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Abstract. The main purpose of this paper is to discover and to present an
overview of the Romanian-Korean relations. The distance and difference
between these two cultures are not exceeded by economic and business
environment; mainly, foreign investment in technological innovation can
become the important source of productivity growth. Also, the research is
focused on perception about North and South Korea in the Romanian public
consciousness; a profile of the diplomatic relations between Romania and
the Republic of Korea; the situation of Koreans immigrants in Romania and
their businesses in local aria; all those factors are analyzed exhaustively
to give in the end some recommendations for Romanian policy makers.
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Ce ºtiu românii despre Coreea?

În linii generale, Peninsula Coreeanã a fost unitã timp de 300 de ani, separa-
rea acesteia în Nord ºi Sud s-a realizat la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Chiar dacã au avut loc confruntãri militare dificile în anii ’50 încheiate
odatã cu semnarea armistiþiului în 1953, sondajele aratã cã majoritatea cetãþe-
nilor sud-coreeni nu percep peninsula separatã în douã entitãþi, ci din contrã, vãd
cele douã Corei ca manifestãri ale unei singure naþiuni unite.
Indiferent de conjunctura politicã, cooperarea ºi schimburile inter-coreene,

reluate încã din 1988, cu mici pauze, au reprezentat o prioritate constantã a Seu-
lului. Spre exemplu, într-un oraº aflat la graniþa dintre cele douã Corei, pe terito-
riul controlat de autoritãþile nord-coreene, a fost creat Complexul Industrial
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Gaeseong, ceea ce a permis investitorilor sud-coreeni ca, timp de aproape jumã-
tate de secol, sã-ºi desfãºoare activitãþi economice în zonã. Astfel, din 2005, anul
în care a fost lansat proiectul, volumul de producþie ºi numãrul angajaþilor din
cadrul complexului au crescut semnificativ. Producþia a ajuns de la 6 013 mili-
oane de USD1 în 2005, la 53 947 milioane USD, conform datelor din anul 2014.
Numãrul muncitorilor nord-coreeni a crescut de la 149 în 2005, pânã la 46 997
persoane în 20142.
Primul contact mediatic consistent al românilor cu îndepãrtata Republicã

Popularã Democratã Coreeanã (Coreea de Nord) a avut loc în vara anului 1971,
în timpul vizitei cuplului Ceauºescu la Phenian. Numerele ziarului Scînteia din
10-16 iunie 1971 erau practic inundate de relatãri despre manifestaþiile opulente
organizate de Kim Ir Sen3. Cu aceastã ocazie, aparatul de propagandã al PCR in-
dicase presei locale sã foloseascã doar sintagme laudative despre eveniment:
„prietenie frãþeascã româno-coreeanã“, „marele eveniment“, „impresionantã
manifestare popularã“ etc. În mod evident, presa comunistã din România nu po-
menise absolut nimic despre existenþa Republicii Coreea, în schimb, foºtii dic-
tatori nu au scãpat ocazia sã critice statele capitaliste ºi SUA, acuzându-le de co-
lonialism ºi neocolonialism în America de Sud, Africa sau Orientul Mijlociu.
Mai mulþi specialiºti români asociazã aceastã primã vizitã cu hotãrârea lui Ceau-
ºescu de a îmbrãþiºa filosofia Juche (cea a lui Kim Il Sung), acesta întãrind con-
stant puterea partidului, dar ºi a cultului personalitãþii.
Totuºi, la nivelul opiniei publice internaþionale, Coreea de Sud devine mult

mai cunoscutã în urma „Miracolului de pe fluviul Hangang“4, dupã criza econo-
micã asiaticã din 1997, când, în urma efortului depus de poporul sud-coreean
pentru a veni în ajutorul statului cu o „campanie de colectare a aurului în ve-
derea achitãrii datoriei publice cãtre FMI“5, au fost colectate peste 227 tone de
aur. „Miracolul“ a presupus o creºtere economicã bazatã, în special, pe expor-
turi6, ceea ce a ºi inclus-o în grupul „Tigrilor asiatici“. Cu o populaþie de numai
50 milioane de locuitori, Coreea de Sud a reuºit în decurs de numai 44 de ani sã-ºi
mãreascã PIB-ul de 179 de ori (de la 8,1 miliarde de dolari în 1970 la 1449,5
miliarde de dolari în 2014). Aceastã creºtere economicã s-a reflectat ºi în
bunãstarea populaþiei, unde PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns în prezent 28 180
de dolari (locul 29 în clasamentul global). Aici trebuie sã amintesc cã rolul cen-
tral în structura economicã a Republicii Coreea l-au avut conglomeratele de mul-
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tinaþionale, denumite chaebol-uri. Aceste „afaceri de familie“ au un rol impor-
tant atât în mediul economic al þãrii, cât ºi în sfera politicã. De exemplu, dacã în
1974, primele zece chaebol-uri aveau o contribuþie la PIB de 4,5%, în 2014 doar
multinaþionala Samsung cuprinde 17% din economia statului sud-coreean.7
Desigur cã toate aceste evenimente reprezintã doar mici frânturi din multitu-

