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COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 19 aprilie 2016: Vlad Vasiliu, secretar de stat în Ministerul Economiei, 
Comețului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și Woo Taehee, ministrul adjunct al 
Comerțului, Industriei și Energiei au discutat despre creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale româno-coreene, precum și despre accentuarea 
rolului IMM-urilor în cadrul acestora și stimularea investițiilor coreene în România, cu 
ocazia lucrărilor Comitetului Mixt pentru Cooperare Industrială dintre România și 
Republica Coreea ce a avut loc în data de 18 aprilie a.c. , la București.

De asemenea, cei doi demnitari, co-președinți ai acestui Comitet, au abordat și teme 
privind cooperarea în industria auto, industria chimică, construcții navale, energie 
regenerabilă și eficiență energetică,  infrastructură și transporturi,  cercetare și 
dezvoltare, cooperarea între instituțiile care acordă susținere financiară pentru 
exportatori, comerțul electronic,  precum și cooperarea pe terțe piețe. 

Comitetul Mixt pentru Cooperare Industrială dintre România și Republica Coreea este 
principalul mecanism de cooperare dintre ministerele de resort din cele două țări, 
agenda de lucru a discuțiilor acestei sesiuni cuprinzând domenii de interes reciproc, 
precum: comerț și investiții, cooperare în industrie și energie și infrastructură. 

În cadrul reuniunii au  fost  prezentate  principalele evoluții ale economiei românești, 
stadiul relațiilor bilaterale româno-sud-coreene,  mediul investițional din România, 
cooperarea în domeniul parcurilor industriale și clusterelor innovative, dar și la nivelul 
IMM-urilor.

Delegația română a evidențiat oportunitățile oferite de România în domeniile energie, 
infrastructură, în transporturi, mediu, precum și financiar-bancar, cu referire la 
instrumentele de susținere a exportatorilor.

Principalii  parteneri de discuții au fost Ministerul coreean al Comerțului , Industriei și 
Energiei - MOTIE, Agenția coreană pentru comert exterior - KOTRA, Institutul coreean 
pentru tehnologie electronică - KETI, Korea Insurance Trade Corporation  - KITC, Korea, 
Korea Energy Technology Evaluation and Planning – KETEP, Korea Energy Agency. 



Din partea României au fost reprezentanți al Ministerului Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Energiei, 
Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Eximbank.

Elemente de background:
R.Coreea este al doilea partener comercial al României în Asia, după R.P.Chineză. Schimburile 
comerciale bilaterale au atins în 2015 897,6 ,il. Euro, cu15,7% mai mult decât în anul 
precedent. Exportul românesc a fost de 414,5 mil. euro, cel mai ridicat din istorie (creștere cu 
34,1%), iar importul din R. Coreea s-a cifrat la 483,1 mil.euro (creștere cu 3,5%).

Structura schimburilor comerciale în 2015 este următoarea:

Export: mașini și aparate-59,6%, produse vegetale-18,1%, produse din lemn 7,1%, produse din 
metal-5,4%, produse din amse palstice și cauciuc-3,4%, etc.

Import: mașini aparate și echipamente-38,8%, produse din metal-24,5%, produse din mase 
plastice și cauciuc- 13,2%, textile-9,1%, etc.

La 31 ianuarie 2016, în România operau 236 societăţi comerciale cu capital sud-coreean, 
reprezentând 0,12% din totalul firmelor cu capital străin înregistrate în ţara noastră. Volumul 
total al investiţiilor sud-coreene în România, la aceeaşi dată, a însumat 201,7 milioane USD, 
Republica Coreea ocupând locul 25 în clasamentul pe ţări de rezidenţă al investitorilor în 
societăţile comerciale cu participare străină la capitalul social, cu o pondere de 0,36% din 
totalul capitalului străin subscris (date ONRC).

În România au investit companii sud-coreene importante ca: DOOSAN, Daewoo Shipbuilding, 
Samsung, Hyosung, GMB Korea.
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