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Abstract. This article (the first part of which was published in no. 2/2016
of the present Review) 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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Dupã dezvoltarea susþinutã a relaþiilor româno – nord-coreene specificã
anilor 1970, ultimul deceniu de existenþã al sistemului mondial socialist a fost
martorul deprecierii constante a potenþialului economic ºi politic al celor doi
actori statali. Izolarea pe planul relaþiilor internaþionale, criza datoriei externe, co-
lapsul productivitãþii economice ºi sociale cauzat de neadaptarea la cerinþele noilor
forþe de producþie ale erei postindustriale ºi, prin urmare, posibilitãþile din ce în
ce mai mici de acþiune pe scena globalã au condus la o hieratizare continuã a re-
laþiei bilaterale, la opacizarea ºi alienarea raporturilor dintre cei doi conducãtori.
În anul 1981, odatã cu gãzduirea în România a celei de-a XI-a Universiade

au intervenit ºi puternice presiuni nord-coreene pentru interzicerea participãrii la
acest eveniment sportiv a delegaþilor de la Seul. Cu toate insistenþele ºi amenin-
þãrile nordului cu privire la periclitarea relaþiilor bilaterale, organizatorii români
au primit atleþii sud-coreeni, lucru care a provocat boicotul acestui eveniment de
cãtre R.P.D.C.1 O altã laturã a relaþiei româno-nord-coreene în 1981 a fost cere-
rea lui Kim Il Sung ºi a lui Kim Jong Il remisã preºedintelui Nicolae Ceauºescu
pentru trimiterea unei echipe medicale la Phenian cu scopul de a realiza o veri-
ficare generalã a stãrii de sãnãtate a liderului comunist. Decizia foarte operativã
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a lui Nicolae Ceauºescu se încadra în tradiþia livrãrii de asistenþã medicalã româ-
neascã de înaltã calificare conducerii nord-coreene, tradiþie edificatã în anii 1970.
Anul 1982 a fost marcat de vizita din aprilie a preºedintelui român la Phenian.