dinea de factori ce au contribuit la cristalizarea unei imagini despre cele douã Corei
la nivelul populaþiei din România, însã putem intui cã principala sursã de infor-mare
a românilor referitor la Coreea este mass-media (ºtiri TV, presa online, radio).
În urma unor interviuri calitative cu întrebãri deschise aplicate pe un numãr

de 78 de persoane, peste 90% dintre respondenþi au accentuat diferenþa dintre
Nordul ºi Sudul Coreei ºi numai 10% s-au referit la Coreea ca o singurã naþiune.
Mai jos avem douã grafice (A ºi B) cu o grupare pe categorii a rãspunsurilor

la întrebarea „Cu ce asociaþi Coreea?“ dupã cuvintele-cheie identificate:

Graficul A indicã ponderea asocierior românilor privind Republica
Popularã Democratã Coreeanã, cele mai mari procente le înregistreazã:
comunismul (41,02%) ºi dictatura (21,79%) instauratã dupã 1953 ºi
mediatizatã intens în presa din România. Indicatorul „drame familiale“
se referã la reîntregirea/regãsirea familiilor separate de zeci de ani în
urma Rãzboiului Coreean (1950-1953).
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Graficul B indicã ponderea asocierilor românilor privind Coreea de
Sud, marea majoritate a respondenþilor s-au referit la acest stat ca fiind
unul democratic cu o economie bine pusã la punct (24,35%), 17,94%
s-au referit la tehnologii avansate indicând, în acelaºi timp, ºi denumirea
unor multinaþionale coreene prezente în România (Samsung, Daewoo,
LG), calitatea produselor, transportul naval ºi femeia preºedinte. Pentru
alþii, în schimb, Coreea de Sud înseamnã: seriale „Perla Palatului“ (Dae
Jang Geum), muzica K-pop (Psy cu „Gangnam Style“) ºi gastronomie
picantã cu „mult orez“ etc.

Din interviul calitativ am selectat trei paragrafe ce pot fi considerate re-
levante în ceea ce priveºte percepþia publicului din România asupra celor douã
Corei:
„Sunt aspecte care þin de cultura coreeanã anticã (Coreea fiind matca uneia

dintre cele mai vechi civilizaþii din lume), despre adoptarea budismului, despre
dominaþia japonezã ºi chinezã; iar cel mai mult despre Rãzboiul Coreei ºi divi-
zarea acesteia în cele douã state cu sisteme diferite, despre politicile acestora,
despre educaþia sud-coreeanã“.

(S.M.)

În acest caz cunoºtinþele (percepþia) despre Coreea de Nord ºi Coreea de Sud
au drept pilon central evoluþia istorico-culturalã a „civilizaþiei coreene“.
„Una comunistã, alta democratã. Cea de Sud este avansatã tehnologic, cu

economie puternicã, are relaþii puþine cu cea de Nord, fiind mereu sub ame-
ninþare, dar sprijinitã de SUA. Au graniþã puternic apãratã de cei din Nord“.

(L.P.)
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Aici percepþia þine mai degrabã de factorul (geo)politic ºi actorii regionali
implicaþi, iar respondentul accentueazã diferenþele economico-politice dintre
cele douã entitãþi statale.
„Coreenii sunt foarte tari pe tehnicã. Se bat cu japonezii pe treaba asta.

Oricum, dintre asiatici, coreenii mi se par cei mai «europenizaþi»“.

(A.G.)
Rãspunsul respectiv poate fi încadrat în categoria percepþiei euro-centrice,

unde dezvoltarea tehnologicã ºi inovaþia devin factori definitorii pentru spaþiul
occidental. Astfel, orice stat care investeºte ºi se axeazã pe inovaþie tehnologicã
„se apropie“ de cel occidental.

Coreea de Sud în presa românescã din anii ’90

Înainte de anii ’90, România afla din presa oficioasã mai multe informaþii
despre Coreea de Nord, în mare parte pozitive, ºi mai puþine despre Coreea de
Sud. Dupã 1989, lucrurile s-au schimbat, România ºi-a propus sã încheie noi re-
laþii diplomatice ºi economice cu Republica Coreea (Coreea de Sud). Primul
protocol bilateral care a fundamentat relaþiile diplomatice româno-coreene fu-
sese semnat la 30 martie 1990, iar cu aceastã ocazie ziarul România Liberã re-
flectã evenimentul doar printr-un comunicat de presã lacunar: „România ºi Re-
publica Coreea, în dorinþa dezvoltãrii cooperãrii ºi relaþiilor de prietenie dintre
cele douã þãri, pe baza respectãrii principiilor dreptului internaþional ºi a Cartei
Naþiunilor Unite, au hotãrît sã stabileascã relaþii diplomatice la nivel de am-
basadã, cu efect de la data semnãrii prezentului Protocol“8. Ambasada a fost
deschisã în iunie 1990, dar ceremonia nu a fost larg mediatizatã, decât prin in-
termediul unui scurt interviu acordat de primul ambasador sud-coreean în Ro-
mânia, dl. Hyun Hong Lee: „Suntem douã culturi diferite. Pentru o mai bunã în-
þelegere, sunt absolut necesare contactele dintre oameni“9
Prin intermediul presei, românii aflã pentru prima datã de „tigrii asiatici“ sau

