
БИЗНЕС КОМПАС 
 

 Република Корея през 2019 г. 
 

Обща информация 
 

ТЕРИТОРИЯ 
100 210 кв. км. 

 
НАСЕЛЕНИЕ 
51,47  млн души (2017) 0,7% от световното население 

 
СТОЛИЦА 
Сеул - население 10,2 милиона 

БВП: 1,69 трилиона USD 

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ 
 
1 Март - Ден на Независимостта 
15 Август - Ден на Освобождението 
3 Октомври - Ден на Основаването 
 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 
корейски вон 

 
ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК 
корейски 

                     Държавно устройство Форма на управление 
 
Начело на изпълнителната власт е президент (в момента Муун Дже-ин), който се 
избира на 5 години с преки избори. Президентът изпълнява функциите си с 
помощта на Държавен Съвет с членове - премиера(Ли Нак-йон) и министрите   

 
 

Законодателна власт 
 

Законодателната власт е представена от еднокамарно Национално събрание, което 
включва 300 депутати, 246 от които се избират мажоритарно, а 54 -в 
пропорционални листи  
 

Икономика и основни макроикономически показатели на страната 
 

Икономиката на Република Корея е част от Четирите азиатски тигъра, скачайки 
средно с 10% на година за повече от 30 годишен период, наречена „Чудото на река 
Хан“.  Този периодът продължава толкова дълго благодарение на иновациите. Днес 
Южна Корея е петият най-голям износител и осмият най-голям вносител в света, 
страната с най-голям бюджетен излишък от членовете на Г-20 и е страната с най-
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висок кредитен рейтинг в Източна Азия. Република Корея има договори за свободна 
търговия със 75% от икономиките по света и е единствената държава от Г-20 и една 
от най-индустриализираните страни-членки на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, която търгува едновременно 
с Китай, САЩ и Европейския съюз.   

 
Основни експортни партньори са: Китай, САЩ, ЕС, Япония и страните от АСЕАН, като 
основните стоки по износ са: автомобили, семикондуктори, плавателни съдове, 
мобилни телефони, компютри и химически продукти.  
Стойността на износа за 2018 година е 51,09 билиона евро, според Евростат. 
 
По отношение на вноса основни партньори на Р.Корея са: Китай, ЕС, САЩ, Япония, 
АСЕАН и Австралия, като основните стоки за внос са: нефт, базови продукти, 
селскостопански продукти, продукти за ежедневна употреба, електрически 
продукти.  
Стойността на вноса според Евростат за 2018 година е 49,25 билиона евро. 
 
По "Индекс на човешко развитие" Р.Корея се нарежда на 22ро място в класация от 
189 държави в света. 
 
По "Индекс за демокрация" е на 21во място от 167 страни. 
 
По "Индекс за възприятие за корупция"е на 45то място от 167 страни. 
 
По "Индекс за свобода на пресата и словото" е на 43то място от 180 страни. 
 
БВП за 2018 година според IMF е нараснал с 2,6%, което е под очакваното. 
 

Основни макроикономически показатели на Република Корея 
 

Показател 2016 2017 2018 2019 
прогноза 

Ръст на БВП 2,9% 3,1% 2,6% 2,8-3% 

Инфлация 0,97% 1,94% 1,5% 1,35% 

Безработица 3,7% 3,7% 3,8% 3,4% 
Бюджетен 
дефицит 

1,65% 2,19% 1,6% 1,6% 

Държавен дълг 
като % от БВП 

37,62% 36,3% 34,4
% 

36,6% 

Износ 597 
Млрд.щ.
д 

604 
Млрд.щ.
д 

535,2 
Млрд.

щ.д 

467,84 
Млрд.щ

.д  

Внос 472 
Млрд.щ.
д 

535,2 
Млрд.щ.
д 

417 
Млрд
.щ.д 

413,92 
Млрд.щ

.д 

 
Източник: OECD Home ; Bloomber 
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Трансформацията на Корея от една от най-бедните страни в света през 50-те години 
на миналия век в основна индустриална сила и член на ОИСР беше изключително 
бърза, отразявайки добрите политики, особено здравата фискална и парична 
политика, високите нива на инвестиции в човешки и физически капитал и външна 
ориентация, благодарение на което увеличи своя дял в световната търговия. 
Доходът на глава от населението се увеличава от 6%ното  средно ниво за ОИСР през 
1970 г. на 89% през 2017 г. Бързото развитие се ръководи от износ, на големи бизнес 
групи, известни като "chaebols", което прави Корея петият най-голям износител в 
света. Въпреки това традиционният модел на растеж изглежда губи ефективност, 
тъй като растежът на доходите се забавя спрямо средното ниво за ОИСР. Спадът на 
населението в трудоспособна възраст, започващ през 2017 г., ще окаже натиск за 
намаляване на ръста на доходите на глава от населението. 
Икономиката на Южна Корея нараства с по-бавни темпове през третото тримесечие 
на 2019 г., за което предвижда най-малкото разрастване след световната финансова 
криза, тъй като търговските страхове от несигурност оказват влияние върху 
инвестициите. 
 
През третото тимесечие на 2019г. брутният вътрешен продукт се е увеличил с 0,4% 
спрямо предходното тримесечие, се казва в съобщение на Банката на Корея в 
сравнение с оценка на икономисти от 0,5%. Година по-рано икономиката се 
разширява с 2%, което е според предвижданията. 
 
Докато износът се повишава през тримесечието, подобрявайки се от резкия спад в 
началото на 2019 година, продължителният период на слабост на износа и 
съмненията за силата на общия растеж тежат на инвестициите. Загрижеността 
относно отслабването на инвестициите е друга причина за правителството и 
централната банка за да продължат да засилват подкрепата си за икономиката.
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Потребителските цени в Южна Корея остават непроменени на годишна база през 
октомври 2019 г., след спад от 0,4% през предходния месец и в сравнение с 
пазарните очаквания от 0,3% спад.  Поради намалените цени на селскостопанските 
продукти и пресните храни,  повишаването на цените на комунални услуги   се 
компенсира  и разходите на домакинствата остават в същите рамки. Това е първият 
път, когато страната регистрира дефлация на годишна база, според статистиката 
започнала въвеждане на данни през 1965г. 
 
Инфлацията в Южна Корея е средно 7,21 процента от 1966 г. до 2019 г., достигайки 
най-високото ниво от 32,50 процента през октомври 1980 г. и рекордно ниското 
ниво от -0,40 процента през септември 2019г. 
  
В Южна Корея най-важните категории в индекса на потребителските цени са 
жилища, вода, електричество, газ и други горива (17 процента от общата тежест за 
домакинствата) и Храни и безалкохолни напитки (13,6 процента от обща тежест). 
Други включват ресторанти и хотели (12 процента); Образование (11,4%); 
Транспорт (10,9 процента); Здраве (7,3%); и облекло и обувки (6,2%). Компонентите 
с най-малко тежест за потребителските разходи са комуникация на 5,8 процента; 
Разни стоки и услуги от 5.4%; Отдих и култура на 5,3 процента; Обзавеждане, 
домакинско оборудване и рутинна поддръжка на 3,8 процента; и алкохолни напитки 
и тютюн на 1,24 процента.  
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За цялата година цените на селскостопанските, животновъдството и рибните 
продукти нарастват с 3,7 процента, което повишава основната CPI с 0,27 процентни 
пункта. 
 
Промишлените стоки, включително нефтопродуктите, се покачват с 1.3%, за да 
повишат основната инфлация с 0.42 процентни пункта. Цените на бензина скочат с 
6,0 процента, на дизела 8,3 процента, а за автомобилите на пропан-бутан 5,7 
процента. Но цените на петрола през декември 2018 падат с 2,8 процента за 
годината, като първият спад за повече от две години се дължи на намаляването на 
данъка върху горивата, което влиза в сила през ноември. 
 По-малкият растеж в икономиката се обяснява главно с по-бавния ръст на услугите 
и спада в комуналните услуги и строителството. От гледна точка на разходите: 
потреблението на домакинствата и правителствените разходи нарастват по-малко и  
фиксираните инвестиции се свиват. Темпът на растеж на БВП в Южна Корея е средно 
1,78 процента от 1960 г. до 2019 г., достигайки най-високото ниво от 7,80 процента 
през четвъртото тримесечие на 1970 г. и рекордно ниското ниво от -7 процента през 
през първото тримесечие на 1998 г. източник: Банката на Корея 
 
 

 
 
 

 Обратно, производството на продукция нараства с по-бърз темп от 2.1% след 
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увеличаването с 1.1% през второто тримесечие, стимулирано от стоки като 
компютърни, електронни и оптични продукти. 

