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Abstract. This article deals, for the first time, with the factual aspects of
the Romanian – North Korean relations during the last fifteen years of
existence of the „world socialist system“. The 1975 maturation of the
bilateral instruments and contacts, in the context of the final attempts of
both parties to change the dinamics of the international relations through
direct diplomatic efforts, gave way, in the 1980s, to the profound stiffening
of the relationship which became more and more voided of any substantial
content.
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Relaþiile româno-nord-coreene au fost puþin abordate în istoriografia româ-
neascã. Dintre publicaþii, amintim lucrarea lui Radu Tudorancea referitoare la
ajutorul dat Coreei de Nord de cãtre România Popularã în timpul rãzboiului din
peninsulã1, lucrarea generalului maior Mihail E. Ionescu care se axeazã pe com-
ponenta politicã ºi geopoliticã a relaþiilor dintre cele douã state comuniste2, cele
douã studii ale ambasadorului Izidor Urian din primul volum al antologiei „Pagini
din diplomaþia României“ ce scot în evidenþã pentru prima datã sinuozitãþile ra-
porturilor dintre conducãtorii celor douã þãri, precum ºi discrepanþele fundamen-
tale ce existau între interesele celor douã pãrþi, ºi studiul semnat de autorul acestor
rânduri în Journal of East European and Asian Studies – primul care traseazã ja-
loane concrete ale interacþiunii dintre România comunistã ºi R.P.D. Coreeanã. În
afara acestora nu ºi-a gãsit locul nicio încercare de creionare a datelor reale, spe-
cifice, ale istoriei colaborãrii ºi cooperãrii dintre RSR ºi RPDC. Completarea
parþialã a acestui gol este þinta materialului de faþã.
În istoria României comuniste, relaþia cu Coreea de Nord a stat sub semnul

luptei ambelor state pentru afirmarea ca actori distincþi ºi suverani pe scena poli-
ticã internaþionalã ºi pentru eludarea atragerii complete în siajul politicii marilor
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puteri vecine. Colaborarea dintre cei doi actori statali a fost una complexã ºi in-
tensã: marginalã pe tãrâm economic pentru România, ea a fost semnificativã ºi
particularã din perspectiva influenþelor ideologice ºi a acþiunilor de politicã ex-
ternã, devenind cãtre finele anilor 1980 în direcþia unui hieratism exacerbat în
formã, care acoperea divergenþe majore pe toate palierele interacþiunii odatã cu
adâncirea crizei „sistemului mondial socialist“ ºi cu schimbãrile survenite în re-
laþiile internaþionale ale începutului de erã postindustrialã.
Dupã ce, în primii ani de dupã moartea lui Stalin, guvernele comuniste de la

Bucureºti ºi Phenian au descoperit în calea naþionalã un fundament viabil atât
pentru propria legitimare, pentru consolidarea propriei poziþii politice în raport cu
popoarele guvernate cât ºi pentru avansarea construcþiei societale3, în anii 1970-1980,
cu toate eforturile conducerii de la Bucureºti de a edifica o apropiere politicã ºi eco-
nomicã faþã de lumea occidentalã, procesul politic a evoluat în ambele þãri în di-
recþia acaparãrii complete a dinamicilor sociale de cãtre partidele comuniste, pe de
o parte, ºi înspre maximizarea rolului conducãtorului în cadrul partidelor, pe de
altã parte. Aceste evoluþii erau vãzute ca faze cheie în avansarea spre societatea
comunistã, dupã etapa anilor 1950-1960 de fundamentare a relaþiilor socialiste
ca bazã a societãþii socialiste. Pe plan economic, anii 1970-1980 au vãdit incapa-
citatea conducerilor comuniste din ambele þãri de a percepe resorturile informa-
þionale ale celei de-a doua revoluþii industriale ce începea sã se manifeste în
aceastã perioadã ºi au demonstrat neputinþa acestora în faþa problemelor stagnãrii,
inerente „primei revoluþii industriale bazate pe tactici mobilizatoare ºi rate mari de
creºtere“4.
În contextul acestor evoluþii generale pe linie socio-politicã ºi economicã, ºi

cu toate deosebirile paradigmatice, istorice ºi culturale dintre cele douã þãri, co-
muniºtii români ºi coreeni s-au gãsit în posturi asemãnãtoare pe scena internaþio-
nalã, în acest sens fiind grãitoare definiþia pe care a dat-o Robert King politicii
externe româneºti în a sa Istorie a Partidului Comunist Român, din 1985, definiþie
care poate fi extinsã ºi asupra cazului nord-coreean: „De fapt, politica externã a
României a avut ca motiv recunoaºterea de cãtre statele occidentale a regimurilor
comuniste impuse dupã rãzboi“5. Acestea sunt coordonatele fundamentale care au
circumscris relaþiile bilaterale dintre Republica Socialistã România ºi Republica
Popularã Democratã Coreeanã în timpul ultimilor cincisprezece ani ai sistemului
mondial socialist.
La începutul perioadei pe care o analizãm aici, similitudinile dintre stadiile de

dezvoltare politicã internã ale celor doi actori statali erau adânci. Consolidarea
ambilor secretari generali era finalizatã, iar rolul vechilor gãrzi din cele douã par-
tide – guerilele manciuriene la Phenian ºi influentul Birou Permanent al Comite-
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tului Central la Bucureºti – era deja anulat. Cei doi lideri deveniserã preºedinþi ai
republicilor lor (Kim Il-sung, odatã cu adoptarea noii Constituþii Socialiste în 1972,
iar Ceauºescu, în 1974) ca temelie instituþionalã pentru noua epocã în care parti-
dele urmau sã ia controlul ºi sã se substituie societãþii „din interiorul organelor
sociale, economice, ºi de stat“.6 Adoptarea noului Program al PCR, în decembrie
1974, ºi noua etapã de sistematizare a ideologiei Ciuce, inauguratã la Conferinþa
Naþionalã a Oamenilor de ªtiinþe Sociale din aprilie 19727, au oferit baza doctri-
narã pentru noua fazã a socialismului dezvoltat ºi a înaintãrii spre comunism.
În acelaºi sens, deºi relaþiile bilaterale îºi reluaserã cursul ascendent (dupã

reticenþa manifestatã de nord-coreeni la politica de destindere a Bucureºtiului, în
special faþã de reacþia româneascã la invazia sovieticã din Cehoslovacia ºi faþã
de vizita lui Richard Nixon în România8), odatã cu schimbarea ambasadorului
coreean la Bucureºti, în decembrie 1969, ºi cu vizita lui Emil Bodnãraº la Phenian
din iunie 1970, vizita lui Nicolae Ceauºescu la Phenian din iunie 1971 s-a consti-
tuit în pivotul unui nou început de colaborare strânsã9, iar maturizarea din punctul
de vedere al instrumentelor bilaterale ºi al recalibrãrii ºi rodãrii contactelor a fost
atinsã cãtre jumãtatea deceniului al optulea.

