντονισμού
των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών υπηρεσιών της.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημικής κρίσης,
δημιουργήθηκαν αρκετές startups και εφαρμογές τόσο για πληροφόρηση ιατρικής φύσεως,
όσο και για διαχείριση ιατρικών αρχείων, δυναμική που αναμένεται να συνεχιστεί και τους
επόμενους μήνες.
Μία ακόμα εξέλιξη ήταν το πρόγραμμα Scale Out Accelerator που υιοθέτησε η
Romanian Business Leaders Foundation (RBL), σε συνεργασία με την Google Atelierul Digital
και την Deloitte, με δέκα ρουμανικές νεοφυείς εταιρίες που στοχεύουν να
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό (OceanoBe Technology, SetrioSoft, Graphein, Jiratech, IB
Focus, Dabo International, Bencomp, Ginissima, Altax, Veltra Bikes).
Τέλος, η πανδημία COVID19 επαναπροσδιόρισε τον τομέα του ηλεκτρονικού
εμπορίου, οδηγώντας σε μια απότομη αύξηση του αριθμού των παραγγελιών κατά 50% και
της αξίας αυτών κατά 64%, παρουσιάζοντας μέσα σε ένα εξάμηνο δυναμική που υπό
κανονικές συνθήκες εμφανίζεται σε περίοδο τριών ετών, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας
της MerchantPro, της πλατφόρμας SaaS ηλεκτρονικού εμπορίου, στην οποία είναι
καταγεγραμμένες 1.500 εταιρίες. Η περίοδος του lockdown ήταν καθοριστική για την αύξηση
της σχετικής ζήτησης, αλλά η θετική δυναμική διατηρήθηκε ακόμη και μετά την χαλάρωση
των περιορισμών. Έτσι, και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σημειώθηκε αύξηση
της τάξης του 52% έναντι της ίδιας περιόδου του 2019 (μόνο το μήνα Αύγουστο η αύξηση
ήταν 35%).

I. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ρουμανική αγορά έρευνας και τεχνολογίας παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, τόσο σε
επίπεδο επενδυτικού περιβάλλοντος, όσο και παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών υψηλής
τεχνολογίας. Ελληνικά προϊόντα με επιτυχή διείσδυση στη ρουμανική αγορά, όπως
προκύπτει από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, είναι ηλεκτρικοί συσσωρευτές, ηλεκτρικές
μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και συστήματα εγγραφής.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Ρουμανία παρουσιάζει ανάπτυξη στον τομέα της
ιατρικής, βιοϊατρικής, υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κοσμητικής ιατρικής,
οδοντιατρικής κλπ, με τα σχετικά ιατρικά κέντρα να έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία
δεκαετία, (συμπεριλαμβάνοντας και αρκετά ελληνικών συμφερόντων), ελληνικές
επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα έχουν σημαντικές προοπτικές δραστηριοποίησης στη
ρουμανική αγορά.
Ένας άλλος τομέας όπου καινοτόμες εφαρμογές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
είναι αυτός της αγροτικής παραγωγής. Σημειώνεται ότι η Ρουμανία διαθέτει τεράστιες
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καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πολλές από τις οποίες δεν αποδίδουν πλήρως, κυρίως λόγω
ξεπερασμένων συστημάτων καλλιεργειών.
Επιπλέον, με δεδομένο ότι στη Ρουμανία είναι την τελευταία διετία έντονη η
συζήτηση για βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ανακύκλωσης (η
Ρουμανία είναι από τις χώρες που δεν έχει επιτύχει τους τεθειμένους από ΕΕ στόχους στον
τομέα της ανακύκλωσης), αξιοποίησης ΑΠΕ και, γενικότερα, εφαρμογής περιβαλλοντικών
πρακτικών, ένας ακόμα τομέας που παρουσιάζει ενδιαφέρον για επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας είναι και ο ως άνω αναλυθείς.
Επίσης, το ρουμανικό καταναλωτικό κοινό, ιδιαίτερα εξοικειωμένο με εφαρμογές
(κινητής τηλεφωνίας κυρίως) στις αγορές, τα ταξίδια, το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων
κατοικιών και γραφείων και τη διαχείριση πληρωμών του, συνιστά μια ενδιαφέρουσα αγορά
για προώθηση σχετικών εφαρμογών.
Περαιτέρω, με την κατάλληλη προώθηση και οργάνωση μεταφορών, ελληνικές
εταιρίες μπορούν να συνεργαστούν με μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικής πώλησης
προϊόντων στη Ρουμανία.
Τέλος, ελληνικά clusters και ιδρύματα έρευνας και υψηλής τεχνολογίας θα
μπορούσαν να συνεργαστούν με τεχνολογικά ινστιτούτα και κέντρα έρευνας στη Ρουμανία
για τη διαχείριση σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως
ιατρική, βιολογία, βελτίωση γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγή, περιβάλλον και
ενέργεια.
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ΠΗΓΕΣ
❖ Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας
❖ Eurostat
❖ World Bank
❖ World Trade Organization Statistics
❖ Invest Romania Agency
❖ Major Companies in Romania 2019
❖ Έρευνα εταιρίας DealRoom
❖ Cushman & Wakefield Echinox Analysis
❖ Έρευνα εταιρίας Picodi