 

Междувременно износът се увеличава по-бързо (4.1% спрямо 2.0% от 
предходното тримесечие), тъй като доставките на моторни превозни средства и 
полупроводници се разширяват. Междувременно вносът нараства по-меко (0.9% 
спрямо 2.9% за предходния период), обусловен от закупуването на транспортна 
строителна техника. 

 

На годишна база през третото тримесечие на 2019 г. икономиката нараства с 2.0 
процента на годишна база, което съответства на растежа за предходния период, 
но достигаше малко под очакванията от 2,1 процента. 

 

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ В ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ 

 

1. Корабостроене 

Корабостроенето е водеща индустрия на Южна Корея, която процъфтява от 60-те 
години. 

През 70-те и 80-те години Южна Корея става водещ производител на кораби, 
включително петролни супертанкери и петролни сондажни платформи. 
Основният корабостроител на страната е Hyundai, който в средата на 70-те 
години на миналия век построява 1 000 000 тона капацитет в Улсан.  

Daewoo се присъединява към корабостроителната индустрия през 1980 г. и в 
средата на 1981 г. завършва 1,2 милиона тона съоръжение в Окпо на остров Geoje, 
южно от Бусан.  

Промишлеността намалява в средата на 80-те години заради нефтената криза в 
залива и заради световната рецесия. В края на 80-те години се наблюдава рязко 
намаление на нови поръчки, които за 1988 г. възлизат на 3 милиона брутни тона 
на стойност 1,9 милиарда щатски долара, намалявайки спрямо предходните 
години съответно с 17,8 процента и 4,4 процента. Тези спадове са причинени от 
трудови вълнения и нежелание на правителството да предостави финансова 
помощ и ново финансиране на износа. Въпреки премеждията южнокорейската 
корабоплавателна индустрия да се разширява в началото на 90-те години, защото 
по-старите кораби в световните флотилии трябва да бъдат заменени. Южна 
Корея в крайна сметка става доминиращ корабостроител в света с 50.6% дял в 
световния пазар на корабостроене от 2008 г.  

Забележителни корейски корабостроители са Hyundai Heavy Industries, Samsung 
Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и сега фалиралата STX 
Offshore & Shipbuilding. 

 

Електроника 

 

Електрониката е една от основните индустрии на Южна Корея. През 80-те до 
2000-те южнокорейски компании като Samsung, LG и SK са водещи в растежа на 
Южно Корейската електрониката. През 2017 г. 17,1% от износа на Южна Корея са 



7  

полупроводници, произведени от Samsung Electronics и SK Hynix. Samsung и LG  са 
основни производители на електронни устройства като телевизори, смартфони, 
дисплей и компютри. 

 

Автомобилостроене  

 

Автомобилната промишленост е била една от основните индустрии за растеж и 
износ на Южна Корея през 80-те години. До края на 80-те години капацитетът на 
южнокорейската автомобилна индустрия се е увеличил повече от пет пъти от 
1984 г. насам; тя надхвърля 1 милион бройки през 1988 г. 

 Общата инвестиция в производство на автомобили и компоненти за автомобили 
е над 3 милиарда щатски долара през 1989 г. Общото производство (включително 
автобуси и камиони) за 1988 г. възлиза на 1,1 милиона единици, което е с 10,6% 
повече от 1987 г. и нараства до приблизително 1,3 милиона превозни средства 
(предимно леки автомобили) през 1989 г.  

През 1985 г. са произведени почти 263 000 леки автомобила - цифра, която 
нараства до приблизително 846 000 броя през 1989 г. През 1988 г. автомобилният 
износ възлиза на 576 134 броя, от които 480 219  (83,3%) изпратен в САЩ. 

 Големия скок в растежа на автомобилната индустрия на Южна Корея в края на 
80те години е резултат от скока на износа. 

Износът от 1989 г. обаче намалява с 28,5% в сравнение с 1988 г.  

 Днес Южна Корея се превърнала в един от най-големите световни 
производители на автомобили. Hyundai Kia Automotive Group е най-големият 
автомобилен производител в Южна Корея по отношение на приходи, 
производствени единици и присъствие в световен мащаб. 

 

Минна промишленост 

 

Повечето от находищата на полезни изкопаеми в Корейския полуостров се 
намират в Северна Корея, като в Южната част има само изобилие от волфрам и 
графит. Въглища, желязна руда и молибден се намират в Южна Корея, но не в 
големи количества и минните операции са в малък мащаб. Голяма част от 
минералите и рудата за Южна Корея се внасят от други страни. Повечето 
южнокорейски въглища са нискокачествен антрацит, който се използва само за 
отопление на домове и котли, което правителството се опитва да предотврати с 
различни стимули, с цел подобряване на качеството на въздуха. 

 

Строителство 

 

Строителството е важна южнокорейска експортна индустрия от началото на 60-
те години на миналия век и остава значителен източник на валута и невидими 
приходи от износ. Към 1981 г. 60 процента от работата, извършена от 
южнокорейските строителни компании е в чужбина, на строителни проекти, 
повечето от които в Близкия Изток. Договорите през тази година са оценени на 
13,7 милиарда щатски долара.  
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През 1988 г. обаче договорите за строителство в чужбина възлизат само на 2,6 
милиарда щатски долара (поръчките от Близкия изток са 1,2 милиарда долара), 
увеличение с 1 процент спрямо предходната година, докато новите поръчки за 
вътрешни строителни проекти възлизат на 13,8 милиарда щатски долара, 8,8 
процента увеличение през 1987г. 

Поради това южнокорейските строителни компании се концентрират върху 
бързо растящия вътрешен пазар в края на 80-те години. До 1989 г. има признаци 
на възраждане на строителния пазар в чужбина: строителната компания Dong Ah 
подписва договор с Либия за 5,3 милиарда долара. Южнокорейските строителни 
компании подписват договори в чужбина за над 7 милиарда щатски долара през 
1989 г.  

 Най-големите строителни компании в Корея са DAEWOO E&C, DOHWA,Doosan 
Engineering & Construction, Doosan Heavy Industries & Construction, Hanwha Group, 
Hyundai Amco, Hyundai Engineering & Construction, Kumho Engineering & 
Construction, Raemian, Samoo Architects & Engineering, Samsung C&T Corporation, 
Samsung Engineering, SKES, Ssangyong Engineering & Construction, LOTTE 
Construction. 

 

Търговският излишък на Южна Корея намалява до 5,39 милиарда щатски долара 
през октомври 2019 г. от 6,38 милиарда долара през същия месец година по-рано 
и в сравнение с пазарните очаквания за излишък от 3,51 милиарда долара. 

 

Износът бележи спад с 14,7% спрямо година по-рано до 46,8 милиарда щатски 
долара през октомври, което е по-лошо от пазарните очаквания от спад с 13,8%. 
Това е 11-ти пореден спад и най-големият спад от близо четири години, до 
голяма степен поради конфликта между САЩ и Китай и проблемите с Япония, 
които не бележат напредък, както и от застоя в сектора на полупроводници и 
забавянето на световната икономика. 

 

Продажбите на полупроводници, които представляват около 20% от общия 
износ, спада с 32,1%. Цените на чиповете за памет показват стабилна тенденция, 
но те все още са под нивото от миналата година. Също така, доставките на 
нефтохимически продукти намалява с 22.6% на фона на падащото търсене; 
докато износът на вторични батерии спада с 11,2% от достигнатия през 
октомври 2018 г. най-висок резултат. 

 

Междувременно износът на биологични продукти нарасна със 7,8%, тъй като 
пазарите на медицински изделия в Китай и Русия се разширяват. Обемът на 
козметиката се покачва с 9,2 процента, поради увеличения износ на продукти за 
Китай и АСЕАН. Като най-търсените  продукти са парфюми,  лосиони за измиване 
на лице, основи за грим и дезодоранти.  

Потреблението на селскостопански и рибни продукти е нараснало с 3 %, 
благодарение на по-голямото търсене. 

 

Сред основните търговски партньори износът за Китай се понижава с 16,9%, а 
този за ЕС спадна с 21,2% през 2019г. От друга страна, пратките за Близкия Изток 
нарастват с 0,9%. 
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Вносът се понижава с 14,6% до 41,4 милиарда щатски долара през 2019г., в 
сравнение с пазарните прогнози за спад от 13,2 процента. Това е шестият пореден 
месец през тази годината на спад в търговията. 

Като се имат предвид първите десет месеца на 2019 г., търговският излишък 
рязко се стеснява до 34,1 милиарда щатски долара спрямо 60,8 милиарда щатски 
долара за съответния период на предходната 2018 година. 