Aceastã vizitã a marcat o nouã fazã în anchilozarea relaþiilor bilaterale româno
– nord-coreene atât la nivel economic cât ºi la nivel politic. Deºi relaþia dintre
cele douã state a fost în continuare reglementatã prin semnarea de instrumente
diplomatice care pãreau sã adânceascã cooperarea, þintele economice care jalonau
relaþia deveneau din ce în ce mai fictive ºi mai îndepãrtate de capacitãþile reale
ale economiei nord-coreene. Principalul instrument diplomatic semnat cu aceastã
ocazie, Acordul asupra direcþiilor de bazã pentru dezvoltarea colaborãrii eco-
nomice ºi tehnico-ºtiinþifice, oferea un cadru mai sistematic ºi metodic pentru
dezvoltarea relaþiilor bilaterale, fixând registrele cele mai interesante din acest
punct de vedere: producþia de materii prime ºi combustibili, construcþii de maºini,
electronicã ºi electrotehnicã, chimie, producþia materialelor de construcþie, in-
dustria uºoarã, industria alimentarã, transporturi, telecomunicaþii, construirea de
obiective de investiþii, agriculturã, ºtiinþã ºi tehnologie ºi dezvoltarea schim-
burilor reciproce de mãrfuri.2 Toate aceste domenii au fost specificate împreunã
cu formele de colaborare respective, inclusiv cooperarea pe terþe pieþe. Un alt
acord semnat acum, a fost cel privitor la colaborarea pentru capitalizarea depo-
zitelor neferoase care, precum acordul de pescuit oceanic din 1978, va rãmâne
literã moartã.3 S-au mai semnat la acest summit documente care priveau folosirea
energiei nucleare în scopuri paºnice, colaborarea în domeniul securitãþii sociale,
colaborarea culturalã, medicalã, etc.4. Un episod revelator cu privire la
atmosfera realã din culisele relaþiilor bilaterale a avut loc cu ocazia conceperii
declaraþiei comune ce urma sã fie emisã în urma acestei vizite, moment în care
propunerea delegaþiei române de a insera o frazã cu privire la dezarmare a fost
primitã cu o opoziþie hotãrâtã de cãtre partea nord-coreeanã. Prezentatã celor doi
ºefi de state, menþiunea a fost aprobatã de Kim Il Sung numai pentru a fi elimi-
natã tacit dupã plecarea vizitatorilor români.5 În ceea ce priveºte Acordul privind
folosirea energiei nucleare în scopuri paºnice, tratativele, iniþiate în noiembrie
1980, în urma întâlnirii de la Bucureºti a celor doi lideri din 10-11 mai 19806, s-au
purtat pe baza propunerii pãrþii coreene de a se renunþa la articolul 5 care stipula
aplicarea prevederilor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, renunþare
care a primit în cele din urmã aprobarea Comitetului de Stat pentru Energia
Nuclearã de la Bucureºti.7 Tot acum, C.S.E.N. cere M.A.E. român sã solicite prin
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ambasada de la Phenian „elaborarea unui proiect de aranjament (protocol de
punere în aplicare a Acordului) pe urmãtorii doi ani“, menþionând cã „partenerul
a luat cunoºtinþã în detaliu de programul ºi realizãrile noastre în domeniul
nuclear, cu ocazia vizitelor efectuate de delegaþii coreeni, fapt de naturã sã facili-
teze perfectarea primului aranjament.“8 Nord-coreenii au declinat însã la începutul
lunii septembrie redactarea acestui proiect, rãspunzând cã partea românã ar
trebui sã elaboreze documentul având o experienþã mai mare în cooperarea inter-
naþionalã de resort.9 Dupã circa 3 luni, la finele lui noiembrie 1982, coreenii
atenþionau printr-o telegramã diplomaticã cã încã mai aºteaptã proiectul pãrþii
române.10 Tot în acest an ºi în contextul semnãrii Acordului de cooperare în do-
meniul nuclear, premierul nord-coreean Li Gion Ok, pe baza discuþiei purtate în
cursul întâlnirii din 1980 dintre cei doi lideri, s-a interesat la începutul lunii mai
de posibilitãþile de livrare din Canada a echipamentului pentru centralele atomo-
electrice. Ministerul de Externe român comunica11 în acest sens ambasadei de la
Phenian cã „aºa cum cunoaºteþi, partea românã nu este încã pregãtitã pentru
primirea unei astfel de delegaþii.“
În concordanþã cu agravarea situaþiei economice din R.P.D.C. capitolele deja

deschise ale colaborãrii româno – nord-coreene au intrat într-o fazã de stagnare.
Cele ºapte instalaþii industriale la a cãror asamblare lucrau specialiºti români de
la finele anilor 1970 nu erau încã complet funcþionale iar partea coreeanã a refuzat
sã mai ia în considerare contractarea altor uzine pânã ce nu vor fi finalizate cele
aflate deja în lucru.12 Vina acestor întârzieri în punerea în funcþiune a fabricilor
a fost asumatã de cãtre partea românã.13
În ciuda acestor greutãþi sistemice ºi sincope în relaþiile bilaterale, atitudinea

