Firmele românești invitate să investească în Sri Lanka
Ministrul sri-lankez al industriilor primare, dl Daya Gamage, aflat într-o vizită la București, a lansat
invitația oamenilor de afaceri români să profite de facilitățile pe care țara sa le oferă în prezent firmelor
care realizează investiții în industria textilă, industria cauciucului și petrolului sau în prelucrarea de
nisipuri metalifere.
Aflat în fruntea unei delegații compusă din ministrul adjunct al resurselor petroliere si dezvoltării, dna
Anoma Gamage, consilierul ministrului industriilor primare, dl Sapumal Kapukotuwa, și secretarul
coordonator al ministrului industriilor primare, dl Sasith Sooriyarachchi, ministrul sri-lankez al
industriilor primare a fost primit, marți, la sediul Camerei de Comerț și Comerț și Industrie a
Municipiului București, de vicepreședintele CCIB, dl Costică Mustață.
În cadrul întâlnirii, la care au mai fost prezenți președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și
Importatorilor din România (ANEIR), dl Mihai Ionescu, reprezentantul Federației Patronale din Petrol și
Gaze, dna Andreea Dumitriu, și directorul general al CHIMEXIM, dna Cristina Brătianu, au fost analizate
condițiile investiționale din cele două țări și posibilitățile de intensificare a schimburilor comerciale
bilaterale.
Cu acest prilej, dl Costică Mustață a insistat asupra capacităților industriale românești în domeniul
fabricării de utilaje și echipamente complexe dedicate în special industriilor chimice și petrochimice,
energetice și construcțiilor de mașini, avansând părții sri-lankeze propunerea de colaborare în domeniul
prelucrării în comun a rocilor fosfatice, această țară deținând importante rezerve naturale. ”România are
potențialul necesar de a relua cooperarea industrială cu țara dumneavoastră, oferind soluții tehnologice
noi pentru modernizarea parcului de vagoane de cale ferată, livrat anterior din țara noastră, dar și a
sectorului industrial în general” a precizat vicepreședintele CCIB.
La rândul său, dl Mihai Ionescu, a subliniat dorința exportatorilor și importatorilor din România de a
crește volumul schimburilor comerciale bilaterale, insistând asupra posibilităților reale de a găsi căi
comune de colaborare. în special în domeniul industriei ușoare.
CCI București și ANEIR au propus oficialilor sri-lankezi organizarea, în viitorul apropiat, la București și
Colombo, de întâlniri B2B între oamenii de afaceri, pentru identificarea de parteneriate comune,
propunere acceptată de membrii delegației. Detaliile privind formatul acestor întâlniri urmează a fi
stabilite ulterior de către părți, cu sprijinul fostului ambasadorului George Săvuică, consul onorific al
Republicii Sri Lanka în România și președinte al Institutului Român de Studii Europa-Asia, prezent la
discuții.
În 2017, schimburile comerciale dintre România și Sri Lanka au totalizat 16,7 milioane USD din care
exporturile românești au însumat cinci milioane USD, respectiv o creștere dublă față de anul anterior, iar
importurile – 11,7 milioane USD (în creștere cu 17% comparativ cu 2016).

Exporturile româneşti în Sri Lanka constau, în principal, din condimente, maşini, îngrăşăminte, textile şi
vinuri, în timp ce importurile din această țară sunt reprezentate în principal de pește și crustacee, grăsimi
şi uleiuri vegetale, cauciuc natural şi articole din cauciuc, ceai, articole de îmbrăcăminte,
condimente/mirodenii.
Conform statisticilor oficiale în primele cinci luni ale anului 2018, schimburile comerciale bilaterale au
crescut cu 16,3% față de anul 2017, exporturile ridicându-se la 0,3 milioane USD, iar importurile la 6,7
milioane USD.
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