 

Политическите спорове се засилват между Япония и Южна Корея, заради 
исканията за обезщетение за наборния труд през Втората световна война и 
ограниченията върху износа. Южна Корея е третият по големина търговски 
партньор на Япония, както е посочено от общата стойност на търговията между 
двете страни от 2001 г. Общата двустранна търговия нараства до 9,3 трлн. През 
2018 г. Само Китай (135,1 трлн.) И Съединените щати (5 24,5 трлн.) имат по-
значителни търговски отношения с Япония. 
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През 2018 г. износът намалява с 3.1% на годишна база до 5.8 трлн., Докато вносът 
нараства с 12.6% до 3.6 трлн., Което води до търговски излишък от 2.2 трлн. 
 Основните експортни продукти за Южна Корея включват полупроводници и 
устройства за производство на полупроводници, устройства за производство на 
плосък дисплей, фини химически материали и оптични устройства. 
Междувременно основните продукти за внос включват нефтени продукти, 
стоманени листове, полупроводници, автомобилни части и фини химически 
материали. Приликите между продуктите за внос и износ се дължат на приликата 
в индустриалната организация в Япония и Южна Корея, насърчаваща 
„хоризонталната търговия“, оборудване се внасят и изнасят в двете посоки, 
създавайки значителни партньорства в различни производствени области. 

 

Двустранните пътувания също са активни. През 2018 г. броят на южнокорейците, 
посетили Япония, нарасна с 5,6% на година до 7,5 милиона, нов рекорд. През 
същата година броят на японците, посетили Южна Корея, нараства с почти 30% 
до 2,9 милиона. Това е първата година, когато повече от 10 милиона души 
пътуват между двете страни. 
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Република Корея (Южна Корея) е демокрация, която като цяло зачита 
гражданските и политическите свободи, но поддържа необосновани ограничения 
на свободата на изразяване, асоциации и събрания. Дискриминацията срещу 
лесбийски, гей, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица, жени, расови и 
етнически малцинства и чужденци - особено бежанци и мигранти - продължава 
да бъде основен проблем през 2018 г. 

 

Свобода на словото 

Южна Корея има свободна преса и оживено гражданско общество. 
Последователните правителства на Южна Корея и големите корпорации обаче са 
ограничили критично проучването  си чрез различни закони. 

 

Престъпните действия за клевета могат да доведат до затвор до седем години и 
глоба. Законът се фокусира единствено върху това дали казаното или написаното 
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е в интерес на обществото и не позволява истината като пълна защита. 

Законът за националната сигурност криминализира всяко разпространение на 
всичко, което правителството класифицира като „пропаганда на Северна Корея“. 
Законът налага тежки наказателни наказания на всеки, който се присъедини, 
похвали или накара други да се присъединят към „антиправителствена 
организация“. 

 

Права на работника 

Правителството не е ратифицирало основните конвенции на Международната 
организация на труда за свободата на сдружаване (C.87) и правото на 
организиране и колективно договаряне (C.98). На държавните служители е 
законно забранено да упражняват правото си да членуват в съюз. Правителството 
на Южна Корея отказва да признае законно Корейския съюз на учителите и 
образователните работници (KTU). Работниците мигранти от много страни в 
Азия се стичат в Южна Корея, но продължават да се сблъскват с дискриминация, 
тормоз и нарушения на правата на труда. 

През май правителството освободи бившия президент на Корейската 
конфедерация на профсъюзите (KCTU) Хан Сан-Гюн от затвора условно. През юни 
бившият генерален секретар на KCTU Лий Йънг-Джо също беше освободен с 
условна присъда. И двамата бяха в затвора за организиране на работнически 
протести през 2015 г.  

 

Правата на жените 

Движението #MeToo срещу сексуален тормоз и злоупотреби в Южна Корея 
предизвика изливане на жалби и оставки заедно с една оправдателна присъда, 
въпреки че твърде рано е да се каже дали протестите ще променят широко 
разпространената култура на безнаказаност за сексуално посегателство и тормоз 
в страната. 

През януари 2018 г. прокурорът Seo Ji-hyeon обвини бивш висш служител на 
Министерството на правосъдието в сексуален тормоз и постоянен поток от жени 
последва примера й през следващия месец. Обвинени бяха редица видни мъже, 
включително театрален режисьор, филмов режисьор, политик, професор и 
католически свещеник. Някои се извиниха за сексуално нарушение и се 
примириха с позициите си. 

През март Ким Джи Юн, бивш секретар на Ан Хе-джун, управител на провинция 
Южен Чунгчонг, го обвини, че многократно я е изнасилвал. Той се оттегли като 
управител и беше обвинен от прокурорите за злоупотреба с надзорните му 
правомощия, с цел да я принуди за нежелана сексуална връзка. Съдът обаче 
оправда Ан през август, след като постави под въпрос достоверността на 
изявленията на Ким и установи, че Ан не злоупотребява с властта му. 

 

Между юни и август 2018 г. десетки хиляди жени демонстрират искане от 
правителството да предприеме действия срещу шпиони в обществените 
тоалетни за жени и други нарушения на личния живот на жените, включващи 
камери. 

По време на заседанието си Конституционният съд преразглежда законите на 
Южна Корея относно абортите. Абортът се счита за престъпление, наказуемо с до 
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една година затвор или глоби до 2 милиона вона (около 1800 долара). 
Медицинските работници, които извършват аборти, могат да бъдат наказани с до 
две години затвор. Някои изключения се предоставят поради изнасилване или 
кръвосмешение, в името на здравето на бременната жена или наличие на 
наследствени разстройства или заразни заболявания. Женените жени трябва да 
имат разрешение от съпруга си, за да направят аборт. Всички аборти са 
забранени след 24 седмици от бременността. 

През февруари Комитетът на ООН за премахване на дискриминацията срещу 
жените направи преглед на Южна Корея и изрази опасения относно липсата на 
всеобхватни антидискриминационни закони и ниските нива на докладване на 
домашно насилие. 

 

Сексуална ориентация и полова идентичност 

Разрастващото се лесбийско, гей, бисексуално и трансджендерско (LGBT) 
движение предизвика повишена съпротива от консервативните групи. През юли 
повече от 210 000 души подписват петиция на уебсайта на президента на Южна 
Корея с искане парадът на гордостта в Сеул да бъде отменен. Събитието се 
провежда по план. През септември анти-ЛГБТ протестиращите блокират първия 
в историята фестивал на културата на Queer в Инчхон и нападат участниците на 
фестивала, което довежда до осем ареста. 

Правителствените насоки за сексуално образование дискриминират ЛГБТ 
младежите, като пропускат всякакво споменаване на сексуалните малцинства в 
предложената учебна програма. 

Понастоящем Конституционният съд преразглежда Закона за военното 
наказание от 1962 г. (член 92-6), който наказва сексуални действия между 
войници с до две години затвор. 

 

Бежанци и търсещи убежище 

Южна Корея е страна по Конвенцията на ООН за бежанците от 1951 г. и нейния 
протокол от 1967 г., но продължава да отхвърля огромното мнозинство от 
търсещите убежище от Северна Корея. 

През 2017 г. Министерството на правосъдието разглежда 6155 молби на търсещи 
убежище и приема само 91  като бежанци. В някои случаи правителството издава 
хуманитарни визи, за да позволи продължаване на престоя в страната, но в 
повечето случаи кандидатите са отхвърлени директно. Търсещите убежище се 
оплакват от широко разпространена дискриминация и липса на основна 
социална помощ. 

Между януари и май над 500 йеменци, търсещи убежища пристигат на остров 
Джеджу, като влизат, благодарение на безвизовата политика, създадена за 
насърчаване на туризма. Тяхното присъствие предизвиква интензивен дебат и 
възход на анти-бежанското движение с ислямофобско ориентиране на острова и 
на други места в страната. На 1 юни правителството на Репубкиа Корея изключва 
Йемен от безвизовата политика. 

 

Между юни и юли над 700 000 души подписват петиция, призоваваща 
правителството да отмени молбите на бежанците от Йемен и да ги експулсира. 
Министърът на правосъдието Парк Санг-ки потвърждава международните 
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задължения на Южна Корея по отношение на бежанците, но добавя, че ще бъдат 
положени усилия за премахване на „фалшивите бежанци“ и обявява 
допълнителни санкции за „бежански брокери, които популяризират 
незаконността“. На 17 октомври 2018 г. правителството обявява решение за отказ 
на исканията на 373 йеменски бежанци търсещи убежище.  Наредено е тридесет и 
четирима да бъдат депортирани, които планират да обжалват, а други 339 
получават хуманитарни визи да останат в страната за една година, тъй като 
тяхното „право на живот и лична свобода“ може да бъде изложено на риск, ако 
бъдат върнати в Йемен. 