oficialã a conducerii de la Bucureºti faþã de cooperarea economicã cu Coreea de
Nord a rãmas pietrificatã în formulele voluntariste ºi optimiste ale începutul
deceniului al optulea. La întâlnirea din 27 aprilie 1982 a Comitetului Politic Exe-
cutiv, raportul aupra vizitei vicepremierului Ion Dincã la Phenian s-a dovedit a
fi lipsit de orice valoare informativã realã, fiind numai un exerciþiu encomiastic.
Admiþând cã „de asemenea ºi cu R.P.D.C., relaþiile economice au scãzut mult în
ultimii doi sau trei ani“14, Dincã afirma cã numai prin insistenþele lui Nicolae
Ceauºescu a fost posibil sã se cadã de acord asupra unei creºteri de trei ori ºi
jumãtate în comerþul bilateral pe anul 1985 în raport cu nivelul din 1981, chiar
dacã aceastã creºtere avea, foarte probabil, sã rãmânã numai pe hârtie.15 În aceeaºi
manierã, Dincã a subliniat consimþãmântul obþinut de Nicolae Ceauºescu de la
Kim Il Sung cu privire la implementarea Acordului de pescuit din 1978 chiar
dacã era evident cã orice concretizare în acest registru era blocatã de reacþiile re-
petat evazive ale partenerilor coreeni.16 Programul de mãsuri semnat cu ocazia
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vizitei a fost formulat dupã acelaºi tipar nerealist stipulând þinte fantastice în co-
merþul bilateral al urmãtorilor trei ani, de la un minimum de 60 milioane ruble
în 1983 la un minimum de 100 milioane ruble în 1985.17
Tot în cursul anului 1982 a fost iniþiat un important capitol al relaþiilor bilate-

rale, capitol care va constitui un element principal al colaborãrii tehnico-ºtiinþifice
româno-coreene în deceniul al nouãlea. Astfel, în contextul preocupãrii celor doi
parteneri pentru problematica transformãrilor calitative ale economiei ºi pentru
aceea a automatizãrii proceselor de producþie, delegaþia Academiei de ªtiinþe a
R.P.D.C. care sosea la Bucureºti în luna iulie pentru a semna planul bienal de
colaborare academicã a prezentat un set de prioritãþi axat pe proiectarea ºi construcþia
calculatoarelor electronice, pe folosirea energiei eoliene, solare ºi geotermale ºi
pe fizica pãmântului, o mutaþie radicalã de la accentul pus pânã atunci pe side-
rurgie, metalurgie, industrie chimicã ºi constructoare de maºini.18 Planul bienal
semnat cu aceastã ocazie prevedea necesitatea de a contribui la lãrgirea paletei
de materii prime, la economisirea energiei, la realizarea echipamentului pentru
optimizarea, automatizarea ºi managementul proceselor industriale ca ºi la dez-
voltarea laserilor de mare energie ºi a instalaþiilor cu plasmã pentru industria
chimicã, biologie ºi industria extractivã.19 În domeniul cooperãrii medicale partea
coreeanã a decis sã trimitã trei microbiologi în 1982 ºi cinci farmaciºti în 1983
pentru pregãtire de specialitate,20 iar în sfera cooperãrii militare este demnã de
menþionat, pentru aceastã etapã, cererea din ianuarie 1980 a Phenianului de a
trimite zece specialiºti la o specializare de 45 de zile la Uzina Chimicã Victoria
pentru a exersa fabricarea acidului nitric concentrat, recuperarea acestui acid din
fabricarea nitrocelulozei, precum ºi fabricarea hexogenului, explozibili militari
superiori ca putere clasicului trotil. Partea românã a acceptat primele douã cereri
de consultanþã, rãspunzând cã nu poate oferi acces la procesul de fabricare al
hexogenului deoarece se produce în acelaºi loc cu pulberile reactive.21
Relaþia româno – nord-coreeanã a continuat ºi în 1983 pe bazele puse în anii

anteriori. În primul trimestru s-a semnat protocolul anual de schimburi comer-
ciale22 iar între 25 ºi 29 noiembrie primul-ministru român a realizat o vizitã la
Phenian cu scopul de a negocia o amplificare a ratei de creºtere a acestor schimburi,
precum ºi amplificarea cooperãrii pe termen lung în geologie, petrol, minerit,
electronicã ºi altele.23 Pe latura politicã, a 70-a Conferinþã interparlamentarã de
la Seul din octombrie 1983 a declanºat reacþia preemtivã a nord-coreenilor care,
la 4 iulie, prin ambasadorul nord-coreean la Bucureºti, au remis autoritãþilor ro-
mâne dorinþa conducerii R.P.D.C. ca România sã boicoteze evenimentul cu
scopul de a lovi în manevrele Sudului de obþinere a „dublei recunoaºteri“ a ambelor
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republici coreene.24 Pe aceastã linie s-a situat ºi vizita din octombrie a lui Park
Song Ciol, vicepremier ºi trimis special al lui Kim Il Sung care a conjurat pe Nicolae
Ceauºescu sã nu participe la respectiva Sesiune interparlamentarã.25 Rãspunzându-i,
preºedintele român a informat pe demnitarul nord-coreean cã o asemenea decizie
ar putea avea consecinþe extrem de serioase precum excluderea României din
Uniunea Interparlamentarã sau chiar sciziunea Uniunii Interparlamentare. Cu
toate acestea liderul de la Bucureºti a acceptat cererea nord-coreeanã afirmând
cã aceastã decizie este prima în viaþa sa pe care o ia împotriva propriei voinþe.26
Anul 1984 a deschis o nouã fazã în lãrgirea panopliei de instrumente bilaterale.