þara „dimineþilor liniºtite“. O þarã dupã un rãzboi cu o economie la pãmânt, fãrã
resurse proprii, dar cu o forþã de muncã mobilizatã ºi dispusã sã munceascã cu
mult peste program, de la „54 ore pe sãptãmânã în 1987 ºi 48 ore în 1990“10, in-
vestind foarte mult în educaþie ºi inovaþie tehnologicã, a reuºit, în scurt timp, sã
dezvolte o structurã economicã puternicã – e ceea ce putem numi „Miracolul co-
reean“. De asemenea, încurajarea investiþiilor strãine au ajutat enorm Coreea de
Sud, dupã cum afirma ex-ministrul de externe sud-coreean, Choi Ho-Joong, aflat
într-o vizitã oficialã la Bucureºti: „Dar, bineînþeles, nicio þarã nu se poate dez-
volta de una singurã. Am avut mulþi prieteni în lume care ne-au acordat coope-
rare, asistenþã ºi înþelegere“11.
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Astfel, cotidianul România Liberã sublinia necesitatea aplicãrii unui „model
coreean“ pentru dezvoltarea statului: „În sintezã, miracolul economic sud-co-
reean se explicã printr-un volum imens de muncã, prin libera acþiune a agenþilor
economici particulari, precum ºi prin folosirea pe scarã largã a resurselor ma-
teriale ºi financiare strãine“12.
Presa din România reflectase ºi câteva evenimente din Coreea de Sud, de

exemplu, grevele studenþeºti împotriva celui de-al 13-lea preºedinte al Coreei de
Sud, Roh Tae Woo. De asemenea, am identificat ºi articole ce reflectau încer-
cãrile de reunificare paºnicã întreprinse de guvernul de la Seul, precum ºi câteva
analize comparative privind procesul de unificare a Germaniei din 1990: „Ca ºi
Germania, Coreea a fost împãrþitã artificial la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi, la fel ca în cazul Germaniei, diferenþele de dezvoltare rezultate sunt
foarte mari. Deosebirea cã între cele douã state coreene nu existã nici un fel le-
gãturi. Nu existã legãturi telefonice, poºtale sau comerciale. Nimic nu trece
peste câmpul minat care le desparte“13. Asupra acestei tematici a unificãrii s-a
mai amintit ºi în alte editoriale, printr-o paralelã cu experienþa germanilor din
1990: „Între aceste douã popoare existã paradoxal niºte asemãnãri ºocante, mai
ales în ceea ce priveºte potenþialul lor psihologic de o mare tenacitate, care, de-
venind uneori exploziv, a cochetat ºi cu zeul Marte. Cerbicia ºi în acelaºi timp
supuºenia asiaticã nu e strãinã de profilul psiho-somatic al germanilor. Unii
spun cã, din acest punct de vedere, germanii ar putea fi consideraþi drept „asia-
ticii Europei“. Or, coreenii au din plin aceste calitãþi. Ce le mai lipseºte atunci?
Le lipseºte reunificarea“14.

Relaþiile diplomatice dintre România
ºi Republica Coreea

Consolidarea relaþiilor diplomatice româno-coreene s-au amplificat treptat pe
parcursul ultimilor 25 de ani, prin vizite oficiale, convenþii, acorduri bilaterale
economice ºi sociale, prin Parteneriatul Strategic ºi Planul Comun de Acþiune
etc. Primul acord semnat dupã oficializarea relaþiilor diplomatice a fost încheiat
la 7 august 1990 ºi a intrat în vigoare la 30 decembrie 1994 – un acord privind
promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor, având drept scop oferirea bila-
teralã a unui „tratament al investiþiilor care sã nu fie mai puþin avantajos decât
celor acordat investitorilor locali“15.
Pentru îmbunãtãþirea acordului diplomatic s-au propus ºi unele amendamente

pentru articolele 2, 8 ºi 1016. Noile amendamente pentru art. 2 vizau completãri
de extindere a jurisdicþiei teritoriale a statelor contractuante, inclusiv respectarea
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unor aspecte din dreptul internaþional, iar pentru cazul Coreei de Sud se face trimitere
la „Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la dreptul mãrii din anul 1982“17.
Pentru art. 8, soluþionarea diferendelor privind investiþiile, amendamentele au

fost adaptate textului juridic similar18 altor acorduri semnate ulterior de cãtre
Guvernul României ºi alte state partenere, fãcând trimitere la instituþii de arbitraj
internaþional: „Centrul Internaþional pentru Reglementarea Diferendelor rela-
tive la Investiþii (C.I.R.D.I.), un tribunal arbitral ad-hoc care, dacã nu s-a con-
venit altfel între pãrþile la diferend, va fi constituit în baza regulilor de arbitraj ale
Comisiei Naþiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaþional (UNCITRAL)“19.
În aprilie 1994 a fost ratificatã Convenþia dintre Guvernului României ºi Gu-

vernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital, în vederea dezvoltãrii eco-
nomice dintre cele douã pãrþi. Prezenta lege, aplicã impozite deduse din salarii,
venituri ºi profituri ale persoanelor juridice ºi fizice aflate pe teritoriul pãrþilor
semnatare ale convenþiei. Astfel, pentru cetãþenii români sau companiile cu ca-
pital românesc aflate pe teritoriul Republicii Coreea, guvernul coreean a stabilit
trei tipuri de impozite: „impozitul pe venit, impozitul pe corporaþii ºi impozitul
pe locuitor (denumite în continuare «impozit coreean»)“20. În aceastã ordine de
idei, impozitul pe venit detaliat pentru rezidenþi sau angajatii strãini aflaþi pe te-
ritoriul coreean ar ajunge de la 6% la 38% sau 41,8%, în dependenþã de venitul
anual21. Cu toate modificãrile fãcute la începutului anului 2015, impozitul de
bazã pe corporaþii ar putea porni de la 11%, ajungând ºi pânã la 24,2%, în depen-
denþã de profitul anual al companiilor în cauzã22.
Guvernul României, la rândul sãu, a stabilit pentru cetãþenii coreeni ºi firmele

cu capital coreean cinci tipuri de impozite: „(i) impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice; impozitul pe profiturile persoanelor juridice; impozitul pe
salarii ºi alte remuneraþii similare; impozitul pe veniturile realizate din activitãþi
agricole; ºi impozitul pe dividende (denumite în continuare impozit român)“23.

46 DIANA MORARU 7

————————
17 „Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Coreea, pentru amendareaAcordului dintre

Guvernul României ºi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor
din 22.05.1996“, Lege5 Online [Online]. Disponibil pe: http://lege5.ro/Gratuit/ge3dsmjz/acordul-dintre-
guvernul-romaniei-si-guvernul-republicii-coreea-pentru-amendarea-acordului-dintre-guvernul-romaniei-si-
guvernul-republicii-coreea-privind-promovarea-si-protejarea-reciproca-a-investitii [Accesat la data de
10.02.2016].

18 Aspectele privind soluþionarea litigiilor dintre pãrþile contractante pot fi identificate ºi în alte acorduri pri-
vind promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor semnate cuArmenia (1994), Iugoslavia (1995), Letonia etc.

19 Ibidem.
20 „Lege Nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul

Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit ºi pe capital“, ANAF [Online]. Disponibil pe: https://static.anaf.ro/static/
10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Coreea_de_Sud.htm [Accesat la data de: 11.02.2016].

21 Pentru venitul anual de pânã la 12 milioane woni (9000 euro), impozitul ajunge la 6%, iar pentru un
venit anual de peste 150 milioanede woni (112 000 euro), impozitarea poate ajunge la 38%. Vezi „Worldwide
Tax Summaries – Republic of Korea: Individual-Taxes on personal income“, PricewaterhouseCoopers (PwC)
[Online]. Disponibil pe: http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Korea-Individual-Taxes-
on-personal-income [Accesat la data de 11.02.2016].

22 Ibidem.
23 „Lege Nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul

Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe



Impozitul pe venituri pentru persoanele fizice în anul 2015 era de 16%, plus con-
tribuþii la asigurãri de sãnatate 5,5%, fie salarii, sau dacã e un venit realizat în
urma sumelor acumulate din urma chiriilor. Impozitul pe salarii ºi alte remune-
raþii similare e de 16%, aici putem adãuga ºi CAS-ul, impozitul pentru ºomaj ºi
contribuþiile sociale. Impozitul pentru persoanele juridice, cu referire la micro-
întreprinderi (IMM-uri) e de 3% din profit dacã acesta depãºeºte cifra de afaceri
de 220 000 lei.
Impozitele din veniturile pe activitãþi agricole se stabilesc în dependenþã de

cote, dar acestea depind în funcþie de teren (ha), pe cap de animal sau numãr de
familii de albine. Impozitul pe dividende scade de la 16% pânã la 5 % începând cu
anul 2016, pentru acest impozit este dedus ºi 5,5% pentru contribuþii de sãnãtate.
În 2008 a fost semnat cel mai important act de stabilire a primului parteneriat

strategic al României cu un stat din Asia, prin semnarea Declaraþiei Comune pri-
vind Stabilirea unui Parteneriat Strategic, iar în 2010 a fost semnat Planul Co-
mun de Acþiune24 pentru implementarea acestei declaraþii. De asemenea, în oc-
tombrie 2010, a fost semnat Acordul de Liber Schimb (ALS) între UE ºi Coreea
de Sud. „Coreea a fost desemnatã partener ALS prioritar pentru UE în cadrul
strategiei sale pentru politica comercialã iar negocierile au fost deschise în mai
2007 la Seul“25. Prezentul acord este parte integratã a acordului semnat la Lu-
xemburg la 28 octombrie 199626, având 15 capitole27 ºi multe anexe ºi apendice
(lista produselor scutite de taxele vamale), trei protocoale ºi patru înþelegeri. Pre-
zentul acord atinge aspecte normative privind facilitarea comerþului ºi exclu-
derea taxelor vamale pentru bunuri. De asemenea, au fost eliminate taxele va-
male timp de 5 ani, iar pentru unele produsele agricole ºi industriale eliminãrile
tarifare dureazã timp de 7 ani; s-a stabilit consolidarea reciprocã a unor „mãsuri“
pentru servicii ºi asigurarea protecþiei proprietãþii intelectuale; încurajarea din
partea statului a „denaturãrii concurenþei cauzatã de subvenþii“28, inclusiv „inte-
resul lor comun în promovarea liberalizãrii pieþelor de achiziþii publice“29.
În 2015 România ºi Coreea de Sud au parafat un acord pentru extinderea pro-