https://www.romanianstartups.com/about-romania/
https://teamfound.com/quick-guide-to-romania-it-and-software-industry/
http://investromania.gov.ro/web/doing-business/itc/
https://www.google.gr/amp/s/www.romania-insider.com/technology-companies-turnoverten-years%3famp
https://www.property-forum.eu/news/footprint-of-tech-companies-grows-significantly-inromania/6330
https://www.researchgate.net/figure/The-Distribution-of-HEIs-schools-and-students-20092010_tbl1_228267981
https://www.eyromania.ro/assets/705122d365/Evolution-of-the-Romanian-Tech-Startupsecosystem.pdf
https://www.activize.tech/post/overview-and-news-for-the-romanian-startup-ecosystem-augustdecember-2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Εξαγωγές κεφ. 85 προς Ρουμανία

4ψήφια δασμολογική κλάση

8501'

8502'

8503'

8504'

8505'

8506'

8507'

Προϊόν
Ηλεκτροκινητήρες και
ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα
συγκροτήματα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος)

Συγκροτήματα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος και
ηλεκτρικοί περιστροφικοί
μετατροπείς
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για ηλεκτροκινητήρες,
ηλεκτρικές γεννήτριες,
συγκροτήματα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος ή για
ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους
μετατροπείς, π.δ.κ.α.
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί,
ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ.
ανορθωτές) καθώς και πηνία
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα
πηνία επαγωγής. Μέρη τους
Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων
που προορίζονται για ιατρική
χρήση). Μόνιμοι μαγνήτες και
είδη που προορίζονται να γίνουν
μόνιμοι μαγνήτες μετά από
μαγνητοποίηση. Πλάκες
υποστήριξης, σφιγκτήρες και
παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή
ηλεκτρομαγνητικές διατά

Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία
και συστοιχίες (μπαταρίες)
(εκτός των μεταχειρισμένων).
Μέρη τους
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές,
περιλαμβανομένων και των
διαχωριστών τους, είτε έχουν
τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή
είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των
μεταχειρισμένων, καθώς και
εκτός εκείνων από μη

Αξία σε ευρώ

2.266.207

6.325

5.835

273.012

5.505

4.610.656

3.270.491
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σκληρυμένο ελαστικό
(καουτσούκ) ή από υφαντικές
ύλες)

8508'

8509'

8510'

8511'

8512'

8513'

8514'

Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση
με το χέρι, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα

Οικιακές συσκευές,
ηλεκτρομηχανικές, με
ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα
Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές,
κουρευτικές μηχανές, μηχανές
ψαλιδίσματος των μαλλιών και
αποτριχωτικές συσκευές, με
ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα, καθώς και μέρη τους
Μηχανές πυροδότησης,
διατάξεις ανάφλεξης και
εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για
κινητήρες εσωτερικής καύσης με
εξωτερική ανάφλεξη ή
αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και
διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή
δυναμομαγνητοηλεκτρικές,
πηνία και αναφλεκτήρες αφής
καθώς και α
Συσκευές φωτισμού και
σηματοδότησης, ηλεκτρικές
(εκτός από τους λαμπτήρες της
κλάσης 8539), ηλεκτρικοί
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις
αφαίρεσης του πάγου από τα
τζάμια και διατάξεις κατά του
θαμπώματος των τζαμιών, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για
αυτ
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές
ηλεκτρικές λυχνίες, που
λειτουργούν με δική τους πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ.
συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών,
συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός
από τις συσκευές φωτισμού της
κλάσης 8512)
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή
εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό.
συμπ. οι κλίβανοι που
λειτουργούν με επαγωγή ή με
διηλεκτρική θέρμανση (εκτός
των ξηραντήριων). Αλλες