Aceastã evoluþie era în acord cu tendinþele din ambele capitale cãtre consoli-
darea pe mai departe a relaþiilor economice externe, cãtre atragerea de investiþii
ºi valutã forte. De partea coreeanã, dupã ce în 1983 a 8-a Plenarã a Comitetului
Central al Partidului Muncii din Coreea a decis admiterea a trei tehnocraþi ca
membri supleanþi ai Biroului Politic, în ianuarie 1984 a fost emisã o rezoluþie
fundamentalã cu privire la „întãrirea activitãþilor economice externe ºi dezvoltarea
continuã a comerþului exterior“27 ºi a fost creatã Comisia pentru Politici Economice
ca organ de reglementare pentru relaþiile economice cu strãinãtatea.28 Pe aceastã
bazã organizatoricã a început restructurarea mecanismului managerial al comer-
þului exterior nord-coreean. Au fost create asociaþii financiare speciale de comerþ
exterior subordonate direct guvernului de la Phenian, fãrã nicio legãturã cu mi-
nisterele sau cu Comitetul Central de Planificare. Aceste asociaþii deþineau între-
prinderi dedicate producþiei de export, firme de comerþ exterior precum ºi mici
bãnci autonome.29 În România, 1984 iese în evidenþã ca ultimul an de reeºalonare
a datoriei externe.30 În acest context, Decretul 136 din 29 aprilie 1984 pentru
îmbunãtãþirea activitãþii din comerþul exterior31 a luat act de rezoluþiile Plenarei
C.C. al P.C.R. din 21-22 mai care admitea ca principalã cauzã a dificultãþilor ce
se repercutau asupra economiei naþionale problema cadrelor.32 În continuare,
Decretul 159 din 14 mai stabilea rãspunderi mai precise ºi imperative pentru
lucrãtorii din comerþul exterior, obligându-i sã asigure eficienþã economicã ºi sã
aducã în þarã valutã liber-convertibilã.33 În realizarea acestei politici generale de
îmbunãtãþire a relaþiilor economice externe atât lãrgirea cadrului juridic cât ºi
dezvoltarea schimburilor comerciale ºi a cooperãrii se dovedeau întreprinderi
necesare.34
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Vizita la Bucureºti a preºedintelui Kim Il Sung, între 16 ºi 21 iunie 1984, a
reprezentat ocazia cu care s-a elaborat Acordul de colaborare tehnico-ºtiinþificã
pânã în anul 2000,35 document ce a oferit perspectiva cãutatã de ambii parteneri
în relaþiile bilaterale. Sub aspect politic, cei doi lideri ºi-au manifestat îngrijorarea
comunã pentru „încordarea deosebit de gravã la care s-a ajuns în relaþiile inter-
naþionale“36, în acest sens, pe 22 iunie, ziarul Scînteia titrând: „Tovarãºul Kim Ir
Sen a dat o înaltã apreciere iniþiativelor ºi acþiunilor hotãrâte ale României, ale
tovarãºului Nicolae Ceauºescu, consacrate soluþionãrii pe cale paºnicã a pro-
blemelor divergente dintre state, asigurãrii deplinei egalitãþi în raporturile
dintre state, salvgardãrii pãcii ºi securitãþii în lume, creãrii de zone denucleari-
zate în Balcani ºi în alte regiuni, înlãturãrii pericolului unui rãzboi nuclear ºi
menþinerii pãcii în Europa ºi în lume“.37 Aceastã poziþie de aparentã unitate în
atitudinea politicã a celor doi actori statali reflecta în realitate o izolare tot mai
accentuatã a acestora pe scena internaþionalã.
Pe linia schimburilor comerciale, 1984 a continuat sã ilustreze disparitãþile