gramului de vize30 privind dreptul la o ºedere pe teritoriul uneia din pãrþi de la
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venit ºi pe capital“, ANAF [Online]. Disponibil pe: https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/AsistentaContribuabili_r
/Conventii/Coreea_de_Sud.htm [Accesat la data de: 11.02.2016].

24 „Relaþii bilaterale – Scurt istoric“, Ministerul Afacerilor Externe [Online]. Disponibil pe: http://seoul.
mae.ro/node/221 [Accesat la data de: 11.02.2016].

25 Comisia Europeanã, „Acordul de liber schimb între UE ºi Coreea în practicã“ [Online]. Disponibil pe:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148324.pdf [Accesat la data de 11.02.2016].

26 EUR-Lex, „Acord de liber schimb între Uniunea Europeanã ºi statele membre ale acesteia, pe de o
parte, ºi Republica Coreea, pe de altã parte“, Jurnalul Oficial L 127, 14/05/2011 p. 006 – 1343, [Online].
Disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:22011A0514(01) [Accesat la data de
11.02.2016].

27 Comisia Europeanã, „Acordul de liber schimb între UE ºi Coreea în practicã“ [Online]. Disponibil pe:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148324.pdf [Accesat la data de 11.02.2016].

28 EUR-Lex, „Acord de liber schimb între Uniunea Europeanã ºi statele membre ale acesteia, pe de o
parte, ºi Republica Coreea, pe de altã parte“, Jurnalul Oficial L 127, 14/05/2011 p. 006 – 1343, [Online]. Disponibil
pe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:22011A0514(01) [Accesat la data de 11.02.2016].

29 Ibidem.
30 Angela Sârbu, „Coreea de Sud ºi România au parafat un acord pentru extinderea programului privind

scutirea de vize“, AGERPRES [Online]. Disponibil pe: http://www.agerpres.ro/externe/2015/03/18/coreea-de-



90 la 180 de zile, fãrã permis de ºedere, ceea ce a reprezentat mai degrabã o mã-
surã de încurajare a potenþialilor investitori coreeni în România.
Un ultim acord semnat în martie 2015 ºi intrat în vigoare la sfârºitul anului

trecut vizeazã protecþia informaþiilor clasificate militare. „Scopul prezentului acord
este crearea cadrului legal pentru protecþia informaþiilor clasificate militare ge-
nerate de cãtre pãrþi sau schimbate între acestea“31. Actul se înscrie în practica
statelor NATO de a semna acorduri bilaterale în domeniul militar cu aliaþii non-
NATO (Major non-NATO ally), printre aceste state numãrându-se ºi Coreea de Sud.

Relaþiile comerciale româno-coreene

Odatã cu amplificarea relaþiilor comerciale UE-Republica Coreea prinAcordul
de Liber Schimb (ALS), Coreea de Sud a devenit unul dintre cei mai importanþi
parteneri comerciali ai UE, dupã China, Japonia ºi SUA.32 Totuºi, în 2015 vo-
lumul schimburilor comerciale dintre UE ºi Coreea de Sud a scãzut cu 0,4%,
ajungând la valoarea de 11,3%, comparativ cu valorile înregistrate în anul 2014
– 11,7% (81,9 miliarde euro)33.
Aceeaºi scãdere semnificativã se înregistreazã ºi la exporturile sud-coreene

în UE, comparativ cu importurile din UE, acestea înregistrând creºteri ºi în 2015
de la 7,5% la 7,7%34.
Ratificarea Acordului de cãtre România a avut loc în iulie 2012. Conform da-

telor oficiale, la nivelul României, importurile din Coreea de Sud în 2014 înre-
gistrau cifra de 620,2 milioane de dolari, iar exporurile româneºti în Republica
Coreea atingeau cifra de 408,8 milioane USD35 – existând o balanþã comercialã
negativã de 211,4 milioane de dolari. Conform datelor Eurostat în ceea ce pri-
veºte raportul schimburilor comerciale româno-coreene, avem urmãtoarele date
în miliarde euro36:
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sud-si-romania-au-parafat-un-acord-pentru-extinderea-programului-privind-scutirea-de-vize-11-56-45
[Accesat la data de 11.02.2016].