1975-1980. Anii consolidãrii relaþiilor bilaterale
ºi ai ultimelor încercãri pe scena internaþionalã

Perioadã circumscrisã de apropierea sino-nord-coreeanã, în ultima jumãtate a
anilor ‘70, a fost martora ultimelor tentative româneºti ºi nord-coreene de a schim-
ba prin forþe diplomatice proprii dinamica relaþiilor internaþionale. Pe plan bilate-
ral, cu toatã sporirea instrumentarului diplomatic ºi a extinderii colaborãrii în re-
gistre din ce în ce mai specifice ºi mai variate, semnele stagnãrii economice ºi ale
autarhiei politice devin din ce în ce mai vizibile, în special începând cu anul 1978.
Relaþiile româno-nord-coreene au fost caracterizate în anul 1975 de cele douã

vizite din luna mai efectuate de vicepremierul Ho Dam ºi de Kim Il-sung la
Bucureºti10. Aceste runde de discuþii la cel mai înalt nivel au fost încheiate cu
semnarea Tratatului de prietenie ºi colaborare dintre cele douã þãri ºi a Înþelegerii
cu privire la schimbul de bunuri ºi plãþi în intervalul 1976-198011. Dialogul dintre
cei doi conducãtori a fost jalonat de temele tradiþionale ale întâlnirilor româno-
coreene din anii 1960-1970: recunoaºterea internaþionalã crescândã, relaþiile cu
URSS ºi China, problema securitãþii europene sau dezvoltãrile de pe frontul
politic ºi economic intern. Kim Il-sung a prezentat preºedintelui român natura ºi
impactul miºcãrii „celor trei revoluþii“, faptul cã RPDC a fost acceptatã la
Reuniunea þãrilor nealiniate din 1976 ºi cã dezideratul coreean la aceastã întâl-
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nire era de a aduna cât mai mulþi aliaþi pentru „unificarea paºnicã a Coreei ºi
pentru îndepãrtarea lui Park Chung-hee“12. În continuare, liderul coreean a
comunicat lui Nicolae Ceauºescu dorinþa sa de a scoate trupele americane staþio-
nate în Coreea de Sud de sub emblema ONU, iar în ceea ce priveºte „activitatea,
contactele, ºi aprecierea în legãturã cu discuþiile cu americanii pentru rezolvarea
problemelor noastre, voi dori sã discut separat cu tovarãºul Nicolae Ceauºescu“13.
În privinþa relaþiilor bilaterale, Kim Il-sung a rugat ca România sã primeascã mai
mulþi studenþi ºi specialiºti nord-coreeni pentru dezvoltare profesionalã ºi a mul-
þumit pentru asistenþa medicalã pe care premierul Kim Il a primit-o în România,
asistenþã care a dus la vindecarea ºi la salvarea sa. Aspectele relevate de liderul
român, ºi care au stârnit interes deosebit în ochii preºedintelui coreean, au gravitat
în jurul problemelor integrãrii economice prin CAER14 ºi în jurul tentativelor so-
vietice de control asupra forþelor armate ale þãrilor socialiste. În sfera relaþiilor
economice ºi comerciale, Ceauºescu a propus suma de 100 de milioane de ruble
ca þintã în schimburile bilaterale din urmãtorii ani15, precum ºi bazarea cooperãrii
industriale (în special în domeniul industriei aviatice) pe înþelegeri cu durata de
cel puþin un cincinal16. Kim Il-sung a acceptat aceastã orientare generalã17, dar a
adus în discuþie dificultãþile legate de transport ºi distanþã ca fiind principalele opre-
liºti pentru dezvoltarea în continuare a relaþiilor economice cu Europa de Est18.
El a menþionat cã abia începând cu 1975 s-a început, în RPDC, construcþia expe-
rimentalã a vaselor maritime de 10 000 de tone cu scopul de a crea o flotã ocea-
nicã comercialã, ºi cã aceste demersuri vor avea relevanþã economicã începând
cu anii 1977-1978. De asemenea, partea coreeanã a acceptat ºi ideea unei posibile
cooperãri în domeniul militar, spunând cã „nici aici nu avem secrete“19. În acest
sens, Nicolae Ceauºescu a fãcut o menþiune foarte interesantã, afirmând cã „dacã
vrem sã facem ºi bomba atomicã putem sã colaborãm ºi în acest domeniu“20,
ridicând astfel miza colaborãrii dintre institutele de fizicã ale Academiilor celor
douã þãri, colaborare ce se desfãºura încã de la începutul deceniului anterior.
Anul 1976, an marcat de escaladarea tensiunilor pe Linia Demilitarizatã, a

fost martorul inflamãrii politicii nord-coreene a URSS, aflatã atunci într-un mo-
ment de apropiere faþã de Statele Unite, fapt ce a produs blocarea creditelor sovie-
tice în valutã forte pentru statul est-asiatic ºi care a obligat Coreea de Nord sã-ºi
amâne plãþile cãtre creditorii occidentali21. Concomitent, micºorarea preþurilor
internaþionale ale diferitelor minereuri exportate de Phenian precum ºi creºterea
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preþului petrolului au exacerbat pânã la un punct critic deficitul comercial al sta-
tului comunist din Asia22. Pe acest fond, între 1976-1980, bunuri în valoare de
176,2 milioane de ruble au fost schimbate între România ºi RPDC23. În sfera
cooperãrii militare, anunþatã în discuþiile din 1975 ºi declanºatã de refuzul sovietic
din 1972 de a oferi tehnicã militarã modernã Armatei Populare Coreene24, o de-
legaþie militarã româneascã a mers la Phenian pentru a oferi consultanþã în do-
meniul reparãrii torpilelor ºi în vederea amenajãrii unui atelier de resort25, iar o
alta s-a deplasat în Coreea pentru documentare în domeniul protecþiei trupelor ºi
a populaþiei împotriva armelor biologice26. Tot pe linia colaborãrii militare, se re-
marcã desfãºurarea la Phenian între 27 mai ºi 3 iunie 1975 a lucrãrilor celei de-a
patra sesiuni a Comisiei interguvernamentale consultative tehnico-militare româno-
nord-coreene27, ocazie cu care partea românã s-a arãtat interesatã în obþinerea de
consultaþii ºi documentaþie pentru realizarea transportoarelor amfibii blindate
4x4, pentru tunuri antiaeriene de calibru mic, obuzierul de munte 100 mm, aruncã-
toare de grenade de diverse tipuri ºi aruncãtoare de proiectile reactive, macarale,
muniþii ºi tehnicã maritimã militarã. În contrapartidã, solicitãrile pãrþii coreene
au cuprins cereri din domeniul asigurãrii tehnico-materiale, al fabricaþiei de mu-
niþii ºi de tehnicã de geniu ºi chimie militarã28. Tot în acest an a avut loc ºi semna-
rea celui de-al doilea plan bienal de colaborare între Academia RSR ºi Academia
de ªtiinþe a RPDC, partea coreeanã cerând, pe baza discuþiilor de principiu de la
summitul din anul anterior, realizarea unui plan trienal ºi creºterea cu 20 de sãptã-
mâni (de la 80 la 100) a volumului de vizite ºtiinþifice29, domeniile de interes
pentru oamenii de ºtiinþã nord-coreeni rãmânând aceleaºi din anii anteriori: chimie
macromolecularã, petrochimie, petrol ºi gaze, mangan, sudurã, fertilizatori, agri-
cultura porumbului etc.30. În aceastã perioadã, datã fiind complexitatea crescândã
a relaþiilor dintre cele douã state, încep sã fie implementate ºi contacte directe
între diferite instituþii ºi organe. Astfel, un acord de colaborare este semnat între
MinisterulAgriculturii de la Bucureºti ºi Comitetul pentruAgriculturã de la Phenian,
distinct de contactele pe linie agronomicã dintreAcademii31. Se urmãrea realizarea
unei colaborãri ºi în domeniul pescuitului oceanic, în acest sens, partea românã
manifestându-ºi dorinþa de a angaja radiolocatoriºti ºi mecanici nord-coreeni pe
traulerele româneºti ce urmau sã pescuiascã înAtlanticul de Nord, în largul coas-
telor canadiene. Se dã un acord de principiu, dar sunt reliefate dificultãþi în ceea
ce priveºte competenþa specialiºtilor coreeni în lucrul cu tehnologie vest-germanã
ºi polonezã, cât ºi în ceea ce priveºte bariera lingvisticã32.