dintre aspiraþii ºi capacitãþi. Dacã, pe 2 octombrie, ministrul adjunct al relaþiilor
economice externe Paula Prioteasa, în vizita sa la Phenian, a propus omologilor
coreeni o creºtere de douã ori ºi jumãtate a valorii schimburilor în raport cu nivelul
anului 1984 vizând pentru 1985 suma de 100 milioane ruble38, rãspunsul omolo-
gului coreean a exprimat incapacitatea de a depãºi cu mai mult de 24% cuantumul
anului curent.39 Mai mult, deºi în Protocolul comercial pentru 1985 semnat cu
ocazia vizitei au fost cuprinse mãrfuri în valoare totalã de 48,5 milioane ruble40,
contracte au fost semnate pentru 17 milioane ruble41 (din þinta de 20 milioane
ruble fixatã înaintea vizitei42). În ceea ce priveºte balanþa de plãþi, pe relaþia cu
Coreea de Nord aceasta era permanent pozitivã pentru România: de la 11 mili-
oane ruble în 1982, la 7 milioane în 1983, ºi la 5 milioane în 1984.43 Fundamen-
tele teoretice ale relaþiei economice româno-nord-coreene din prima jumãtate a
anilor ’80 sunt formulate ºi în documentele anului 1984. În acest sens, între sar-
cinile care au fost trasate vice-ministrului român la Phenian se aflã ºi douã ele-
mente care reflectã poziþia de ansamblu a României: vice-ministrul a fost instruit
sã urmãreascã realizarea unei balanþe de angajamente echilibratã ºi diversificarea
livrãrilor reciproce.44 Evocarea acestor direcþii se vor dovedi utile când vom
vedea cum, în 1986, Nicolae Ceauºescu va da un alt curs cooperãrii economice
cu statele socialiste.
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1985-1989. Anii luptei pentru supravieþuire

Izolarea internaþionalã a României ºi a Coreei de Nord atinge proporþii paro-
xistice. Atentatul de la Rangoon pus la cale de nord-coreeni le-a zdruncinat
acestora ºi ultimele crâmpeie de bonitate pe pieþele internaþionale, crescând depen-
denþa de relaþiile preferenþiale cu þãrile blocului socialist. În 1986, Nicolae Ceauºescu
renunþã la politica echilibrului strict în schimburile comerciale cu þãrie socialiste,
ºi admite oferirea de facilitãþi ºi de condiþii preferenþiale pentru obiectivele eco-
nomice realizate în cooperare, dupã modelul relaþiilor economice cu þãrile în curs
de dezvoltare.
În 1985 cooperarea bilateralã româno-coreeanã a continuat sã se manifeste