31 Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015, „ACORD din 26 martie 2015 între Guvernul Ro-
mâniei ºi Guvernul Republicii Coreea privind protecþia informaþiilor clasificate militare“, MonitorulJuridic.ro
[Online]. Disponibil pe: http://www.monitoruljuridic.ro/act/acord-din-26-martie-2015-ntre-guvernul-rom-
niei-i-guvernul-republicii-coreea-privind-protec-ia-informa-iilor-clasificate-militare-emitent-act-173258.html
[Accesat la data de 11.02.2016].

32 Eurostat, „EU-South Korea trade relations boosted by the recent free trade agreement“ [Online].
Disponibil pe: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/South_Korea-EU_-_trade_in_goods
[Accesat la data de 12.02.2016].

33 European Comision – Directorate-General for Trade, „European Union, Trade in goods with South
Korea“ [Online]. Disponibil pe: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113448.pdf [Accesat
la data de 12.02.2016].

34 Ministerul Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri, Republica Coreea – Departa-
mentul de Comerþ Exterior ºi Relaþii Internaþionale, „Republica Coreea: Îndrumar de afaceri/2015“ [Online].
Disponibil pe: http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_Coreea.pdf [Accesat
la data de 12.02.2016].

35 World’s Richest Countries, „Top Romania Exports“ [Online]. Disponibil pe: http://www.
worldsrichestcountries.com/top_romania_exports.html [Accesat la data de 12.02.2016].

36 European Comision, „EU trade in goods with South Korea in surplus for a second consecutive year“
[Online]. Disponibil pe: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6989957/6-11092015-AP-EN. pdf/
aab29ebe-8dfb-4390-988d-588d1dcc9322 [Accesat la data de 12.02.2016].



Tabel 1

Valoarea schimburilor comerciale România-Republica Coreea

Sursa: Eurostat

Din acest tabel rezultã o tendinþã de scãdere a exporturilor româneºti pe piaþa
sud-coreeanã, comparativ cu fluxurile de import ale produsele sud-coreene în
România. Înregistrãm astfel o balanþã comercialã negativã de -158 miliarde de
euro (pentru anul 2014). Cauzele þin de mai mulþi factori, mai ales dacã vorbim
de anul 2015, cum ar fi fluctuaþia valutarã a monedei naþionale chineze Yuan ºi
instabilitatea internaþionalã. De asemenea, oscilaþia TVA-ului în România pe
parcursul ultimului deceniu a determinat o scãdere a numãrului de investitori
sud-coreeni, mai ales cã mediul de afaceri din peninsulã este obiºnuit cu o stra-
tegie fiscalã pe termen lung – TVA-ul coreean este de 10%, valoarea acestuia
fiind stabilitã încã din 1977.
În ceea ce priveºte volumul total al investiþiilor sud-coreene în România, cele

cinsprezece37 societãþi comerciale (aflate în Bucureºti, Oradea, Mangalia ºi Plo-
ieºti) au înregistrat, pânã la sfârºitul lunii septembrie 2015, o cifrã de afaceri de
202 milioane de dolari38. Numãrul firmelor cu capital sud-coreean se aflã într-un
proces de continuã dinamicã. Din cele 30 de firme coreene participante în ca-
drul Parteneriatului deAfaceri al IMM-urilor, Coreea-România39, 27 din ele erau
în cãutarea de parteneri locali. Problemele cu care se confruntã firmele noi cu
capital sud-coreean în þara noastrã vizeazã, de la bun început, politica fiscalã ºi
economicã, inclusiv „cota de piaþã ridicatã a produselor europene în România ºi
distanþa dintre aceste douã state“40. Referitor la distanþã, întreg procesul de im-
port-export dintre cele douã state se face pe cale maritimã ºi poate dura aprox.
30-35 zile.
Produsele sud-coreene importate pe piaþa româneascã fac parte din urmãtoa-

rele categorii de mãrfuri: electrocasnice, maºini, produse IT, telefonie, produse
plastice, sisteme de irigat, dispozitive medicale, produse din oþel galvanizat, etc.
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37 Date oferite de Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Bucureºti.
38 Ministerul Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri, Republica Coreea – Departa-

mentul de Comerþ Exterior ºi Relaþii Internaþionale, „Republica Coreea: Îndrumar de afaceri/2015“ [Online].
Disponibil pe: http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_Coreea. pdf [Accesat
la data de 12.02.2016].

39 Eveniment organizat la data de 16-17 septembrie 2015 la Bucureºti cu ocazia aniversãrii a 25 de ani de
relaþii diplomatice între România ºi Coreea.

40 Interviu oferit de Serviciul relaþii cu publicul KOTRABucureºti. Agenþia oferã consultaþii anual a peste
200 de firme pentru a-ºi deschide o afacere în România.

Export (miliarde euro) Import (miliarde euro)

2013 2014 2015 (iunie) 2013 2014 2015

460 310 260 381 468 239



Referitor la investitorii români, nu se poate identifica o cifrã exactã a numã-
rului de firme cu capital românesc în Coreea de Sud, majoritatea dintre acestea
colaborând cu o firmã sud-coreeanã pentru a-ºi desface mãrfurile pe piaþa localã.
Printre produsele româneºti exportate în Republica Coreea putem aminti de:
lemn, îmbrãcãminte, încãlþãminte, produse cosmetice, miere de albine ºi bãuturi
alcoolice (în special vinuri) etc.