54 ALIN BOGDAN SÃMUªAN 5

————————
22 Boo-hak Koo, op. cit., p. 152.
23 ANIC, f. CC al PCR, s. Relaþii Externe, d. 86/1981, p. 10.
24 Helen-Louise Hunter, op. cit., p. 273
25 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), 1467/211-1976 RPDC-RSR, p. 3.
26 gl.bg.dr. N. Popescu, col.(r.) prof. Mihail Grigorescu, Istoria chimiei militare româneºti, Bucureºti,

Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, p. 366.
27 ANIC, f. CC al PCR, s. Administrativ-Politicã, d. 6/1975, p. 85.
28 Ibidem, pp. 87-88.
29 În 1976, 28 de studenþi nord-coreeni ºi 8 doctoranzi studiau în România, din care, 23 în domeniul

medical. AMAE/220-1976 R.P.D.C.-R.S.R., p. 29.
30 ANIC, f. CC.al PCR, s. Propaganda si Agitaþie, d. 21/1976, pp. 1-2.
31 AMAE, 1471/212-1976 RPDC-RSR, p. 12.
32 Ibidem, pp. 22-23.



În 1977, situaþia politicã din Extremul Orient a continuat sã se înrãutãþeascã.
Conflictul sovieto-nord-coreean îºi atinge apogeul prin stabilirea de cãtre nord-
coreeni, în mod unilateral, a unei linii de demarcaþie maritime cu URSS, iar China
reacþioneazã ºtergând datoria Phenianului ºi oferindu-i echipamente ºi bunuri pe
care sovieticii refuzau sã le mai punã la dispoziþie33. În timpul acestor tribulaþii
externe, economia nord-coreeanã a continuat sã se adânceascã în haos. Anul 1977
a fost proclamat „an tampon“ între primul plan de ºase ani (1971-1976) ºi cel de
al doilea plan de ºapte ani (1978-1984), certificând „incapacitatea planificatorilor
de a formula ºi aplica în mod continuu planificarea economicã“ precum ºi „difi-
cultãþile economice ºi sincopele administrative cu care se confrunta þara“34.
Chiar cele douã planuri aveau ca þinte principale reglarea creºterii ºi atenuarea
dezechilibrelor în dezvoltarea variilor sectoare, realizarea unor transformãri cali-
tative în locul creºterii brute. În acest context de mare dificultate economicã, capa-
citatea de export a RPDC s-a micºorat, iar comerþul cu România a cãzut sub nivelul
prevederilor pentru perioada dintre 1976-197935. Astfel, în decembrie 1976, o
delegaþie româneascã compusã din Gh. Oprea, ªtefan Andrei ºi Ion Pãþan, s-a
deplasat la Beijing ºi Phenian (fiind ºi prima delegaþie socialistã care a vizitat
China dupã moartea premierului Ciu Enlai ºi a lui Mao Zedong), unde Kim Il-sung
a explicat greutãþile economice ca fiind create de secetã ºi de cutremurele din China,
evenimente care ar fi împiedicat livrarea cantitãþilor planificate de cãrbune coc-
sificabil, precum ºi prin lipsa forþei de muncã, lipsã generatã, la rândul ei, de ten-
siunea militarã din zonã. În timpul acestei întâlniri, coreenii s-au arãtat preocu-
paþi ºi de impactul politicii noii administraþii americane a lui Carter asupra aface-
rilor din Peninsulã36. Rãspunzând raportului delegaþiei, dupã revenirea acesteia
în þarã, Nicolae Ceauºescu a concluzionat cã nord-coreenii îºi recunosc propria
vinovãþie în exagerarea proporþiilor stãrii conflictuale de pe Zona Demilitarizatã
ºi a spus cã „poate, tovarãºi, va trebui sã fim mai înþelegãtori cu tovarãºii coreeni
în relaþiile noastre economice, sã fim mai puþin rigizi cu rambursarea creditelor,
ºi chiar, luând în considerare cã sunt discuþii economice, sã fim de acord sã ana-
lizãm cu înþelegere ºi sprijin tovãrãºesc, sã arãtãm înþelegere ºi sã le oferim un
oarecare sprijin. Pânã la urmã, tovarãºi, am dat altora care nu au aceastã poziþie
ºi trebuie sã fim ceva mai îngãduitori cu Coreea“37. În continuarea acestor tendinþe
cooperative, vizita din iunie 1977 a premierului Kong Jin-tae la Bucureºti a pus
în lumina relaþiilor bilaterale caracterul deosebit de serios al problemei petroliere
ºi a dus la solicitarea de ajutor românesc în activitatea generalã de prospectare ºi
pentru construcþia unei platforme maritime de cãtre specialiºtii români38. Materiali-
zând aceste discuþii, în septembrie, coreenii au iniþiat contacte pentru trimiterea
la Bucureºti a unei delegaþii guvernamentale cu misiunea de a examina posibili-
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tãþile de colaborare în sfera forajului maritim39. Un alt subiect de colaborare
româno-coreeanã40, în cursul anului 1977, a fost realizarea metroului din Bucureºti,
o delegaþie de ingineri români vizitând Phenianul în luna mai cu scopul de a
cunoaºte metodele ºi tehnicile folosite la construirea sistemului metropolitan din
capitala nord-coreeanã. În toamnã, contacte pe linie militarã ºi ideologicã au adâncit
ºi mai mult dimensiunile relaþiilor bilaterale. În luna octombrie, o delegaþie co-
reeanã din învãþãmântul universitar a venit la Bucureºti cu scopul de a se docu-
menta, într-o manierã urgentã, pentru implementarea „Tezelor privitoare la edu-
caþia socialistã“ emanate de „conducerea superioarã de partid ºi de stat“41.
Delegaþia a vizitat instituþii de învãþãmânt superior tehnic ºi întreprinderi
producãtoare de material didactic42.
Pe linie militarã, vizita ministrului apãrãrii nord-coreean, a generalului de