fiind circumscrisã de vizita lui Kim Il Sung la Bucureºti din iunie 1984 ºi de cea
a preºedintelui român la Phenian între 12 ºi 15 octombrie 1985. Între aceste
summituri întâlnirea din ianuarie-februarie (a 11-a) a Comisiei Mixte de Coope-
rare Economicã ºi Tehnico-ªtiinþificã ºi vizita din 12-13 iulie a ministrului de
Externe român ªtefan Andrei la Phenian45 au dat conþinut practic discuþiilor
dintre cei doi lideri. Cea mai importantã achiziþie din acest an pentru portofoliul
bilateral a fost conectarea relaþiilor economice la sistemele de planificare centralã
ale celor douã þãri. Pentru aceasta, nord-coreenii au cerut livrãri de valori egale,
schimbul de maºini pe o bazã de unu la unu ºi accesarea unui credit de 20 milioane
ruble pentru cumpãrarea de maºini-unelte, credit pus la dispoziþia pãrþii coreene
cu ocazia vizitei la Bucureºti a lui Kim Il Sung.46 De asemenea, coreenii au mai
prezentat ºi direcþiile cheie ale comerþului bilateral pentru cincinalul 1985-1990:
exportul coreean în România urma sã constea în magnezitã, zinc electrolitic,
cadmiu, oþel inox, plãcuþe de metal dur ºi foi de oþel galvanizat,47 iar cel românesc
în produse ale industriei chimice (anvelope, negru de fum, sodã calcinatã, colo-
ranþi etc.), medicamente, sãpun de rufe, maºini ºi utilaje pentru telecomunicaþii,
aparaturã opticã ºi medicalã ºi rulmenþi.48 Negociatorii români au fãcut de ase-
menea eforturi pentru plasarea pe piaþa coreeanã de maºini industriale româ-
neºti.49 În ceea ce priveºte creditul de 20 milioane ruble, negocieri s-au purtat
pentru stabilirea nivelului dobânzii: de la rata de 2% folositã pentru creditele
anterioare acordate R.P.D.C., partea românã a propus un nivel de 7% ce a fost
primit de nord-coreeni cu o contraofertã de 3-4%50 acceptatã de creditor pe con-
siderentul recuperãrii diferenþei din preþul de export.51
Întâlnirea dintre cei doi preºedinþi care a avut loc în Phenian între 12 ºi 15

octombrie 1985 a adus noi elemente în relaþiile dintre cele douã pãrþi. Cu toate
cã reperele formale privind valoarea schimburilor economice rãmân la un nivel
nerezonabil, cu un total de 500 milioane ruble pentru întreaga perioadã 1986-1990,
de trei ori valoarea schimburilor dintre 1981 ºi 1985,52 specificaþiile ulterioare
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lasã loc pentru aºteptãri mai realiste. Astfel, creºterea în valoare a schimburilor
este fixatã la minimum 10% pe an pentru noul cincinal, aceeaºi cotã înregistratã
în 1985 în raport cu nivelul din 198453 (creºterea decisã în Protocolul pe 1985
era de 24%). Cu aceastã ocazie, au avut loc negocieri ºi în problemele particulare
ale comerþului bilateral, România cerând sporirea livrãrilor de antracit ºi acceptul
pãrþii coreene pentru livrarea în China de ciment nord-coreean ca platã pentru mul-
tiplele credite chineze contractate de România.54 În acelaºi timp partea românã
a mai propus o colaborare tripartitã între România, China ºi R.P.D.C. în comerþul
cu petrol, oferindu-se sã depoziteze ºi sã proceseze petrolul nord-coreean obþinut
din Iran, în acelaºi timp cu preluarea de cãtre Coreea de Nord a petrolului chine-
zesc destinat României.55 Partea coreeanã a manifestat interes pentru construcþia
comunã a unor capacitãþi de producþie pentru aluminiu ºi pentru separarea ºi pro-
cesarea titanului ºi a zirconiului, pentru achiziþia unui laminor, a unor echipa-
mente de foraj marin ºi în producerea comunã de maºini-unelte neasimilate încã
în producþie de niciunul dintre parteneri.56
Aºa cum am spus mai devreme, anul 1986 a adus ºi o revizuire a modului în