Coreenii în România

România reprezintã, în general, un mediu investiþional favorabil, mai ales în
domenii precum agriculturã, IT&C, energie, turism etc. Potrivit ultimului raport
Doing Business 2015, România ocupã poziþia 37 din 189 de þãri în topul Bãncii
Mondiale privind mediul de afaceri, situându-se pe primul loc în ceea ce priveºte
comerþul internaþional (cu 100 de puncte), pe locul 45 din 189 în privinþa uºu-
rinþei de a începe o afacere, pe 105 în ceea ce priveºte obþinerea autorizaþiilor de
construcþii, pe 133 în cazul accesului la electricitate ºi pe 64 în cel al înregistrãrii
proprietãþilor41. Unul dintre factorii care au o influenþã asupra atractivitãþii Ro-
mâniei pentru investitorii strãini se referã ºi la politicile de migraþie ale României.
Dacã în 1993, în urma acordului semnat cu partea sud-coreeanã, se hotãrâse

desfiinþarea reciprocã a vizelor doar pentru „paºapoartele diplomatice ºi cele ofi-
ciale“42, în 1996 cele douã pãrþi hotãrãsc desfiinþarea vizelor pentru toate cate-
goriile de paºapoarte pe o duratã de 90 de zile. Perioada de ºedere a cetãþenilor
sud-coreeni pe teritoriul României în afara regimului de vize a fost dublatã în-
cepând cu acest an, ajungând la 180 zile de ºedere temporarã. Totuºi, acest acord
se aflã abia în stadiul de parafare, ceea ce înseamnã cã decizia încã nu a intrat în
vigoare. Astfel, numãrul cetãþenilor sud ºi nord-coreeni (indiferent de vârstã, sex)
aflaþi pe teritoriul României cu drept de ºedere legalã a ajuns la 484 rezidenþi:43

Tabel 2

Numãrul rezidenþilor sud ºi nord-coreeni pe teritoriul României în 2015

Sursa: Inspectoratul General pentru Imigrãri
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41 World Bank Group, „Doing Business – Romania“ [Online]. Disponibil pe: http://www.doingbusiness.org/

data/exploreeconomies/romania/ [Accesat la data de 12.02.2016].
42 Ministerul Afacerilor Externe – Ambasada României în Republica Coreea, „Cadrul juridic“ [Online].

Disponibil pe: http://seoul.mae.ro/node/170 [Accesat la data de 12.02.2016].
43 Date oferite de Inspectoratului General pentru Imigrãri conform ultimilor date din 31.08.2015

Cetãþeni Numãr rezidenþi

R.P.D. Coreea 16

Republica Coreea 468



Numãrul de rezidenþi dupã sexe:

Tabel 3

Numãrul rezidenþilor sud ºi nord-coreeni pe teritoriul României
în 2015 dupã categoria de sexe

Sursa: Inspectoratul General pentru Imigrãri

Numãrul rezidenþilor nord ºi sud-coreeni veniþi la studii:

Tabel 4

Numãrul rezidenþilor sud ºi nord-coreeni pe teritoriul României
în 2015 dupã studii. Numãrul total de rezidenþi cu vârsta 0-14 ani

ajunge la 78 persoane, marea majoritate dintre aceºtia este înregistratã
în lista rezidenþilor cu scop de reîntregire a familiei

Sursa: Inspectoratul General pentru Imigrãri

Numãrul cetãþenilor sud ºi nord-coreeni clasificaþi dupã scopul ºederii pe te-
ritoriul României:

Tabel 5

Numãrul rezidenþilor sud ºi nord-coreeni
pe teritoriul României în 2015 dupã scopul ºederii