armatã O Jin-u, la Bucureºti, ºi discuþiile acestuia cu Nicolae Ceauºescu au relevat
aspecte fundamentale ale modului în care nord-coreenii se raportau la problemele
cheie ale relaþiilor cu Sudul ºi ale securitãþii în Peninsulã. Astfel, ministrul coreean
a exprimat dorinþa conducerii comuniste de la Phenian de a produce elicoptere,
apelând în aceastã direcþie „la sprijinul ºi cooperarea dvs.. Mai concret, vreau sã
vã spun cã noi dorim sã facem acelaºi elicopter pe care îl produceþi ºi dvs. [IAR-
330 „Puma“], ºi, de aceea, dorim un sprijin ºi o cooperare cât mai strânsã în
acest sens“43. De asemenea, el a mai afirmat cã, în caz de rãzboi, ar dori sã pri-
meascã avioane de sprijin ºi atac la sol româneºti, de tip IAR-93, arãtând cã, în
procesul dezangajãrii iniþiat de administraþia Carter, forþele americane din
Coreea transferã echipament militar modern armatei sud-coreene, armament
precum: rachete antitanc dirijate, bombardiere frontale F-111, avioane de vânã-
toare F-4 ºi F-16, ºi cã aviaþia militarã nord-coreeanã, lipsitã de sprijin sovietic,
„a rãmas la nivelul lui MiG-15, având ºi câtevaMiG-19 ºi foarte puþineMiG-21.“44
Concluzionând, generalul O a afirmat cã „Sigur, sunt þãri socialiste care au indus-
trie aviaticã mult mai dezvoltatã ca România, însã sincer vã spunem cã numai la
dvs. avem curajul sã apelãm“, evidenþiind astfel rolul important pe care România
îl avea în aranjamentele de politicã externã ale R.P.D. Coreene. Rãspunsul lide-
rului român la aceste propuneri de colaborare atât de sensibile a fost unul reþinut.
Deºi a aprobat în principiu purtarea unor astfel de discuþii, Nicolae Ceauºescu nu
a uitat sã invoce necesitatea obþinerii aprobãrii franceze în cazul elicopterului „Puma“
ºi a aprobãrilor iugoslave ºi britanice în cazul avionului de sprijin IAR-9345, arã-
tând astfel cã „moneda“ solidaritãþii revoluþionare nu putea avea curs absolut în
contextul scenei internaþionale contemporane. Cu toate aceste discuþii din octom-
brie 1977, este util sã menþionãm cã abia în iunie 1986, la Centrul de Încercãri în
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Zbor de la Craiova, a fost prezentat conducerii de stat a R.P.D. Coreene un zbor
demonstrativ al avionului IAR-93 în varianta fãrã forþaj46, lucru ce poate indica
un caracter exclusiv orientativ, de mãsurare a reacþiilor, al întrevederii din a doua
jumãtate a deceniului al optulea. Tot din cursul anului 1977, mai trebuie menþio-
natã ºi vizita de documentare a unei delegaþii române mixte, din partea Ministe-
rului Apãrãrii ºi a Ministerului Industriei Chimice, care s-a deplasat în Coreea de
Nord pentru a primi consultaþii tehnice privind fabricarea ºi folosirea substanþelor
ºi soluþiilor militaro-industriale de degazare ºi a amestecurilor fumigene47. Din
perspectiva relaþiilor diplomatice, în perioada anilor 1977-1978, România a ajutat
statul nord-coreean sã stabileascã contacte cu mai multe þãri, printre care se nu-
mãrã Malta, Ghana, Nigeria ºi Coasta de Fildeº48, ambasadorul nord-coreean la
Bucureºti fiind acreditat ºi pe lângã administraþia de stat de la Valleta.
Atmosfera de destinere care se instaurase înAsia de Est în ultima parte a anilor

1970 a adus noi dimensiuni ºi în relaþiile dintre România ºi Coreea socialistã.
Apropierea dintre China ºi Statele Unite, pe de o parte, ºi dintre China ºi Japonia,
pe de alta, a constituit un ºoc pentru Kim Il-sung, care „s-a simþit abandonat,
dacã nu chiar ameninþat de excluderea RPDC de cãtre China din reflecþia ºi
planificarea unei potenþiale relaþii trilaterale cu SUA ºi cu Japonia“49. Aceasta,
precum ºi refuzul sovietic din ianuarie 1977, din timpul vizitei lui Pak Song Chol
la Moscova,50 de a acorda ajutor economic Phenianului, au obligat conducerea
nord-coreeanã sã caute o varietate de cãi pentru a ieºi din izolarea care o ameninþa.
În sfera politicã, vizita din martie 1978 a lui KimYong Nam la Bucureºti a marcat
poate începutul acestor cãutãri coreene. În timpul acestei întâlniri, oficialul nord-
coreean a cerut preºedintelui român, din partea lui Kim Il-sung, sã transmitã lui
Jimmy Carter dorinþa sa de a-l „detrona“ pe generalul Park Chung-hee de la con-
ducerea Coreei de Sud ºi de a instala la Seul „un element mai progresist“51, spunând
cã „nu ne vom opune chiar dacã proamericanii îºi vor instala un proamerican,
dar sã fie proamerican [ºi nu projaponez, aºa cum îl considerau cei din Nord pe
preºedintele Park]“.52 În continuare, ministrul de externe nord-coreean a dat asi-
gurãri cã dacã americanii îl vor înlocui pe Park Chung Hee ºi dacã îºi vor retrage
trupele din Coreea, ei vor fi în mãsurã sã asigure o apropiere între RPDC ºi SUA.
O lunã mai târziu, ambasadorul nord-coreean la Bucureºti a prezentat lui Nicolae
Ceauºescu chiar numele unui potenþial preºedinte pentru Sud, în persoana lui
Yun Bo-seon, fostul ºef al statului sud-coreean, în timpul celei de-a doua repu-
blici de la Seul dintre 1960-1962, ca pe o posibilitate ºi ca o exemplificare pentru
Statele Unite cu privire la felul de administraþie pe care RPDC ar dori-o la Seul53.
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Ambasadorul coreean a menþionat cã aceastã propunere nu a mai fost comunicatã
altundeva.
În timpul vizitei din 20-23 mai pe care Nicolae Ceauºescu a efectuat-o în

Coreea de Nord, Kim Il-sung a fost informat de liderul român cu privire la dis-
cuþiile purtate cu Jimmy Carter. Rãspunsul american a fost cã nu îl pot depune
pe Park Chung-hee ºi cã nu pot accepta discuþii decât în format tripartit, între
SUA, RPDC ºi Republica Coreea54. La acestea, conducãtorul coreean a observat
cã un mesaj identic s-a primit ºi prin conexiunea iugoslavã55 ºi a oferit, ca argu-
ment pentru refuzul negocierilor tripartite, opoziþia comuniºtilor din Sud ºi întãrind
cele spuse prin afirmaþia cã va dura destul de mult timp pânã sã poatã convinge
forþele revoluþionare din partea de sud a peninsulei56. Mai departe, în cadrul
acestei discuþii, Ceauºescu l-a informat pe Kim Il-sung cu privire la dorinþa jurna-
listului american Wallace de a-l intervieva57, ºi a abordat subiectul foarte sensibil
al unei posibile utilitãþi a prezenþei misiunilor diplomatice ale þãrilor socialiste în
Coreea de Sud, în contexul în care drumul cãtre unificare va fi unul îndelungat.
În cursul verii anului 1978, rolul de mediator al lui Nicolae Ceauºescu între

Statele Unite ºi statul comunist din Asia de Est s-a afirmat încã o datã prin pro-
punerea fãcutã de liderul de la Bucureºti ca senatorul american McGovern sã vizi-
teze RPDC. Pe 26 august, Kim Jil-hion, trimis special al preºedintelui nord-coreean
ºi ºeful Secþiei de relaþii externe a Partidului Muncii din Coreea, l-a informat pe
liderul român cã s-a decis acceptarea vizitei lui McGovern, dar sub o formã neo-
ficialã ºi secretã58. Contactele dintre reprezentantul american ºi nord-coreeni
urmau sã fie fãcute prin Ministerul de Externe de la Bucureºti59.