 

Политика относно правата на човека в Северна Корея 

През февруари 2018 г. Северна Корея участва съвместно с Южна Корея на 
зимните олимпийски игри в Пьонгчан. Впоследствие президентът Муун се 
срещна три пъти с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун между май и септември. 

Администрацията на президента Муун все още не е изразила ясно своята 
политика по въпросите на правата на човека в Северна Корея, в контекста на 
новите си дипломатически отношения с Пхенян. Южна Корея все още не е 
приложила изцяло Севернокорейския закон за правата на човека, който влезе в 
сила през септември 2016 г., и не успява да създаде в Северна Корея "Фондация за 
правата на човека", предназначена да подкрепи изследванията на положението с 
правата на хората и да финансира групи, работещи по тези права. Предполага се, 
че фондацията ще помогне на правителството да разработи стратегия за 
насърчаване на правата на север. Създаден е център за севернокорейски записи 
за правата на човека при Министерството на обединението (МР), който да 
действа като архив на севернокорейски нарушения на правата на човека за 
евентуална употреба в бъдещи съдебни преследвания. 

 

Основни международни актове 

Южна Корея има договор за взаимна отбрана и близки двустранни отношения 
със Съединените щати, но продължаващият икономически растеж на страната е 
силно зависим от поддържането на тесни търговски отношения с други страни 
по света, като Япония и Китай - което представлява приблизително една четвърт 
от Южна Корейският износ. 

Срещата на върха в Сингапур между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера 
на Северна Корея Ким Чен Ън през юни постига споразумение за започване на 
процес на денуклеаризация, но не включва въпроси, свързани с правата на 
човека. 

След срещата на върха в Сингапур сближаването между Южна Корея и Северна 
Корея набира скорост с акцент върху деескалиране на военното напрежение и 
изготвяне на планове за по-тясно икономическо сътрудничество в случай на 
отмяна на международните санкции. За първи път от 2015 г. насам през август се 
провеждат събирания на корейски семейства, разделени по време на Корейската 
война.  

 

 

 

ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКА КОРЕЯ - ЕС 
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На 15 октомври 2009 г. бе парафирано Споразумение за свободна търговия (ССТ) 
между Европейския съюз и Република Корея. Министерският съвет на Република 
България одобри споразумението на 1 септември 2010 г. 
 
На 16 септември 2010 г. Съветът на ЕС разреши споразумението да бъде подписано 
на 6 октомври 2010 г., по време на Срещата на върха между ЕС и Република Корея. 
 
Възражения срещу влизане в сила на споразумението първоначално бяха изказани 
от представители на европейските индустриални среди, по-специално на 
автомобилната индустрия. 
 
Споразумението бе подписано в Брюксел на 6 октомври 2010 г. от Стефан Ванакере, 
министър на външните работи и заместник министър-председател на Белгия 
(тогавашната страна-председател на ЕС), от Карел де Гухт, европейски комисар по 
въпросите на търговията, както и от Джонг-хун Ким, министър на търговията на 
Република Корея. 
 
На 17 февруари 2011 г. Европейският парламент одобри споразумението, в което е 
включена и предпазна клауза, предвиждаща защитни мерки за европейската 
индустрия при свръх внос от Република Корея, в случай че той доведе до сериозни 
щети за европейските производители. Очаква се то да има за ефект създаване на 
търговия на стойност 19.1 млрд. евро за ЕС и икономии за европейските 
производители в размер на 1.6 млрд. евро на година.  
 
Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Корея се прилага вече 8 
години, като временното му прилагане е от 1 юли 2011 г., а впоследствие на 13 
декември 2015 г. ССТ официално влиза в сила. От 30 юни 2016 г. се прилага почти 
напълно и договорената тарифна либерализация (с някои минимални изключения 
за най-чувствителните продукти), което означава премахването на 98,7% от митата 
между двете страни. Последната, осма поред сесия на Комитета по търговията ЕС-
Корея се състоя на 9 април 2019 г. в Сеул под ръководството на комисаря по 
търговията на ЕС г-жа Малмстрьом и министърът на търговията на Република 
Корея г-жа Йоо. ССТ е довело до значително увеличение на двустранната търговия, 
въпреки влошаването на глобалната търговска среда през последните години. ЕС е 
регистрирал увеличение на износа си със 77% от 2010 г. до 2017 г., като е преодолял 
значителен търговски дефицит от 11,6 млрд. евро до нивото на балансиран 
стокообмен през 2018 г. – 51,1 млрд. внос и 49,4 млрд. износ за Корея. В някои от 
ключовите сектори от интерес за европейската промишленост – автомобили, 
фармацевтични продукти, услуги, ЕС има значително активно салдо спрямо Корея. 
 

 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА 

ОБЛАСТ 

 

От 23 февруари 2009 г. е в сила Споразумение за икономическо сътрудничество 
между Република България и Република Корея. С него се създава на Българо-
корейска смесена междуправителствена комисия за икономическо 
сътрудничество (СКИС). Първата сесия на СКИС бе проведена на 6 октомври 2015 г. 
в гр. София. Съпредседател от българска страна бе г-н Валери Борисов, заместник-
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България 
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с ресор „Информационни технологии“, а от корейска страна г-н Ли Тае-хо, 
заместник-министър на външните работи на Република Корея по икономическите 
въпроси. 
 
По време на смесената комисия бяха обсъдени широк кръг въпроси от взаимен 
интерес. Двете страни обмениха идеи за възможни бъдещи направления на 
сътрудничество. С оглед на допълващия се характер на двустранната търговия 
съществува голям потенциал за разширяване на двустранната търговия и отчетоха 
необходимостта съвместно да насърчават дейностите, насочени към увеличаване на 
търговския обмен между България и Корея. Българската страна изрази интереса си 
към увеличаване на българския износ към Корея в редица сектори като земеделие, 
храни, химическа промишленост, фармацевтика, машинни части, ИКТ и други. 
 
Българската страна подчерта, че може да предложи на корейските компании 
множество икономически предимства, включително най-ниски корпоративни 
данъчни ставки в ЕС и най-конкурентни разходи за труд сред страните от Централна 
и източна Европа. Двете страни се договориха да проучат възможностите за 
сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Корейската агенция за 
насърчаване на търговията и инвестициите (KOTRA). 
 
 
Втората сесия на СКИС бе проведена на 11 септември 2019 г. в гр. Сеул. 
Съпредседател от българска страна бе г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър на 
икономиката на България, а от корейска страна г-н Канг-Хиеон Юн, заместник-
министър на външните работи на Република Корея. 
 
В рамките на междуправителствената българо-корейска комисия зам.министър 
Борисов коментира, че се отчита значително нарастване на интереса към България 
като инвестиционна дестинация. Особен интерес има в производството на части и 
компоненти за водещи световни производители на автомобили, както и в бизнес 
услугите с висока добавена стойност, основно в сектора на информационните и 
комуникационни технологии. В тази връзка бяха посочени значимите растежи в 
сферите на автомобилния сектор, електрониката и електротехниката и ICT сектора. 
 
По време на дискусията икономическият зам.министър представи стабилните 
макроикономически показатели и предимствата на страната ни, сред които ниски 
корпоративни данъци и  оперативни разходи, както и висококвалифицирана 
работна ръка. Бяха обсъдени също въпроси, свързани с инвестиции в областта 
инфраструктурата в България и как корейски фирми биха могли да се включат в 
изграждането на редица обекти в този сектор, чрез механизма на публично-частното 
партньорство. 
 
Разгледани бяха и теми, свързани с инвестициите, енергетиката, както и малките и 
средните предприятия, индустриалните зони и др., по които двете страни се 
договориха да обединят усилия за възможно най-скорошно подписване на 
двустранни споразумения в тези области. Документите ще послужат като основа за 
улесняване на двустранното сътрудничество в секторите. 
 
По голяма част от отворените теми двете страни имаха близки мнения, като беше 
отправено послание за още по-голяма активност от страна на българските 
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институции, подкрепящи бизнеса и от страна на самия бизнес. 
 
В заключение зам.министър Борисов заяви, че България ще запази като свой 
приоритет засилването на икономическите и търговските отношения между двете 
страни, постигайки синергичен ефект и резултати от взаимен интерес. 
 
С подписания през 2007 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на 
икономиката Република България и Министерството на търговията, индустрията и 
енергетиката на Република Корея се създава Комитет за промишлено 
коопериране (КПК) между двете страни.  
 
През март 2011 г. в София се проведе Първата сесия на Комитета за промишлено 
коопериране между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и 
Министерство на икономиката, базирана на знанието на Република Корея, със 
съпредседатели: г-н Евгени Ангелов, екс заместник-министър в МИЕТ, и г-н Парк 
Йонг-джун, заместник-министър на икономиката, базирана на знанието, на 
Република Корея. Съгласно възприетия принцип на редуване, корейската страна 
следва да бъде домакин на следващата сесия на КПК.  
 