23.264

258.571

18.169

194

264.209

8.668

7.092
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συσκευές βιομηχανικές ή
εργαστηρίων για τη θερμική
επεξεργασία υλών με επαγωγή ή
διηλεκτρική θέρ

8515'

8516'

8517'

8518'

8519'

Ηλεκτρικές μηχανές και
συσκευές για μαλακή
συγκόλληση
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή
συγκόλληση
(μπρουντζοκόλληση) ή για απλή
αυτογενή συγκόλληση,
συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων που λειτουργούν με
ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο,
με λέιζερ ή με άλλες δ
Θερμαντήρες νερού και
θερμοσυσκευές που βυθίζονται
στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές
συσκευές για τη θέρμανση του
χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις.
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για
την περιποίηση των μαλλιών
(π.χ. συσκευές στεγνώματος,
ηλεκτρικά μπιγκουτί κα
Ηλεκτρικές συσκευές για την
ενσύρματη τηλεφωνία ή την
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι
συσκευές ενσύρματης
τηλεφωνίας με ασυρματικές
χειροσυσκευές (ακουστικά) και
οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για
συστήματα με φερόμενη
ηλεκτρική ενέργει
Μικρόφωνα και τα
υποστηρίγματα αυτών (εκτός
των ασυρμάτων με
ενσωματωμένο πομπό).
Μεγάφωνα, έστω και σε
προστατευτικό περίβλημα.
Ακουστικά, έστω και
συνδυασμένα με μικρόφωνο
(εκτός από τηλεφωνικές
συσκευές, συσκευές
διευκόλυνσης της ακοής των
βαρυκόω
Πικάπ, ηλεκτρόφωνα, συσκευές
ανάγνωσης κασετών και άλλες
συσκευές αναπαραγωγής του
ήχου, χωρίς ενσωματωμένη
διάταξη ηχοληψίας (εκτός
εκείνων που είναι συνδυασμένες
με συσκευές λήψης για τη
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση)

3.112

954.902

1.657.054

379.827

4.318
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8521'

8523'

8525'

8526'

8527'

8528'

8529'

Μαγνητοσκόπια (βίντεο)
εγγραφής εικόνας και ήχου ή
αναπαραγωγής του ήχου, είτε
έχουν ενσωματωμένο δέκτη
βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι
(εκτός από τις μαγνητοσκοπικές
συσκευές λήψης βιντεοκάμερες)
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες
ήχου και παρόμοια μέσα
εγγραφής προπαρασκευασμένα
για εγγραφή, χωρίς εγγραφή
(εκτός από τα είδη του
κεφαλαίου 37)
Συσκευές μετάδοσης (πομποί)
για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση,
είτε έχουν ενσωματωμένη
συσκευή λήψης (δέκτη) ή
συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι.
Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και
ραδιοβόλησης (ραντάρ),
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και
συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και
συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
Συσκευές λήψης για τη
ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία ή τη
ραδιοφωνία, έστω και
συνδυασμένες, στο ίδιο
προστατευτικό περίβλημα, με
συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή με
ωρολογιακή συσκευή
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν
ενσωματωμένους δέκτες
ραδιοφωνικών εκπομπών ή
συσκευές εγγραφής ήχου ή
εικόνων ή συσκευές
αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι.
Οθόνες βίντεο και οι συσκευές
προβολής εικόνας από βίντεο
Μέρη που αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για
συσκευές εκπομπής και λήψης
για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση,
για τηλεοπτικές συσκευές λήψης
(τηλεοπτικές κάμερες), για
μαγνητοσκοπικές συσκευές
λήψης ακίνητης ε

257.387

1.098.543

596.679

7.380

11.325

136.118

17.154
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8531'

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής
σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ.
συστήματα κουδουνιών,
σειρήνες, πίνακες ενδείξεων,
συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή
ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες
των τύπων που
χρησιμοποιούνται για
αυτοκίνητα οχήματα και
ποδήλατα ή σε δρόμ

8532'

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές
μεταβλητοί και άλλοι
ρυθμιζόμενοι πυκνωτές,
ηλεκτρικοί