Lucrurile au evoluat ºi pe tãrâmul relaþiilor economice bilaterale în acest an
în care multe dintre dificultãþile majore, ce vor tara economiile celor douã þãri în
deceniul al nouãlea, au devenit vizibile odatã cu explozia la Phenian ºi la Bucureºti
a problemei datoriei externe, problemã generatã de achiziþia pe credit, timp de
mai bine de zece ani, a maºinilor-unelte occidentale. Astfel, al doilea plan septenal
nord-coreean instituit în decembrie 1977 pentru intervalul 1978-1984 a fost cel
în care, pentru prima datã, „autosuficienþa“ a fost înscrisã ca þintã explicitã drept
consecinþã de prim rang a uriaºei presiuni valutare externe60. În acelaºi timp, la
Bucureºti, deteriorarea rapidã a contului curent a pavat drumul pentru întârzierile
din 1981 la plata creditelor pe termen scurt61. În acest context, comerþul ºi coope-
rarea economicã româno-coreene s-au înscris în eforturile ambilor parteneri de
a-ºi diversifica sursele de aport strãin. Dar, cu toate cã abordarea unor paliere din
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ce în ce mai complexe, mai angajante ºi mai specializate în relaþiile bilaterale a
fost, cel puþin la nivel teoretic, nota dominantã a perioadei de referinþã, cuantu-
mul real al schimburilor s-a menþinut în mod constant sub nivelul þintelor expri-
mate în Acordul pe termen lung din 197562. Astfel, în intervalul 1976-1980
pentru care se fixase o þintã a volumului de schimburi de 315 de milioane de ruble
s-au realizat contractãri ºi livrãri în valoare de numai 176,2 milioane de ruble63.
Comparativ cu 1976 ºi 1977, când valoarea schimburilor a scãzut de la nivelul
anului 1975, de 27,8 milioane de ruble la 24,3 ºi respectiv 19,4 milioane de ruble,
în 1978, vizita lui Nicolae Ceauºescu în RPDC a produs contractãri în valoare
de 44 de milioane de ruble64. În cadrul acestei vizite, discuþiile privind afacerile
economice bilaterale au ocupat un loc mult mai important decât la întâlnirile
anterioare dintre cei doi lideri, preºedintele român deschizând subiectul prin fraza
„din punct de vedere economic, nu putem fi pe deplin satisfãcuþi“65, dupã care a
atacat justificarea lui Kim Il-sung cu privire la capacitatea foarte limitatã de
transport maritim a RPDC, care ar împiedica creºterea nivelului schimburilor,
propunând sã se creeze o companie mixtã, româno-coreeanã, de transport maritim,
în virtutea ºi a amplului program românesc de construcþii navale. Interlocutorul
coreean ºi-a menþinut rezerva arãtând cã exista deja o companie de acest fel cons-
tituitã cu Polonia (KOPOL), dar cã nu vede perspective de creºtere în acest registru66.
Mãsura viziunii nerealiste a lui Nicolae Ceauºescu mai este ilustratã ºi de propu-
nerea, la aceastã întâlnire, ca nivelul schimburilor comerciale bilaterale sã atingã
100 demilioane de ruble în 1980 ºi 200 demilioane ruble în 198567, acesta neînþele-
gând cã limitele economiei nord-coreene ºi ale intereselor acestui stat în relaþie
cu România erau, pentru moment, atinse. Mai departe ºi în acelaºi sens, partea
românã a adus în discuþie chestiunea adâncirii ºi specializãrii instrumentarului
relaþiilor bilaterale pe linie comercialã, prin adoptarea unor înþelegeri distincte
pe produse ºi categorii de produse cu un termen de cinci pânã la zece ani pentru
a reglementa calitatea bunurilor respective68. O altã direcþie de cooperare propusã
de români ºi privitã cu dezaprobare de cãtre Kim Il-sung a fost aceea a pescuitului
de cãtre nave româneºti în apele nord-coreene69. De cealaltã parte, liderul coreean
a manifestat interes numai pentru posibilitatea de a obþine tehnologii ºi maºini
industriale avansate din România, precum ºi, într-o oarecare mãsurã, pentru regle-
mentarea comerþului ºi a cooperãrii economice bilaterale prin instrumente spe-
cializate ºi pe termen lung.
În acelaºi an, la 6 octombrie 1978, chestiunea energeticã a revenit la masa dis-

cuþiilor româno-nord-coreene prin prezenþa la Bucureºti a vicepremierului Kon
Gin-te care a transmis lui Nicolae Ceauºescu cererea preºedintelui Kim Il-sung
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de a trimite, în regim special, zece maºini de foraj (cinci în 1979 ºi cinci în 1980)
ºi de a suplimenta numãrul specialiºtilor români care lucrau deja în RPDC în sfera
prospecþiunilor70. Delegaþia coreeanã a mai solicitat ºi trimiterea de profesori
universitari români din domeniul petrolului, care sã predea la institutele tehnice
superioare din Coreea de Nord. Cererile au fost întâmpinate cu bunãvoinþã de
cãtre conducerea românã, cadrele universitare începând sã plece în Orientul
Îndepãrtat chiar în ultimele douã luni ale anului71. Alte schimburi pe linia coope-
rãrii tehnico-ºtiinþifice în anul 1978 au fost: primirea în luna mai a doi specialiºti
coreeni în fibre artificiale72, a trei specialiºti de la Institutul nord-coreean de
Siderurgie73 ºi a unei delegaþii din partea Universitãþii de Limbi Strãine din
Phenian74. La finele unui an de o asemenea complexitate pentru relaþiile româno-
nord-coreene, la 6 decembrie, Paul Niculescu-Mizil, atunci în Phenian, cu ocazia
celei de-a opta sesiuni a Comisiei Mixte de Colaborare, a prezentat lui Kim Il-sung
dorinþa pãrþii române ca, în contextul începerii celui de-al doilea plan septenal
nord-coreean ºi al începerii noului plan cincinal al economiei româneºti sã se
întreprindã paºi pentru abordarea problemelor de perspectivã ale cooperãrii bila-
terale, pavând calea spre forme superioare, precum cooperarea în producþie ºi
altele. Liderul nord-coreean ºi-a exprimat acordul pentru aceastã abordare îmbu-
nãtãþitã a relaþiilor dintre cele douã þãri75, iar primele jaloane pentru interconectarea
activitãþilor ºi organelor de planificare economicã din România ºi Coreea au
început sã fie trasate.
În anul urmãtor, dimensiunea politicã a continuat sã domine interacþiunile

româno-nord-coreene. În ianuarie 1979, organizaþia de masã nord-coreeanã
Frontul Democratic pentru Reunificarea Patriei a informat cã RPDC este de
acord cu desfãºurarea de discuþii tripartite cu SUA ºi Republica Coreea. Mai mult,
nu s-amai fãcut nicio referinþã la problema trupelor americane staþionate în peninsulã.
Ca rãspuns, Comitetul Politic Executiv al PCR a lãudat aceastã decizie ºi a hotãrât
sã ofere un larg spaþiu propagandistic cauzei nord-coreene ºi cauzei „rezolvãrii
problemelor internaþionale prin negocieri paºnice“76.
La 22 martie, ambasadorul nord-coreean la Bucureºti a prezentat liderului

român cererea preºedintelui Kim Il-sung ca guvernul sud-coreean sã fie în conti-
nuare aspru criticat ºi izolat, cu scopul de a-l constrânge sã se aºeze la masa dia-
logului77. Aceastã cerere a fost fãcutã în contextul în care, în ultima perioadã,
sud-coreenii au afiºat o bunãvoinþã aparent nejustificatã faþã de regimul de la
Phenian. Fiindu-i sondatã opinia cu privire la natura acestei dispoziþii voluntariste
preºedintele român a afirmat cã aceasta are loc „cel puþin cu aprobarea, dacã nu
la nivelul Statelor Unite“78, Nicolae Ceauºescu concluzionând cã el „va face tot
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ce depinde de noi la nivel internaþional – în formele pe care le gãsim posibile ºi
cele mai potrivite – pentru aceastã activitate, în sprijinul reunificãrii paºnice“79.
Vizita premierului Li Jiang-ok la Bucureºti în a doua jumãtate a lunii septembrie