На 2 ноември 2018 г. се проведе Второ заседание на Комитета за промишлено 
коопериране. От българска страна председател на КПК бе заместник-министърът 
на икономиката, г-н Лъчезар Борисов, а от корейска - заместник-министърът на 
търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея - г-н Канг Минг Су, 
постоянен комисар в Корейската търговска комисия. 
 
По време на заседанието бяха обсъдени следните тематични области -  търговия и 
инвестиции, енергетика, транспорт и инфраструктура и др. Двете страни се 
обединиха около мнението, че има сериозен потенциал за увеличаване на 
стокообмена и дискутираха възможни конкретни стъпки и проекти, които да дадат 
нов тласък на търговско-икономическите ни връзки. Българската страна подчерта, 
че е готова да разшири подкрепата си за бъдещи корейски проекти в България, 
особено в областта на автомобилостроенето, електрониката и електротехниката, 
високотехнологичните и иновационни производства. Значим потенциал за 
сътрудничество и привличане на инвестиции имат преработващата промишленост, 
инфраструктурното строителство и енергетиката. Подчертано бе, че по отношение 
на българския износ считаме, че потенциал за разширяване на експорта ни за Корея 
имат стоки като етерични масла и продукти от роза, вино, фармацевтични и 
козметични продукти, хранителни и софтуерни продукти. 
 
През 1990 г. е създаден и неправителствен Българо-корейски комитет за 
икономическо сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП) и Международния частен икономически съвет на Република Корея. 
Комитетът най-общо има за цел да съдейства за развитие на деловите контакти 
между двете страни. През май 2010 г. и през юни 2011 г. корейски компании 
посетиха България за провеждане на съответни заседания на комитета в София. 
 
Софийският офис на Корейската агенция за насърчаване на търговията и 
инвестициите (КОТРА) допринася допълнително за динамизиране на 
двустранните търговски отношения и преките бизнес контакти. Офисът е открит на 
1 ноември 2002 г. след седемгодишно прекъсване. 
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СТОКООБМЕН С РЕПУБЛИКА КОРЕЯ 
(млн. щ. д.) 

 
Износ Внос Общо Салдо 

2010 123.6 99.5 223.1 24.1 

2011 134.7 167.2 301.9 -32.5 

2012 150.9 120.8 271.7 30.1 

2013 158.5 114.1 272.6 44.4 

2014 96.1 109.5 205.6 -13.4 

2015 59.2 93.9 153.1 -34.7 

2016 90.5 123.8 214.3 -33.3 

2017 66.7 127.5 194.2 -60.8 

2018 117.5 180.8 298.3 -63.3 

I-VI 2018 48.1 94.5 142.6 -46.4 

I-VI 2019  36.2 83.5 119.7 -47.3 

(Съгласно българската митническа статистика) 
 
За 2010 г. стокообменът е 223.1 млн. щ. д. (ръст от малко над 128 % спрямо 2009 г.), 
в т. ч. 123.6 млн. щ. д. износ (312 % ръст) и 99.5 млн. щ. д. внос (увеличение с близо 47 
%). Външнотърговското салдо е положително и е в размер на близо 24.1 млн. щ. д.  
 
За 2011 г. стокообменът е 301.9 млн. щ. д. - най-високата стойност на двустранния 
стокообмен за периода 2000-2014 г. Износът е 134.7 млн. щ. д., а вносът –съответно 
167.2 млн. щ. д., при отрицателно външнотърговско салдо за България, което е в 
размер на 32.5 млн. щ. д. Спрямо 2010 г. двустранната търговия нараства с 35.3 %. 
Износът отчита ръст от близо 9 %, а вносът – ръст от малко над 68 %.  
 
За 2012 г. стокообменът между България и Република Корея възлиза на 271.7 млн. 
щ.д. (спад от близо 10 % спрямо 2011 г.), в т. ч. 150.9 млн. щ. д. износ и 120.8 млн. щ. д. 
внос. Външнотърговското салдо е положително и възлиза на близо 30.1 млн. щ. д. 
Съкращението на стокообмена през 2012 г. се дължи на съкращаването на вноса, 
който бележи спад от близо 28 % спрямо 2011 г., докато износът бележи ръст от 
близо 12 % спрямо 2011 г.  
За 2013 г. стокообменът между Република България и Република Корея е 272.6 млн. 
щ.д. (близо 0.3% увеличение спрямо 2012 г.), при близо 158.5 млн. щ. д. износ (около 
5 % увеличение спрямо 2012 г.) и 114.1 млн. щ. д. внос (спад от около 5% спрямо 
2012 г.). Външнотърговското салдо е положително и възлиза на 44.4 млн.щ.д.  
 
За 2014 г. стокообменът между България и Република Корея възлиза на 205.6 млн. 
щ.д., отчитайки спад от 24.6 % спрямо 2013 г. Износът се равнява на 96.1 млн. щ.д. 
(намаление от 39.4 % спрямо предходната година), а вносът на 109.5 млн. щ.д. (спад 
с 4% на годишна база). Спадът от близо 40 % в износа ни за страната се дължи 
основно на спада в цените на рудите на благородните метали и намеления износ на 
пшеница, основни група в износната ни листа за Корея.  
 
За 2015 г. стокообменът между България и Република Корея е на стойност 153.1 
млн. щ. (25.5% по-малко спрямо 2014 г.), в това число 59.2 млн. щ. д. износ от 
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България (спад от 36.5% спрямо 2014 г.) и 93.9 млн. щ.д. внос от Корея (спад от 
14.2% спрямо 2014 г.). 
 
През 2016 г., двустранната търговия между България и Корея е на стойност 214.3 
млн. щ.д., отчитайки ръст от близо 40% спрямо 2015 г. Износът на България за 2016 
г. възлиза на 90.5 млн. щ.д. – ръст от 52.9% спрямо предходната година. Вносът от 
Корея бележи също ръст от 31.8% и е на стойност 123.8 млн. щ.д. 
 
През 2017 г., двустранната търговия между България и Корея е на стойност 194.2 
млн. щ.д., отчитайки спад от 9.4% спрямо 2016 г. Износът на България за 2017 г. 
възлиза на 66.7 млн. щ.д. – спад от 26.3% спрямо предходната година. Вносът от 
Корея бележи увеличение от близо 3% и е на стойност 127.5 млн. щ.д.  
 
През 2018 г., стокообменът между България и Република Корея е на стойност 298.3 
млн. щ., отбелязвайки 53.6% увеличение спрямо 2017 г., в това число 117.5 млн. щ. 
д. износ от България (увеличение от близо 76.2% спрямо 2017 г.) и 180.8 млн. щ.д. 
внос от Корея (увеличение от 41.8% спрямо 2017 г.). 
 
През първите шест месеца на 2019 г. двустранната търговия между България и 
Корея е на стойност 119.7 млн. щ.д., отчитайки намаление от 16.1% спрямо същия 
период на 2018 г. Износът на България за първото полугодие на 2019 г. възлиза на 
36.2 млн. щ.д. – спад от 24.7% спрямо същия период на предходната година. Вносът 
от Корея също бележи намаление от 11.6% и е на стойност 83.5 млн. щ.д. 

 
Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2014 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Руди на благородните метали 
и техните концентрати 

39.1 
Полиацетали, полиетери и 
смоли в първични форми; 
поликарбонати, полиестери 

22.8 

 

Руди на благородните метали 
и техните концентрати 

39.1 
Полиацетали, полиетери и 
смоли в първични форми; 
поликарбонати, полиестери 

22.8 

Пшеница и смес от пшеница и 
ръж 

23.7 Синтетични щапелни влакна 7.1 

Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти 

3.8 

Части и принадлежности за 
канцеларски машини и 
апарати за обработка на 
информацията 

4.7 

Столове и седалки  2.7 
Плосковалцувани продукти от 
желязо или нелегирани 
стомани  

4.2 

Мекотели 2.5 
Полимери на етилена  в  
първични форми 

3.9 

Ракообразни и мекотели, 
приготвени или консервирани 

2.4 
Приемателни телевизионни 
апарати, видеомонитори и 
видеопрожектори 

3.5 
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Двигатели 2.2 
Части и принадлежности за 
телефони, телевизори, 
видеокамери  

2.9 

 
Водещите стоки по износа за 2014 г. са: Руди на благородните метали и техните 
концентрати (37.6 млн. щ.д.); Пшеница и смес от пшеница и ръж (22.8 млн. щ.д.); 
Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.7 млн. щ.д.); Столове и седалки 
(2.6 млн. щ.д.); Мекотели (2.4 млн. щ.д.); Ракообразни (2.3 млн. щ.д.); Двигатели (2.1 
млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за същата година са: Полиацетали (25 
млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (7.7 млн. щ.д.); Части и принадлежности за 
канцеларски машини и машини за обработка на информация (5.2 млн. щ.д.); 
Плосковалцувани продукти от желязо (4.6 млн. щ.д.); Полимери на етилена  в  
първични форми (4.3 млн. щ.д.); Приемателни телевизионни апарати, 
видеомонитори и видеопрожектори (3.8 млн. щ.д.); Части и принадлежности за 
телефони, телевизори, видеокамери (3.2 млн. щ.д.) и др. 