Sursa: Inspectoratul General pentru Imigrãri

12 ROMÂNIA – REPUBLICA COREEA 51

Cetãþeni Rezidenþi bãrbaþi Rezidenþi femei

R.P.D. Coreea 15 1

Republica Coreea 306 162

Cetãþeni Elevi Studenþi an
pregãtitor Studenþi Master Doctorat Alte cercetãri

ºtiinþifice

R.P.D.Coreea 0 4 7 0 1 0

Republica
Coreea

2 10 8 1 1 1

Cetãþeni Activ.
religioasã

Autorizaþie
de muncã

Reîntregirea
familiei Detaºat Alte scopuri

R.P.D.Coreea 0 0 2 1 0

Republica
Coreea

20 114 163 85 16



Din pãcate, Inspectoratul General pentru Imigrãri nu dispune de informaþii
detaliate privind domeniul de activitate economicã al imigranþilor coreeni sta-
biliþi în România, mai ales cã majoritatea rezidenþilor au aplicat pentru obþinerea
permisului de ºedere în baza autorizaþiei de muncã. Motivul þine mai degrabã de
nuanþe birocratice. În perioada 2012-2013 se desfiinþase Ministerul Întreprin-
derilor Mici ºi Mijlocii ºi Mediului de Afaceri, aceasta fiind singura autoritate
care acorda avizul privind desfãºurarea de cãtre rezidenþii strãini a activitãþilor
economice. De atunci, majoritatea oamenilor de afaceri strãini au fost obligaþi sã
semneze contracte de angajare la propria lor firmã, chiar dacã deþin funcþia de
administratori ai companiei. Doar aºa reuºeau sã obþinã o vizã de lungã ºedere
(deseori se apeleazã la birourile de imigrãri din Bulgaria), urmând ca mai apoi
sã aplice pentru autorizaþia de muncã ºi obþinerea permisului de ºedere valabil
doar pentru un an de zile. Aceeaºi procedurã este repetatã imediat dupã expirarea
termenului de valabilitate al permisului. Din pãcate, aceste norme birocratice,
deseori complicate ºi costisitoare, reprezintã pentru oamenii de afaceri sud-coreeni
singurelemetode pentru obþinerea dreptului de imigrare legalã pe teritoriul României.
Odatã cu instaurarea guvernului Cioloº, la sfârºitul anului 2015, a fost pro-

pusã reînfiinþarea prin reorganizare a Ministerului Energiei ºi Întreprinderilor
Mici ºi Mijlocii ºi Mediului de Afaceri, având drept scop lucrativ eliberarea avi-
zelor de desfãºurare a activitãþilor economice pentru toþi solicitanþii strãini, iar
anul acesta ar trebui sã aparã primele rezultate.
În ceea ce priveºte obþinerea permisului de ºedere permanent, solicitantul tre-

buie sã îndeplineascã mai multe criterii, printre care cea mai durã se referã la
„dovada unei ºederi continue ºi legale de minimum 5 ani pe teritoriul naþional –
cu o absenþã maximã de 6 luni consecutive ºi investiþii de peste 1 000 000 euro
sau crearea a 100 de locuri de muncã cu normã întreagã“44 . Ultimele date pre-
zintã cã sunt înregistraþi numai 48 de rezidenþi coreeni, dintre care doar unul sin-
gur fiind din Coreea de Nord.

Concluzii

Relaþiile diplomatice ºi economice româno-coreene s-au intensificat de-a
lungul celor 25 de ani. Unele acorduri au suferit câteva amendamente, altele au
fost înlocuite pentru o mai bunã dezvoltare a relaþiilor bilaterale România-Re-
publica Coreea. Totuºi, se pot face încã multe îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte re-
laþiile româno-coreene, în special în domeniile economic, fiscal ºi birocratic. Ne-
rezolvarea acestor probleme acumulate în timp poate duce la dezechilibre mari
privind numãrul de investitori sud-coreeni în România ºi nu numai. Printre mã-
surile adoptate de autoritãþile române, ce afecteazã direct atât investiþiile ro-
mâneºti, cât ºi cele strãine, putem aminti sistemul de colectare obligatorie a
TVA-ului, taxa pe construcþii, precum ºi introducerea accizei de 7 cenþi pentru
benzinã ºi motorinã. De asemenea, pânã acum, procesul destul de greoi ºi biro-
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44 EURAXESS, „Permisul de ºedere“ [Online]. Disponibil pe: http://www.euraxess.gov.ro/cercetatori-

straini/conditii-de-intrare/viza-si-permis-de-sedere/permisul-de-sedere.html [Accesat la data de 12.02.2016].



cratic de obþinere a permisului de ºedere, mai ales de cãtre patronii/admi-
nistratorii de firme strãine, a generat mari nemulþumiri, descurajând potenþiali
investitori.
Incapacitatea instituþiilor publice de a rãspunde nevoilor investitorilor strãini

rezidenþi în România poate duce la o serie de probleme. Din punct de vedere
economic, România ar pierde ocazia de a beneficia de pe urma investiþiilor cu
capital strãin ºi a creãrii de noi locuri de muncã. Autoritãþile de resort care in-
teracþioneazã mai des cu imigranþii au posibilitatea de a implementa urmãtoarea
serie de recomandãri pentru a impulsiona fluxul investiþiilor strãine, în special
cele sud-coreene:
• Reducerea birocraþiei excesive din administraþia publicã responsabilã de re-

laþia statului cu imigranþii, prin introducerea unui sistem electronic simplificat ºi
centralizat în limba englezã de tip „ghiºeul unic“;
• Reintroducerea permiselor de ºedere cu scop de afaceri valabile pe o pe-

rioadã de doi ani;
• Eliminarea pentru imigranþii sud-coreeni a obligativitãþii prezentãrii unei

vize strãine în vederea obþinerii permisului de ºedere;
• Modificarea condiþiilor obþinerii permisului de ºedere permanent de cãtre

imigranþi în sensul reducerii perioadei de ºedere continue ºi legale pe teritoriul
naþional la 4 ani, precum ºi reducerea din plafonul de investiþii obligatorii;
• Implementarea de cãtre România a unei strategii fiscale pe termen lung,

ceea ce ar conferi o predictibilitate mediului de afaceri local.
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