197980 ºi o a doua întâlnire a preºedintelui român cu ambasadorul Sin In-ha, pe
5 octombrie, au relevat caracterul dificil ºi de duratã a cãii cãtre contacte directe
între SUA ºi RDC. La audienþã, ambasadorul a informat cã Statele Unite nu rãs-
pund la declaraþia nord-cooreanã de acceptare a discuþiilor tripartite ºi cã þara sa
este gata sã se angajeze în discuþii neoficiale81. A cerut apoi preºedintelui român
sã-l informeze cu privire la intenþiile adevãrate ale americanilor în legãturã cu
aceastã problemã ºi sã continue activitatea în direcþia convingerii americanilor
de a accepta discuþii. Rãspunzând, Ceauºescu a menþionat cã, dupã vizita premie-
rului Li Jiang-ok, ministrul român al afacerilor externe ªtefan Andrei s-a întâlnit
cu Secretarul de Stat Cyrus Vance ºi l-a informat pe acesta cu privire la dorinþele
nord-coreenilor82, americanul spunând cã SUA va continua sã examineze ches-
tiunea ºi cã discuþiile ar putea sã aibã loc cu delegaþia nord-coreeanã, care va fi
prezentã la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român83. În cele din urmã
demnitarul american a afirmat cã administraþia de la Washington cautã o modali-
tate acceptabilã de purtare a discuþiilor.
ªocurile lui 1979, dupã cele ale anului precedent, l-au determinat pe Kim Il

sung sã schimbe încã o datã orientarea propriei politici externe. Normalizarea
din ianuarie a relaþiilor dintre R.P. Chinezã ºi SUA, denunþarea, o lunã mai târziu,
de cãtre China a tratatului cu URSS „de prietenie, alianþã ºi asistenþã mutualã“
ºi invazia chinezã din Vietnam nu puteau sã fie dezamorsate de vizita lui Hua
Guofeng la Phenian în luna mai a aceluiaºi an84. În aceastã conjuncturã, Coreea
de Nord a trecut iarãºi de partea Uniunii Sovietice în disputa dintre cele douã
mari puteri continentale asiatice. Astfel, numai în cursul anului 1979, cel puþin
15 delegaþii tehnico-ºtiinþifice coreene au cãlãtorit la Moscova ºi 17 delegaþii so-
vietice au mers în capitala nord-coreeanã85. Acum, stagnarea politicã ºi economicã
începe sã devinã o realitate pregnantã, atât la Bucureºti, cât ºi la Phenian. Plenara
a VIII-a a celui de-al V-lea Comitet Central al Partidului Muncii din Coreea din
iunie 1979 a emis norme disperate pentru eficientizarea economiei. Problema
cronicã a transportului a fost tratatã ca cea mai urgentã ºi imediatã86, iar o lege
pentru reglementarea activitãþilor de tip joint-venture cu firme strãine a fost pro-
mulgatã87.Adoua crizã a petrolului din cursul anului 1979 ºi datoria externã uriaºã,
mai mult de trei miliarde de dolari, a dus la renegocierea plãþilor cãtre creditorii
strãini precum ºi la cereri suplimentare de ajutor din partea României. În acest
sens, în timpul întâlnirii din 22 martie, ambasadorul Sin In Ha a transmis cererea
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urgentã pentru ºase maºini româneºti de fracturare-cimentare necesare accelerãrii
programului nord-coreean de prospecþiuni petroliere. Cererea fãcutã cu invocarea
solidaritãþii revoluþionare prevedea chiar ºi disponibilitatea de a accepta utilaje
uzate, reglementarea acestei tranzacþii pe baze economice urmând sã se facã la
o datã ulterioarã88.

1980-1985. Ani ai crizei ºi
ai mutaþiilor politico-economice

Criza datoriei externe ºi stagnarea economicã devin realitãþile definitorii la
Bucureºti ºi Phenian în aceastã perioadã, ca ºi izolarea tot mai crescândã pe
plan internaþional. Þintele schimburilor bilaterale comerciale sunt din ce în ce mai
greu de atins lãsând loc pentru apariþia de noi forme de cooperare, cum ar fi coor-
donarea planificãrii, cooperarea în producþie ºi cea pe terþe pieþe, toate acestea
desfãºurându-se cu serioase dificultãþi. Accentul colaborãrii ºi cooperãrii eco-
nomice se mutã de pe latura industriei grele: siderurgice, metalurgice, construc-
toare de maºini, înspre latura calculatoarelor, a energiei atomice, a automatizãrii
ºi a electronizãrii.
Declaraþia Comunã cu privire la adâncirea relaþiilor dintre cele douã partide

ºi state, semnatã în timpul vizitei din 1978 a lui Nicolae Ceauºescu la Phenian89,
a certificat cã cele douã regimuri se aflau pe cãi similare de construcþie politico-
ideologicã ºi de edificare statalã. În raport cu evoluþiile politice de la Phenian, la
Congresul al XII-lea al PCR, desfãºurat în noiembrie 1979, rolul conducãtor al
partidului în statul ºi în societatea româneascã a fost afirmat în mod viguros, iar
procesului fulminant de idolatrizare a familiei conducãtoare a fost accelerat ºi
intensificat90. Pe baza aceluiaºi tipar pe care era construitã puterea lui Kim Jong
Il, fiul cel mare al liderului comunist român a primit statutul de membru supleant
al Comitetului Central ºi poziþia de secretar al Marii Adunãri Naþionale. Un an
mai târziu, în 1980, Kim Jong Il va fi desemnat în mod formal ca succesor la al
VI-lea Congres al PMC91.
Cele douã congrese au marcat intrarea simetricã a regimurilor comuniste de

la Bucureºti ºi Phenian într-o decadã de luptã acerbã pentru supravieþuire. Stag-
narea economicã, realitatea definitorie a perioadei, a intrat în coliziune cu aspira-
þia ideologicã a edificãrii unei naþiuni socialiste dezvoltate ºi regenerate cultural
care sã paveze drumul cãtre comunism. În urmãrirea acestui scop, partidele ro-
mân ºi coreean au luat mãsurile preliminare pentru acapararea totalã a societãþii,
pentru propria transformare în societate, stat ºi naþiune.
Pe frontul extern, degradarea continuã a climatului politic internaþional de la