 
 

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2015 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Пшеница и смес от пшеница и 
ръж  

29.3 
Полиацетали, полиетери и 
смоли в първични форми; 
поликарбонати, полиестери 

17.8 

Флоат стъкло, шлифовано и 
полирано стъкло 

12.2 

Части и принадлежности за 
канцеларски машини и 
машини за обработка на 
информация 

6.2 

Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти 

6.8 Синтетични щапелни влакна  5.9 

Човешка кръв; животинска 
кръв 

5.8 
Части и принадлежности за 
телефони, телевизори, 
видеокамери 

4.9 

Столове и седалки 3.9 Полимери на етилена   4.5 
Мекотели 3.9 Пневматични гуми от каучук 4.4 
Сурови или необработени 
тютюни 

3.4 Електрически акумулатори 3.9 

 
Водещите стоки по износа за 2015 г. са: Пшеница и смес от пшеница и ръж (17.4 
млн. щ.д.); Флоат стъкло, шлифовано и полирано стъкло (7.2 млн. щ.д.); Интегрални 
схеми и електронни микрокомплекти (4.0 млн. щ.д.); Човешка кръв; животинска 
кръв (3.4 млн. щ.д.); Столове и седалки (2.3 млн. щ.д.);  Мекотели (2.3 млн. щ.д.) и др. 
Водещите стоки по вноса за същия период на 2015 г. са: Полиацетали (16.8 млн. 
щ.д.); Части и принадлежности за канцеларски машини и машини за обработка на 
информация (5.8 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (5.5 млн. щ.д.); Части и 
принадлежности за телефони, телевизори, видеокамери (4.6 млн. щ.д.); Полимери на 
етилена (4.2 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (4.1 млн. щ.д.); Електрически 
акумулатори (3.7млн. щ.д.); и др. 
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Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2016 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Пшеница и смес от пшеница и 
ръж  

39.5 Необработено олово  15.2 

Табла, пана, конзоли и др. 6.6 
Полиацетали, полиетери и 
смоли в първични форми; 
поликарбонати, полиестери 

12.04 

Мекотели и водни 
безгръбначни  

4.8 
Части и принадлежности, 
различни за апаратите  от NN 
8469 до 8472 

8.1 

Ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни  

4.2 Пневматични гуми от каучук 5.2 

Ламарини, листове и ленти от 
мед 

4.2 Синтетични щапелни влакна 4.7 

Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти 

4.1 

Части, изключително  или 
главно предназначени  за  
апаратите от позиции NN 8525 
до 8528 

4.4 

 
Водещите стоки по износа за 2016 г. са: Пшеница и смес от пшеница и ръж (35.7 
млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове (5.96 млн. щ.д.); Мекотели, дори 
без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура (4.3 
млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни (3.8 млн. щ.д.); 
Ламарини, листове и ленти от мед (3.8 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни 
микрокомплекти (3.7 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2016 г. са: 
Необработено олово (18.8 млн. щ.д.); Полиацетали (14.9 млн. щ.д.); Части и 
принадлежности за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (10.03 млн. щ.д.); 
Пневматични гуми от каучук (6.5 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (5.8 млн. 
щ.д.) и др. 

 
 
Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2017 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Ламарини, листове и ленти от 
мед  

29.3 
Полиацетали, полиетери и 
смоли в първични форми; 
поликарбонати, полиестери  

16.1 

Ракообразни и мекотели, 
приготвени и консервирани  

10.4 
Части и принадлежности за 
канцеларски машини и 
компютри 

13.2 

Мекотели и водни 
безгръбначни живи, пресни, 
охладени, замразени, сушени, 
осолени или в саламура  

5.8 Необработено олово 7.0 
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Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти 

5.5 Синтетични щапелни влакна  6 

Човешка кръв; животинска 
кръв  

4.4 Електрически акумулатори 5.5 

Столове и седалки 4.06 
Акрилови полимери в 
първични форми 

5.1 

 
Водещите стоки по износа за 2017 г. са: Ламарини, листове и ленти от мед (19.5 
млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или 
консервирани (7 млн. щ.д.); Мекотели и водни безгръбначни живи, пресни, охладени, 
замразени, сушени, осолени или в саламура (3.9 млн. щ.д.); Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти (3.6 млн. щ.д.); Човешка кръв; животинска кръв (2.95 
млн. щ.д.); Столове и седалки (2.71 млн. щ.д.); и др. Водещите стоки по вноса за 
2017 г. са: Полиацетали (20.5 млн. щ.д.); Части и принадлежности за машините  и 
апаратите  от NN 8469 до 8472 (16.8 млн. щ.д.); Необработено олово (8.9 млн. щ.д.); 
Синтетични щапелни влакна (7.6 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (7 млн. щ.д.); 
и др. 

 
Водещи стокови групи в стокообмена с Република за 2018 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Царевица  21.9 
Полиацетали, други полиетери 
и епоксидни смоли в първични 
форми  

19.9 

Ламарини, листове и ленти от 
мед  
 

13.8 

Части и принадлежности, 
предназначени изключително 
или главно за машините  и 
апаратите  от NN 8469 до 8472 

14.4 

Табла, пана, конзоли,  пултове, 
шкафове  и други подобни 

12.96 Необработено олово 6.4 

Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти  

4.5 Синтетични щапелни влакна 4.98 

Ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, 
приготвени или 
консервирани  

3.8 Електрически акумулатори 4.5 

Конвертори, леярски кофи, 
кокили и машини за отливане   

3.8 Пневматични гуми от каучук 3.9 

 
Водещите стоки по износа за 2018 г. са: Царевица (25.8 млн. щ.д.); Ламарини, 
листове и ленти от мед (16.2 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и 
други подобни (15.2 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти 
(5.3 млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или 
консервирани (4.4 млн. щ.д.); Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за 
отливане (4.4 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2018 г. са: Полиацетали, 
други полиетери и епоксидни смоли в първични форми (36.02 млн. щ.д.); Части и 
принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и 
апаратите  от NN 8469 до 8472 (25.96 млн. щ.д.); Необработено олово (11.6 млн. щ.д.); 
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Синтетични щапелни влакна (9.01 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (8.1 млн. 
щ.д.); Пневматични гуми от каучук (7.1 млн. щ.д.) и др. 

 
Водещи стокови групи в стокообмена с Република за 

 първите шест месеца на 2019 г. 

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ 

% 
от 

общия 
износ 

ВНОС ОТ КОРЕЯ 

% 
от 

общия 
внос 

Ламарини, листове и ленти от 
мед 

15.3 
Полиацетали, други полиетери 
и епоксидни смоли в първични 
форми 

18.2 

Царевица 12.5 

Части и принадлежности, 
предназначени изключително 
или главно за машините  и 
апаратите  от NN 8469 до 8472 

15.2 

Човешка кръв; животинска 
кръв  
 

5.8 
Приемателни телевизионни 
апарати 

5.04 

Табла, пана, конзоли,  пултове, 
шкафове  и други подобни  

5.5 
Акрилови полимери в 
първични форми  

5.0 

Крафтхартии и крафткартони 5.3 Необработено олово 4.8 
Интегрални схеми и 
електронни микрокомплекти 

4.4 Електрически акумолатори 4.7 

 
Водещите стоки по износа за първите шест месеца на 2019 г. са: Ламарини, 
листове и ленти от мед (5.5 млн. щ.д.); Царевица (4.5 млн. щ.д.); Човешка кръв; 
животинска кръв (2.1 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и други 
подобни (1.97 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (1.9 млн. щ.д.); Интегрални 
схеми и електронни микрокомплекти (1.6 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса 
за същия период на 2019 г. са: Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в 
първични форми (15.2 млн. щ.д.); Части и принадлежности, предназначени 
изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (12.7 млн. 
щ.д.); Приемателни телевизионни апарати (4.2 млн. щ.д.); Акрилови полимери в 
първични форми (4.2 млн. щ.д.); Необработено олово (4 млн. щ.д.); Електрически 
акумулатори (3.9 млн. щ.д.) и др. 
 