8533'

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ.
οι ρεοστάτες και τα
ποτενσιόμετρα (εκτός από
θερμαντικές αντιστάσεις)

8534'

8535'

8536'

8537'

Κυκλώματα τυπωμένα
Συσκευές ηλεκτρικές, για το
κλείσιμο, τη διακοπή, την
προστασία ή τη σύνδεση
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ.
διακόπτες, ασφάλειες,
απαγωγείς υπερτάσεων,
αντιστάσεις στα κύματα
ηλεκτρισμού, φις και πρίζες και
κουτιά σύνδεσης), για τάση >
1.000 V (εκτός απ
Συσκευές ηλεκτρικές, για το
κλείσιμο, τη διακοπή, την
προστασία ή τη σύνδεση
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ.
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι,
ασφάλειες, αντιστάσεις στα
κύματα ηλεκτρισμού, φις και
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων
ντουί και κουτιά σύνδεσης), για
τάση <
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια
χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και
άλλες βάσεις, που είναι
εξοπλισμένες με δύο ή
περισσότερες συσκευές των
κλάσεων 8535 ή 8536, όπου
περιλαμβάνονται και οι βάσεις
που έχουν ενσωματωμένες
όργανα ή συσκευές του
κεφαλαίου 90, για τ

31.538

107

38.282

305.209

23.336

1.032.162

158.097

24
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου
Bd. Pache Protopopescu1-3, Sector 2, 021403, Bucharest, RomaniaTel: 0040-21-2100748, 2115724 Fax: 0040-21-2119893,
E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr

Έρευνα αγοράς για τον κλάδο Έρευνας και Τεχνολογίας στη Ρουμανία -2020

8541'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για συσκευές της κλάσης
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.
Λαμπτήρες πυράκτωσης και
εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με
την ονομασία φάροι και
προβολείς σφραγισμένοι,
λαμπτήρες υπεριωδών ή
υπέρυθρων ακτίνων και
λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής
καθόδου, ψυχρής καθόδου και
φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες
κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο,
σωλήνες ανόρθωσης με ατμό
υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες
και λυχνίες για τηλεοπτικές
μηχανές λήψης) και
φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες
κενού,
Δίοδοι, τρανζίστορ και
παρόμοιες διατάξεις με
ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμπ.
τα φωτοστοιχεία έστω και
συναρμολογημένα σε αυτοτελείς
μονάδες ή με μορφή πίνακα
(εκτός από φωτοβολταϊκές
γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής
φωτός. Δεμέν

8542'

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και
ηλεκτρονικές
μικροσυναρμολογήσεις

8538'

8539'

8540'

8543'

8544'

Μηχανές και συσκευές με δική
τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που
δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο 85
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ.
τα ομοαξονικά καλώδια) για
ηλεκτροτεχνική χρήση,
μονωμένα (έστω και μονωμένα
με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή
οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και
άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί
αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ

601.345

718.505

8.724

202.585

677.245

195.854

4.736.053
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8545'

8546'

8547'

Ηλεκτρόδια από άνθρακα,
ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες
για λαμπτήρες, συστοιχίες
ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές
στήλες και άλλα είδη για
ηλεκτροτεχνική χρήση, από
γραφίτη ή άλλες ενώσεις του
άνθρακα, έστω και σε ένωση με
μέταλλο

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική
χρήση, από ύλες παντός τύπου
(εκτός από μονωτικά τεμάχια)
Μονωτικά τεμάχια, που
αποτελούνται στο σύνολό τους
από μονωτικές ύλες ή που
περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά
τεμάχια στερέωσης,
συναρμολογημένα στη μάζα (π.χ.
υποδοχές με εσωτερικό
σπείρωμα), για ηλεκτρικές
μηχανές, συσκευές ή
εγκαταστάσεις (εκτός των μο

300

96.582

65.918

Εισαγωγές κεφ. 85 από τη Ρουμανία

Διψήφια
Ανάλυση

ΚΑτηγορία

Αξία σε ευρώ

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα
συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

125.929

8502'

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί
περιστροφικοί μετατροπείς

847.628

8503'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια
για ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες, συγκροτήματα
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς
περιστρεφόμενους μετατροπείς, π.δ.κ.α.