care România îºi desfãºura relaþiile economice cu þãrile socialiste. La 6 februarie
1986, în ºedinþa Comitetului Politic Executiv al P.C.R., Nicolae Ceauºescu a pre-
zentat aceastã nouã abordare de comerþ exterior ca pe înlãturarea unei frâne în
dezvoltarea schimburilor economice din interiorul sistemului mondial socialist,
menþionând cã „[...] dupã pãrerea mea, în sistemul de relaþii dintre þãrile socialiste
sunt unele lucruri care constituie totuºi o anumitã frânã, cel puþin în ceea ce ne
priveºte pe noi, în dezvoltarea acestor probleme. Acum noi mergem anual la un
echilibru strict al schimbului de mãrfuri. Noi ne-am angajat sã oferim, mai cu
seamã þãrilor în curs de dezvoltare, o serie de facilitãþi ºi condiþii în realizarea
unor obiective importante de dezvoltare economicã a lor. Am dat unor þãri sute
de milioane de dolari, credit, în utilaje. Am dat ºi unor þãri socialiste, mai cu
seamã Cubei ºi Vietnamului, dar în general, consider cã trebuie sã mergem sã
discutãm cu toate þãrile socialiste ca, cel puþin noi, sã oferim realizarea unor
obiective mari, economice, tot în aceleaºi condiþii pe care le oferim ºi altor þãri
în curs de dezvoltare [...] Pânã acum noi nu am oferit asemenea lucruri þãrilor so-
cialiste, adicã am mers pe un echilibru strict.“57 În ceea ce priveºte relaþiile prac-
tice ale anului 1986, douã noi obiective au fost propuse de partea nord-coreeanã:
amenajarea de suprafeþe viticole ºi construirea de capacitãþi industriale de vinifi-
caþie în R.P.D.C. pe lângã obiectivele propuse în 1984 ºi 1985 ºi care se aflau în
faza de negocieri.58 Protocolul comercial pe anul 1986 a înregistrat propuneri de
schimburi în valoare de 48,3 milioane ruble59 (faþã de cele 48,5 milioane ale
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56 Ibidem, p. 45.
57 A.N.I.C., f. C.C. al P.C.R., s. Cancelarie, d. 8/1986, p. 31.
58 Ibidem, p. 49.
59 A.N.I.C., f. C.C. al P.C.R., s. Economica, d. 308/986, p. 32.



protocolului pe 1985 ºi 39 milioane ale celui din 1984) iar Planul pentru anul
1987 prevedea schimburi de 60 de milioane ruble în timp ce Acordul pe Termen
Lung stipula pentru acelaºi an un cuantum de 36,8 milioane ruble.60 În acest an,
relaþia comercialã cu Coreea de Nord apare ca antepenultima în tabloul general
al relaþiilor economice bilaterale româneºti cu þãrile socialiste, doar schimburile
cu Vietnam ºi Mongolia situându-se la niveluri inferioare, cu 15,1 respectiv 18,8
milioane ruble. În comparaþie, totalul schimburilor româno-chineze în 1986 s-a
ridicat la 694,7 milioane ruble în timp ce pe relaþia sovieticã s-au realizat schim-
buri de 5 miliarde ºi 11 milioane ruble.61
Sfera cooperãrii tehnico-ºtiinþifice româno-coreene din a doua jumãtate a anilor

1980, se dovedeºte a fi un alt câmp de interacþiuni de oarecare activitate. În
octombrie 1986 o delegaþie de cercetãtori nord-coreeni vine la Bucureºti pentru
documentare ºi consultaþii în domeniul prospecþiunilor petroliere62 iar o lunã
mai târziu o delegaþie de savanþi români a vizitat Phenianul pentru a conferenþia
despre „Energia informaþionalã Onicescu“63 ºi despre aplicaþiile statisticii mate-
matice în optimizarea calitativã a celulozei ºi hârtiei.64 Pe 6 decembrie, la invitaþia
Elenei Ceauºescu, ºeful Consiliului Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie Li Za
Ban, omologul sãu nord-coreean, a vizitat capitala României în fruntea unei
delegaþii tehnico-ºtiinþifice guvernamentale. Principala direcþie de discuþii a
reprezentat-o acceptarea de specialiºti nord-coreeni la stagii de internship în fabrici,
întreprinderi ºi institute, „în condiþii prieteneºti“.65
Contactele dintre oamenii de ºtiinþã români ºi nord-coreeni au continuat ºi în