începutul anilor ‘80 perceputã ca atare de actorii noºtri, ºi acapararea crescândã
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a vieþii internaþionale de cãtre interesele militare, politice ºi economice ale marilor
puteri au apropiat, cel puþin la nivelul formal, politico-ideologic, conducerile
românã ºi nord-coreeanã.
Contactele politice bilaterale ale anului 1980 au început cu consultãri pe tema

invaziei sovietice din Afganistan. Dupã ce ambasadorul nord-coreean a întrebat,
în audienþa sa la Nicolae Ceauºescu din 2 februarie, despre discuþiile preºedintelui
român cu ministrul sovietic al afacerilor externe Gromîko,92 România ºi RPD
Coreeanã au devenit singurele þãri socialiste care au refuzat sã semneze Comuni-
catul interparlamentar de la Sofia prin care cei douãprezece semnatari îºi expri-
mau sprijinul pentru acþiunile militare sovietice în regiunea central-asiaticã93. În
continuare, vizita liderului de la Phenian în România între 10-11 mai, cu ocazia
întoarcerii de la funerariile mareºalului Tito, a constituit o ocazie pentru clarifi-
cãri aprofundate asupra relaþiei bilaterale în contextul provocãrilor ce deschideau
noua decadã. La începutul discuþiilor, cei doi omologi au recunoscut modificarea
contextului internaþional, abandonarea de cãtre SUA a ideii retragerii trupelor
din Coreea ºi exacerbarea înarmãrilor în Japonia ºi în Uniunea Sovieticã94. Atitu-
dinea celor doi preºedinþi în legãturã cu situaþia din ce în ce mai tensionatã dintre
marile puteri a fost una de naturã exploratorie: atât Ceauºescu, cât ºi Kim Il-sung
au încercat sã gãseascã soluþii cooperative pentru a contracara acapararea cres-
cândã a scenei globale de cãtre SUA ºi URSS. În ceea ce priveºte accesul din ce
în ce mai dificil la armament ºi tehnologie militarã modernã pentru statele mici,
o problemã de specificitate presantã, atât pentru România, cât ºi pentru Coreea de
Nord în epoca contrarevoluþiei convenþionale în afacerile militare, Kim Il-sung
a propus ca România, Coreea de Nord ºi Iugoslavia sã dezvolte capacitãþi întru-
nite de producþie militarã ca o modalitate de bazã pentru salvgardarea posturii
independente a statelor mici ºi nealiniate în faþa ofensivei politico-economice a
marilor actori geopolitici95. Aceastã propunere avea ca scop ºi constituirea unui
nucleu politic în miºcarea nealiniatã lipsitã de un centru unificator odatã cu
moartea preºedintelui iugoslav96. Prin construirea unui asemenea complex militar-
industrial, liber de condiþionãrile sovietice ºi americane, românii ºi nord-coreenii
împreunã cu iugoslavii aspirau sã monteze o axã conducãtoare care sã funcþioneze
ca o posibilã a treia cale în peisajul politic internaþional.
În ceea ce priveºte problema unificãrii coreene, Kim Il-sung a acceptat cã,

dupã asasinarea generalului Park Chung-hee ºi dupã expirarea problemei retra-
gerii trupelor americane, noua ambianþã regionalã nu mai era propice adoptãrii
unor tactici dure ºi cã elasticitatea rãmânea singura opþiune viabilã. El a informat
pe Nicolae Ceauºescu cu privire la ideea sa de a reunifica Coreea pe calea unei
Confederaþii care sã pãstreze caracterul regimurilor din nord ºi din sud afirmând:
„ºi dupã realizarea Confederaþiei vom continua sã nu ne amestecãm în Sud [...]
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sã nu interferãm cu capitalurile strãine, ci sã le garantãm“97. În contextul decla-
rãrii incapacitãþii de platã, începând cu 1980, la creditele în valutã forte (cu excepþia
celor japoneze) ºi a încercãrilor disperate de a atrage investiþii strãine, aceastã
atitudine conciliatoristã era destinatã obþinerii unor pârghii financiare care sã
revigoreze economia nord-coreeanã deja sufocatã. Un alt subiect de discuþie a
fost problema contactelor dintre Statele Unite ºi Coreea de Nord ºi rolul media-
tor al României. În acest sens, Kim Il-sung a afirmat încã o datã necesitatea de
a avea discuþii directe cu americanii spunând cã „ei nu ºtiu ce vrem“98 ºi adãugând:
„i-am contactat de asemenea prin voi, dar nu au venit. Au apãrut cu o versiune
dupã care, în urma unei decizii superioare, pentru moment, nu pot avea contacte
cu Coreea de Nord“99. În continuare, liderul român a abordat chestiunea unificãrii
fãrã retragerea trupelor americane din sud. Discutând acelaºi lucru ºi cu Enrico
Berlinguer, în timpul vizitei recente întreprinse de politicianul italian la Phenian,
preºedintele coreean a oferit un rãspuns afirmativ la aceastã problemã: dacã for-
þele americane din Coreea se vor concentra în anumite zone, bazate pe modelul
cubanez, procesul de unificare nu va fi periclitat100. În acest spirit de deschidere
ºi compromis, Ceauºescu a adus iarãºi în discuþie problema mai veche a relaþiilor
dintre þãrile socialiste ºi Coreea de Sud. Datând din 1973101, când secretarul-ge-
neral român a informat în mod abrupt delegaþia nord-coreeanã, ce se afla atunci
în Bucureºti, cã „România doreºte sã stabileascã relaþii cu Republica Coreea“,
subiectul a fost primit de Kim Il-sung cu oarecare relaxare la care a contribuit ºi
paralela trasatã de Ceauºescu între cazul coreean ºi cel german. Astfel, vorbind
despre relaþiile þãrilor socialiste cu RFG, el a scos în evidenþã faptul cã intensele
schimburi economice au sustras statul vest-german de la observarea îngustã a
intereselor americane102. Preºedintele coreean a admis cã „este valoare în ideea
dvs“103, iar interlocutorul român a concluzionat cã „dacã sunteþi de acord, noi,
în douã luni, vom avea o misiune economicã la Seul“104.
Perioada deschisã de sfârºitul anilor 1970 ºi de începutul anilor 1980 a adus

noi realitãþi ºi în domeniul cooperãrii economice dintre România ºi Coreea de
Nord. Întemeiate pe preceptul politic, dupã care, pentru apãrarea suveranitãþii, sunt
necesare surse multiple ºi echilibrate de comerþ exterior, schimburile româno-
nord-coreene au fost cuprinse în tendinþa anilor 1970 de intensificare a relaþiilor
economice cu þãrile în curs de dezvoltare ºi de reducere a dependenþei comerciale
faþã de marile puteri. La Bucureºti ca ºi la Phenian, începutul noii decade a însem-
nat preocuparea pentru disciplina economicã ºi pentru calitatea producþiei indus-
triale. Astfel, în timp ce la Congresul al VI-lea al Partidului Muncii din Coreea
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(octombrie 1980), Kim Il-sung a scos în evidenþã cã „modenizarea economiei
naþionale înseamnã îmbunãtãþirea echipamentului tehnologic“105 ºi, în timp ce,
în discursul de Anul Nou-1979, a evidenþiat importanþa dezvoltãrii comerþului
exterior prin prioritizarea îmbunãtãþirilor calitative a mãrfurilor ºi prin sporirea
calitãþii materialelor de ambalaj106, liderul român a adoptat o poziþie similarã faþã
de vicepremierul nord-coreean Kon Jin-the în timpul negocierilor din aprilie
1980 din cadrul sesiunii Comisiei Mixte Consultative de Colaborare Economicã
ºi Tehnico-ºtiinþificã; cu aceastã ocazie, Nicolae Ceauºescu spunând cã: „vrem sã
introducem mai multã disciplinã ºi ordine [...]. În general, intenþionãm sã realizãm
o mai bunã standardizare a materialelor în toate sectoarele pentru a putea sã
ridicãm nivelul tehnic ºi calitativ al activitãþii [economice]“107.
În ceea ce priveºte colaborarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã dintre cei doi