4.572
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8504'

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ.
ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα
πηνία επαγωγής. Μέρη τους

8505'

Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική
χρήση). Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν
μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Πλάκες υποστήριξης,
σφιγκτήρες και παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές
διατά

8506'

Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός
των μεταχειρισμένων). Μέρη τους

8507'

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών
τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη
τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη
σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)

543.532

8508'

Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα

297.510

8509'

Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα

141.507

8511'

Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες,
ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύσης με εξωτερική
ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και διατάξεις
μαγνητοηλεκτρικές ή δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και
αναφλεκτήρες αφής καθώς και α

6.120

8512'

Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από
τους λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες,
διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάμια και διατάξεις κατά
του θαμπώματος των τζαμιών, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για αυτ

13.765

8513'

Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που
λειτουργούν με δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ.
συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός από
τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512)

16.994

374.062

4.405

752
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8514'

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι
κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρική θέρμανση
(εκτός των ξηραντήριων). Αλλες συσκευές βιομηχανικές ή
εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία υλών με επαγωγή ή
διηλεκτρική θέρ

30.906

8515'

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση)
ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με
λέιζερ ή με άλλες δ

75.114

8516'

Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό,
ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για
παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση
των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα

2.872.204

8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές
ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές
(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με
φερόμενη ηλεκτρική ενέργει

13.972.774

8518'

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων
με ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό
περίβλημα. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο
(εκτός από τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της
ακοής των βαρυκόω

439.980

8519'

Πικάπ, ηλεκτρόφωνα, συσκευές ανάγνωσης κασετών και άλλες
συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη
ηχοληψίας (εκτός εκείνων που είναι συνδυασμένες με συσκευές
λήψης για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση)

9.967

8521'

Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή
αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέκτη
βιντεοφωνικών σημάτων ή όχι (εκτός από τις μαγνητοσκοπικές
συσκευές λήψης βιντεοκάμερες)

7.368

8522'

Μέρη και εξαρτήματα, που σαφώς προορίζονται για αποκλειστική
ή κύρια χρήση στις συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής του
ήχου, καθώς και στα μαγνητοσκόπια εγγραφής εικόνας και ήχου ή
αναπαραγωγής του ήχου π.δ.κ.α.

12.743

8523'

Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα
εγγραφής προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή
(εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)

6.647.022
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8525'

Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν
ενσωματωμένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές

194.932

8527'

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη
ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο προστατευτικό
περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή με
ωρολογιακή συσκευή

134.164

8528'

Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες
ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή
συσκευές αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι
συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο

760.035

8529'

Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές
εκπομπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία,
τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης
(τηλεοπτικές κάμερες), για μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης
ακίνητης ε

832.232

8530

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ.
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί
για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που
χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε
δρόμ

445.875

8532'

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι
πυκνωτές, ηλεκτρικοί

16.135

8533'

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα
ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσεις)

5.535

8534'

Κυκλώματα τυπωμένα

6.744

8535'

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή
τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ασφάλειες,
απαγωγείς υπερτάσεων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις
και πρίζες και κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1.000 V (εκτός απ

66.222

8536'

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή
τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες,
ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού,
φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης),
για τάση <

490.715
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8537'

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες
βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες συσκευές
των κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις
που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90,
για τ

569.266

8538'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια
για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.

536.652

8539'

Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την
ονομασία φάροι και προβολείς σφραγισμένοι, λαμπτήρες
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί

643.025

8541'

Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό.
Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία
έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή
πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής
φωτός. Δεμέν

317.709

8542'

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές
μικροσυναρμολογήσεις

276.754

8543'

Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85

135.205

8544'

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για
ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μονωμένα με
φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι
μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης.
Καλώδια από οπτικές ίνες

24.670.662

8545'

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για
λαμπτήρες, συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές στήλες και
άλλα είδη για ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις
του άνθρακα, έστω και σε ένωση με μέταλλο

170

8546'

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου
(εκτός από μονωτικά τεμάχια)

23.904
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8547'

Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από
μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια
στερέωσης, συναρμολογημένα στη μάζα (π.χ. υποδοχές με
εσωτερικό σπείρωμα), για ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές ή
εγκαταστάσεις (εκτός των μο

7.669

8548'

Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία,
συστοιχίες και συσσωρευτές. Εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή
στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών
και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στοκ

1.610

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙII.

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV.
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