Българският износ все още се ограничава в рамките на малък асортимент от стоки, 
като в него преобладават продуктите с ниска добавена стойност. Участието на 
малките и средните предприятия във формирането на износа за Република Корея е 
определящо при традиционните стоки и електрическите апарати. 
 
Възможности за увеличаване на българския износ за Република Корея биха могли да 
се търсят по отношение на пазара на хранителни продукти. Основни предпоставки 
за навлизането на българските храни и напитки на корейския пазар са: фактът, че 
Република Корея внася значителни количества храни и напитки, около 70 %; 
постоянно нараства консумацията в Корея на храни и напитки на глава от 
населението; нарастването на разходите на глава от населението, отделяни за храна; 
нарастващата нужда от висококачествени продукти, включително произведени по 
биологичен начин; бързият растеж на броя на магазините за продажба на дребно на 
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храни. В условията на пазарна зависимост от вноса на храни, местното селско 
стопанство, както и производството на храни, не са в крак с нарастващото търсене, 
като Корея предлага добра пазарна обстановка за международните износители. 
Търсенето на вносни продукти се увеличава особено за позиции, като месо, кафе, 
морски дарове, вино и сладкарски изделия. 
 
Съществуват възможности за разширяване на българския износ на продукти като: 
зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични 
продукти и други. Българските вина са сравнително непознати в Република Корея, 
поради което е необходимо рекламиране за налагане на пазара. 
 
При навлизането на южнокорейския пазар българските износители следва да 
отговарят на редица изисквания. 
 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

 
Понастоящем ПЧИ в Корея показват положителни тенденции. Това се дължи 
основно на сключените от Корея споразумения за свободна търговия. Въпреки това 
ПЧИ са в значително по-малък обем в сравнение с тези в други развити страни. При 
определяне на възможностите и трудностите за привличане на ПЧИ следва да се 
имат предвид редица външни фактори. Споразуменията за свободна търговия, 
бързото разширяване на азиатските пазари и други фактори са възможност за Корея 
да привлича чуждестранни инвестиции. Сред вътрешните фактори са разрастването 
на корейските международни корпорации и тяхната функция да тестват пазара на 
нови продукти, което прави Корея привлекателна дестинация за ПЧИ. В същото 
време обаче високите производствени разходи и непредсказуемост в политиката 
оказват неблагоприятно влияние. 
 
По данни на БНБ за периода 1996 г. – 2018 г. нетният поток на преките инвестиции 
от Южна Корея в България възлиза на 213.2 млн. евро, което я нарежда сред първи 
30 места по общ обем ПЧИ за периода (по данни на БНБ).  
 
Достигнатото ниво на корейските инвестиции в България все още не отговаря на 
възможностите на страната.  
 

Събития, допринесли за активизиране отношения между двете страни: 

- В периода 24-25 май 2006 г. Корейската агенция за насърчаване на 
търговията и инвестициите (КОТРА) организира в Сеул инвестиционен семинар за 
ЦИЕ, на който България беше представена от Българската агенция за инвестиции 
(БАИ). Пред представителите на повече от 150 корейски фирми бе изнесена 
презентация под надслов „Инвестиционната среда в България”. На българския щанд 
участниците във форума получиха промоционални материали за икономиката, 
туризма и историята на България. В рамките на форума бяха проведени и 
персонални срещи с представители на корейски компании, както и срещи с 
потенциални инвеститори по сектори, в т.ч. финанси, газоснабдяване, 
електротехника, електроника, недвижими имоти. Най-големите корейски компании 
– KT&G и KT – изразиха интерес към инвестиране съответно в 
тютюнопреработвателната промишленост и сектора на телекомуникациите. 
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- На 25.05.2006 г. се проведе бизнес ден на представители от страните от 
Централна и Югоизточна Европа с корейски компании. От българска страна 
участваха фирмите Daisy Technology, EuroAccess Consulting Ltd. и Timex Ltd., които 
проведоха конструктивни преговори и изразиха удовлетворение от организираните 
предварително срещи. 

- На 29 май 2007 г. Корейската агенция за насърчаване на търговията и 
инвестициите (КОТРА) организира инвестиционен семинар за страните от 
Югоизточна Европа в гр. Сеул. За участие бяха поканени България, Румъния, Сърбия 
и Хърватия. Българската страна бе представена от Българската агенция за 
инвестиции. Направена бе презентация на инвестиционния климат в България, 
както и на конкретни инвестиционни проекти. 

- През май 2008 г. в София КОТРА организира бизнес форум с участието 
на корейски фирми от областта на текстилната промишленост. Заместник-министър 
Анна Янева прие на среща в МИЕТ представители на корейската делегация.  

- На 27 октомври 2011 г. в хотел „Шератон” в София се проведе бизнес 
конференция под надслов „Споразумението за свободна търговия между Корея и ЕС 
– растящи възможности за Корея и България”. Събитието бе организирано от 
Атлантическия клуб в България, със съдействието на посолството на Република 
Корея в България и с подкрепата на Института за културна дипломация. Г-н Трайчо 
Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Н. Пр. Чън Би-хо, 
посланик на Република Корея в България, както и д-р Соломон Паси, президент на 
Атлантическия клуб, се обърнаха с приветствени слова към участниците в 
събитието. В конференцията взеха участие с презентации г-жа Дияна Найденова, 
директор на дирекция „Външноикономическа политика”, г-н Борислав Стефанов, 
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Сред участниците 
бяха и представители на корейското правителство, на КОТРА, на корейското 
посолство в София. Бе представено съдържанието на споразумението и 
възможностите, които то предлага за развитие на българо-корейските отношения. 
На 26 юни 2012 г. в хотел „Шератон” в София се проведе българо-корейски форум на 
тема споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея, 
организиран от КОТРА-София. Във форума взеха участие г-жа Дияна Найденова, 
директор на дирекция „Външноикономическа политика”, Н. Пр. Чън Би-хо, посланик 
на Република Корея в България, представители на корейското правителство, 
представители на корейското министерство на стратегията и финансите и други. 

- В началото на март 2013 г. в Сеул се проведоха кръгла маса (6 март 
2013 г.) и конференция (7 март 2013 г.), посветени на привличането на инвестиции 
от Република Корея. Събитията бяха част от инвестиционен форум под надслов 
„България-стратегическа инвестиционна бизнес дестинация в Централна и Източна 
Европа”. Събитията бяха организирани от световната медия „Файненшъл Таймс” 
като част от  проект на БАИ за популяризиране на предимствата за инвестиране в 
България на целеви пазари в Европа, САЩ и Азия и с финансовата подкрепа на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Партньори по 
организацията бяха и МИЕТ, БАИ, Financial Times – Foreign Direct Investment Magazine, 
Foreign Direct Investment Intelligence, The Banker. Таргетираните на форума сектори 
бяха: аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), транспортно оборудване и 
машиностроене, информационни технологии и комуникации (ICT), логистика и 
транспорт, електроника и електротехника. В събитието участваха изпълнителният 
директор на БАИ г-н Борислав Стефанов, българският посланик в Сеул г-н Петър 
Андонов, ръководител СТИВ-Сеул г-н Бойко Годев. Бяха направени презентации от 
страна на: г-н Стефанов и г-н Андонов; г-н Хюн Юл Чой, председател на 
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неправителствения българо-корейски икономически комитет; г-н Джон Ким, главен 
изпълнителен директор на T1 Consortium SPS; г-жа Мария Шишкова, управляващ 
съдружник в AIMS Human Capital Bulgaria; г-н Сеунг Кеон Ким, генерален директор на 
Корейската асоциация за подкрепа на ИКТ (КАІТ); г-н Стефан Станев, директор 
„Стратегии и преструктуриране” в Balkan Advisory Company. Форумът събра общо 
145 корейски компании за разговори с български експерти.  

- В периода 20-22 май 2014 г. в Сеул се състоя международния 
инвестиционен форум GLOBAL PROJECT PLAZA 2014, в който от българска страна 
участва „СИЕНТИТ ХОЛДИНГ“ с проекта „Икономическа зона Тракия“, най-големият 
инвестиционен проект е България. Пред корейските компании са представени 
възможностите за инвестиции и бизнес в зоната, стимули, данъчни и 
административни облекчения за чуждестранните инвеститори. 

- На 14 ноември 2014 г. от страна на Българската агенция за инвестиции 
бе организиран инвестиционен форум в гр. Сеул за представяне условията и 
възможностите за инвестиране и правене на бизнес в България. Във форума са взели 
участие над 60 представители на компании, асоциации и пресата в Република Корея, 
между които Самсунг Електрикс, KUMHO TIRES, KOREA TELEKOM, DAEYOUNG 
CORPORATION, EU SUNDAY. EAST WEST GLOBAL PROJECT DEVELOPMENT, BIOCON Inc., 
SILKROAD Co., Doosan Heavy Industries, The Korea Times, Korea Hrelad, Korea Post, 
председателят и генералният секретар на Корейско-българския комитет за 
икономическо сътрудничество, почетните консули на България в Корея и др. От 
българска страна с презентации са участвали представители на БАИ, БТПП, НКИЗ, 
представители на фирмата организатор V+O Communication и VIRUS Creative Studio. 