parteneri, în acest moment ea era dominatã de schimburile în domeniul instalaþiilor
industriale108. Astfel, având ca bazã acordurile de colaborare economicã, în anii
1979-1980, opt unitãþi de producþie industrialã au fost livrate RPDC ºi asamblate
acolo, având o valoare totalã de 81,3 milioane ruble. O fabricã de fibre poliacrilvi-
nilice (instalatã în 1979), o fabricã de televizoare, douã de instalaþii de ciment
(200 000 ºi respectiv 100 000 tone/an), o întreprindere pentru industrializarea
lemnului, o instalaþie de produs vitamina C, ºi o fabricã de PVC ºi tapet semila-
vabil au fost construite de specialiºtii români109. Rezultând din întrevederile
celor doi ºefi de guverne din septembrie 1979, au fost examinate ºi alte direcþii
de colaborare precum adâncirea cooperãrii în prospecþiuni petroliere ºi fabricarea
de televizoare (punerea la dispoziþie de tehnologie occidentalã, Philips), livrarea
de maºini pentru exploatarea depozitelor nemetalice ºi neferoase, sau livrarea de
seturi CKD ºi construirea unei linii de montaj pentru autocamioanele Roman
Diesel110.
Dupã ce, în aprilie 1980, în timpul întâlnirii Comisiei Mixte, preºedintele român

a spus vicepremierului coreean cã „Þintim la noi forme de colaborare în producþie,
la realizarea de diverse capacitãþi de producþie“ ºi cã „Am discutat aceste pro-
bleme cu tovarãºul Kim Il-sung“111, în timpul summitului din mai 1980, cei doi
lideri au abordat într-o manierã foarte serioasã ºi complexã problemele relaþiilor
economice bilaterale. Cu aceastã ocazie, luând primul cuvântul, Nicolae Ceauºescu
ºi-a informat omologul cã o companie americanã de prospecþiuni petroliere, care
a lucrat ºi cu România, este interesatã sã investeascã în Coreea de Nord, în special
în prospecþiuni în largul coastelor coreene112. Ceauºescu a descris compania ca
fiind condusã „de acest om de afaceri Hammer, care a lucrat ºi cu Lenin“113 ºi
a adãugat cã „Vã putem ajuta imediat. Putem lua în considerare chiar o colabo-
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rare cvadripartitã între Coreea de Nord, Coreea de Sud, România, ºi Statele
Unite“114. În continuare, Kim Il-sung a ridicat chestiunea cooperãrii româno-
nord-coreene în domeniul cãrbunelui, spunând cã nu deþin suficiente maºini
pentru a þine pasul cu cerinþele energetice tot mai mari ale industriei nord-co-
reene ºi cã ar dori sã primeascã echipament minier românesc pe care sã-l achite
cu minereuri neferoase115. Au fost exprimate intenþii ºi în ceea ce priveºte achizi-
þionarea de cãtre partea coreeanã a unor centrale termoelectrice pe bazã de cãr-
bune inferior, Kim Il-sung elogiind cu aceastã ocazie relaþiile României cu Occi-
dentul în domeniul energeticii116. La rândul sãu, preºedintele român ºi-a expri-
mat un punct de vedere dupã care „ca sã fiu cinstit, mergem prea încet. Nivelul
relaþiilor noastre economice este încã foarte scãzut ºi am dori cu adevãrat sã
realizãm mai mult în acest domeniu, sã atingem cel puþin 500 de milioane ruble în
ambele sensuri, pânã în 1985. Suntem gata sã discutãm o cooperare pe termen
lung, în orice domeniu în care aþi fi interesaþi“117. În acest sens, printre diversele
registre cooperative ce au fost contemplate în 1980 sunt demne de menþionat
câteva dintre ele: construcþia unei fabrici de cauciuc artificial, o cercetare gene-
ralã asupra posibilitãþilor de cooperare în domeniul metalurgiei118, crearea de
subcomisii pentru terþe pieþe ºi stabilirea de contacte între organele de planificare
centralã ale celor douã state, precum ºi între diverse ministere economice119.
Aceste subiecte vor fi discutate în detaliu în timpul vizitei premierului român Ilie
Verdeþ la Phenian, în octombrie 1980, ocazie cu care a fost semnat ºi un Protocol
cu privire la extinderea colaborãrii economice120.
Tot în cadrul întrevederii de la Bucureºti din mai 1980, între cei doi ºefi de

state s-a adus în discuþie, de cãtre partea coreeanã, ºi dorinþa de a procura o cen-
tralã atomo-electricã din Canada, prin intermedierea României121. În faþa acestei
cerinþe, Nicolae Ceauºescu, a afirmat cã, în contextul înþelegerii româno-canadiene,
se prevede ºi vânzarea cãtre alþi parteneri, însã cu acordul pãrþii furnizoare,
acord pe care a promis sã îl cearã. Liderul român a mai reliefat ºi nevoia de a
accepta controlul internaþional în privinþa folosirii uraniului, control asupra cãruia
Kim Il-sung a spus cã „ºi noi îl putem accepta“122. Continuând discuþia, partenerul
coreean a menþionat cã suedezii „au manifestat interes faþã de noi, sã ne livreze
asemenea centrale. Ne-au spus sã trimitem o delegaþie ºi ne gândim sã trimitem.
Vrem sã acþionãm pe mai multe linii“ ºi a întrebat pe omologul român dacã cu-
noaºte detalii despre „nivelul centralelor suedeze“; la rãspunsul acestuia din urmã
cum cã „mi se pare cã merg pe uraniu îmbogãþit“, preºedintele coreean spunând
cã: „Aici este problema“123.
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În anii urmãtori, caracterul nerealist al aspiraþiilor liderului de la Bucureºti în
ceea ce priveºte amplificarea legãturilor comerciale cu Coreea de Nord va ieºi
pe deplin la luminã. Deja, în noiembrie 1981, livrãrile de mãrfuri nord-coreene
în România reprezentau 30 % din valoarea eºaloanelor contractate pentru anul
respectiv124. Chiar ºi cantitãþile contractate în ambele sensuri erau mult mai mici
decât cele protocolate care se ridicau la 55,8 milioane de ruble125. Pe acelaºi tipar,
partea nord-coreeanã cita dificultãþi economice ºi schimbãri survenite în planurile
de investiþii ca scuze pentru amânarea unor acþiuni bilaterale cum ar fi linia de
asamblat autocamioane sau cooperarea în domeniul termocentralelor ºi a capaci-
tãþilor de producþie pentru cauciucul artificial126. Este totuºi necesar sã observãm
cã, în timp ce a declarat incapacitatea de platã la creditele în valutã forte începând
cu 1980 ºi cu toate dificultãþile economice sistemice, partenerul asiatic ºi-a achitat
într-o manierã disciplinatã ratele la creditele acordate de România, astfel cã dintr-o
datorie de 32 de milioane de ruble, 28,2 milioane au fost stinse prin diverse livrãri
de mãrfuri127. În aceste condiþii, Acordul pe Termen Lung pentru cincinalul
1981-1985 prevedea schimburi în valoare totalã de 282 de milioane de ruble, o
creºte de cca 50 % faþã de cele 176,2 milioane ruble concretizate în cincinalul
anterior128.
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