- На 27 ноември 2014 г. пред представители на корейския бизнес, 
членове на Корейската асоциация на вносителите (KOIMA) от страна на посланик 
Петър Андонов бе направена презентация на тема „България – търговия, 
инвестиции и възможности за бизнеса“. 

- По време на посещението на президента Росен Плевнелиев в Република 
Корея в периода 13-12 май 2015 г. бе проведен бизнес форум с участие на бизнес 
организации от двете страни. От българска страна презентации са направени от 
заместник-министри на туризма и на земеделието и храните, представители на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и 
Българска асоциация на софтуерните компании  (БАСКОМ). В присъствието на 
президента Плевнелиев бяха подписани следните двустранни документи: 
Меморандум за сътрудничество между българската Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и Корейската федерация на малките 
и средни предприятия; Меморандум за сътрудничество между Асоциацията на 
българските износители и Корейската асоциация на вносителите; Меморандум за 
сътрудничество между КРИБ и ФКИ. 

-  В периода 24-27 април 2017 г.  бе осъществено посещение на 
представители на Корейската асоциация на компаниите-вносители, по време на 
което бяха проведени  срещи с бившия министър на икономиката Теодор Седларски 
и заместник-министър Лъчезар Борисов, както и бизнес форум с организиране на 
двустранни срещи между представители на българския и корейския бизнес (26 
април 2017 г.), в който участваха над 70 представители на български и 
южнокорейски компании. По време на форума бяха подписани меморандуми за 
сътрудничество между ИАНМСП и KOIMA, както и между КРИБ и KOIMA. KOIMA е 
организация, в която членуват над 8000 южнокорейски бизнес компании-вносители 
и е създадена през 1970 г. Това е единствената бизнес организация в Р Корея, която 
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има за цел да подпомага вноса от чужбина и играе много важна роля в 
насърчаването на търговията на страната. 

- В периода 6-9 юни 2017 г. в София, Бургас и Варна се проведоха 
българо-корейски бизнес форуми с тема „Споделяне на добро управление за 
устойчиво развитие“. В рамките на форумите бяха направени презентации от 
представители на български и корейски университети и изследователски 
институти. Участие взеха и представители на КОТРА. 

- От 20-23 август 2017 г. на официално посещение в Република Корея 
беше председателят на Народното събрание на Република България, г-н Димитър 
Главчев. По време на визита са обсъждани възможности за задълбочаване на 
цялостното сътрудничество между двете страни и да се отбележи по-нататъшен 
напредък в развитието на двустранните отношения. Корейската страна изрази 
надежда, че сътрудничеството между България и Корея ще се разшири отвъд 
търговията и инвестициите в области като отбраната, енергетиката и земеделието. 

- В периода 24 – 26 октомври 2017 г. бе осъществено посещението на 
министър-председателя на Р Корея г-н Ли Нак-йон в Р България, по време на което 
бяха проведени срещи с министър-председателя на Република България, с участието 
на министъра на икономиката, г-н Емил Караниколов, както и с президента на 
Република България. По време на визитата официално бе оповестено създаването на 
Българо-корейска търговска камара. 

По време на визитата на корейския министър-председател бе 
разисквана темата за реализацията на значим и знаков проект или проекти на 
южнокорейски компании в българската икономика. Двамата премиери откроиха 
като най-перспективни  сектори от българската икономика  автомобилостроенето 
(включително електромобили) и производството на авточасти, електроника, 
информационни технологии (включително стартиращи компании) и 
инфраструктура.  

- На 16 и 18 май 2018 г. се проведе Българо-корейски форум на тема 
„Мир и просперитет“ в градовете София и Варна. Организатори на събитието бяха 
посолството на Република Корея в София съвместно със СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, 
Висше училище по мениджмънт – Варна и Българо-корейската търговско-
промишлена камара.  

- В периода 30 юни - 4 юли 2018 г. бе осъществено работно посещение на 
заместник-министър Лъчезар Борисов в Република Корея. По време на визитата 
бяха проведени срещи с г-н Канг Сон-чон, заместник-министър, Министерство на 
търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея; Корейската асоциация 
на вносителите; Корейско-български комитет за икономическо сътрудничество; 
почетния консул на България в Сеул, като също така бяха посетени водещи корейски 
компании в областта на електротехниката, машиностроенето, автомобилните части 
и ИКТ сектора. По време на визитата бе потвърдено желанието за провеждане на 
втора сесия на българо-корейската Смесена комисия за икономическо 
сътрудничество, както и на втора сесия на Комитет за промишлено коопериране. 
Договорено бе провеждането на поредица от бизнес форуми, включително с акцент 
върху нарастване на износа на България, както и посещението на редица корейски 
компании в страната. В рамките на дискусиите бяха идентифицирани и конкретни 
потенциални инвестиционни проекти от сферата на асемблирането на аграрна 
техника, спа-туризма и млекопреработването. В рамките на посещението на 
българската делегация в Сеул се проведе и церемонията по закриване на 
българското председателство като приветствие с представяне на постигнатите 
успехи направи заместник-министър Лъчезар Борисов. 
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- По покана на Корейската фондация посещение в Корея в периода 16-22 
септември 2018 г. осъществи г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните 
работи. В периода 30 октомври - 4 ноември 2018 г. бе осъществено работно 
посещение на заместник-министър Лъчезар Борисов в Република Корея. По време на 
визитата бе проведено Второ заседание на Българо-корейския Комитет за 
промишлено коопериране, както и срещи със заместник–министъра на външните 
работи на Република Корея, г-н Юум Канг-Хион; заместник-председателя на 
Корейската търговско-промишлена палата (КСCI), г-н Ким Джундонг; почетните 
консули на България в Корея и представители на корейски компании от 
автомобилния сектор. По време на визитата бе потвърдено желанието за 
интензифициране на икономическото сътрудничество, договорено бе провеждането 
на двустранни бизнес форуми, включително с акцент върху нарастване на износа на 
България, както и посещението на редица корейски компании в страната. В 
българската делегация участваше и заместник-министъра на регионалното 
развитие и благоустройството – г-н Валентин Йовев,  представители на МРРБ, 
Министерство на транспорта и информационните технологии, Министерство на 
икономиката и Аутомотив Клъстер – България. 

- В периода 7-12 септември 2019 г. бе реализирано посещение в 
Република Корея на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република 
България и делегацията за Втората сесия на междуправителствената българо-
кореска комисия за икономическо сътрудничество (СКИС), която се проведе на 11 
септември 2019 г. По време на визитата министър Караниколов проведе срещи със 
заместник-министър на търговията от Министерство на търговията, индустрията и 
енергетиката на Корея, с председателя на Корейската асоциация на вносителите – 
KOIMA, с почетните консули на България в Корея, с представители на HYUNDAI 
MOTOR GROUP и SAMSUNG ELECTRONICS, както и с представители на други корейски 
компании от автомобилния сектор. В дневния ред на Сесията бяха включени 
въпроси от секторите търговия и инвестиции, енергийна и транспортна 
инфраструктура, туризъм, култура, образование и обмен на хора, наука и ИКТ, 
сътрудничество в отбраната, селско стопанство и храни и глобални въпроси като 
Споразумението на свободна търговия ЕС-Корея, Брекзит и реформата на СТО. 

- В периода 25-27 септември 2019 г. бе осъществено първото посещение 
на български министър-председател в Република Корея. Г-н Емил Караниколов, 
министър на икономиката, бе част от делегацията, придружаваща премиера на 
страната. По време на визитата бяха проведени срещи с министър-председателя и 
президента на Република Корея, посещение на Хюндай R&D, обяд, даван от Korea-
Bulgaria economic cooperation committee. По време на визитата бе проведен и 
двустранен Българо-корейски бизнес форум, официално открит с приветствие от 
страна на министъра на икономиката, г-н Емил Караниколов.  

По време на посещението бяха подписани Меморандум за разбирателство 
между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) и Агенцията за насърчаване на търговията и инвестициите 
на Корея, Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Асоциацията на 
вносителите на Република Корея, Меморандум за сътрудничество между 
Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Агенцията за насърчаване на 
търговията и инвестициите на Корея, Меморандум за разбирателство между 
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) и Корейската корпорация за 
индустриални комплекси, както и други търговски споразумения. 

Изготвил: СТИВ Сеул Даниела Петрова 

11.11.2019г. 