anul 1987, în special în domeniul informaticii ºi al tehnicii de calcul, mai precis în
domeniul automatizãrii proceselor industriale. În acest an, partenerii nord-coreeni
au cerut, iar organele româneºti de resort au acceptat livrarea unei prezentãri
detaliate a sistemului autohton de management al procesului de electrolizã a alu-
miniului, în paralel cu o ofertã de export pentru computere româneºti compatibile
IBM PC.66 În acelaºi an, o delegaþie de informaticieni români care a vizitat
China ºi Coreea de Nord ºi-a exprimat dorinþa de a vizita Marea Salã de Studiu
a Poporului [Biblioteca Naþionalã de la Phenian] pe care o ºtiau ca având „un
sistem informatic foarte avansat, ºi echipament audio-video de clasã mondialã,
cu care îndeplinesc rolul de bibliotecã naþionalã.“67 Delegaþia românã a menþionat
cã informaþiile ºi expertiza achiziþionatã aici vor fi folosite la realizarea siste-
mului informatic care urma sã echipeze Biblioteca Naþionalã din noul Centru Civic
al Bucureºtilor.68
În ianuarie 1988 o altã echipã de specialiºti nord-coreeni a venit la Bucureºti

de aceastã datã pentru documentare în problemele gerontologiei, longevitãþii,
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nutriþiei, fiziologiei ºi farmacologiei vizitând, printre altele, Institutul Aslan ºi
Institutul de Endocrinologie.69 Este probabil cã aceastã vizitã sã fi fost fãcutã în
legãturã cu situaþia medicalã a liderului de la Phenian, fiind cunoscutã dorinþa
manifestã a acestuia de a atinge vârsta de 100 de ani. Colaborarea ºtiinþificã a
continuat ºi pe alte paliere în acest an. Cu ocazia întâlnirii celor doi lideri între
18 ºi 21 octombrie 1988, la Phenian s-a semnat un program de colaborare între
Academiile de ªtiinþe Agricole ale celor douã þãri70 iar delegaþii de specialiºti în
agriculturã au fost trimiºi din ambele pãrþi sã documenteze probleme de interes.
În acest sens, specialiºtii agricoli coreeni s-au arãtat interesaþi în problemele chi-
mizãrii agriculturii ºi ale cultivãrii porumbului iar specialiºtii români au mani-
festat interes faþã de tehnologia viermilor de mãtase ºi faþã de anumite forme
speciale de irigaþie a terenurilor în pantã.71
La indicaþia personalã a lui Nicolae Ceauºescu, între 30 noiembrie ºi 8

decembrie 1988, o echipã formatã din 20 de cadre ale Ministerului român al con-
strucþiilor industriale ºi din organele administrative ale Capitalei au mers la
Phenian pentru a studia experienþa nord-coreeanã în construcþia zonelor reziden-
þiale ºi a clãdirilor socio-culturale ca parte a documentãrii pentru proiectul
Noului Centru Civic. Liderul român a dat instrucþiuni pentru punerea unei baze
permanente de colaborare în acest domeniu.72
Colaborarea în domeniul informaticii a continuat ºi în anul 1988. Între 17 ºi

23 august, doi cercetãtori de la Institutul de Informaticã ºi Tehnicã de Calcul al
Academiei Române au conferenþiat la Institutul de Cercetãri Informatice al
R.P.D.C. ºi la Institutul deAutomatizare al R.P.D.C. pe teme ca: „Progrese în sis-
temele de sprijin a deciziei: aplicaþii la controlul producþiei“ sau „Sisteme
industriale informatice complexe în timp real“, „procesarea de imagini în timp
real“ ºi „controlul computerizat al proceselor“.73 O altã delegaþie românã trimisã
la Pehnian pentru o sãptãmânã în noiembrie-decembrie 1988 a purtat discuþii cu
informaticienii nord-coreeni despre sistemele de operare ale mini- ºi micro-cal-
culatoarelor de 16 ºi 32 de biþi (UNIX).74 Cercetãtorii români au gãsit în
R.P.D.C. un institut de micã capacitate, dar cu un nivel ºtiinþific bun, care încerca
sã calibreze o producþie de computere relevantã economic, chiar ºi pentru export.75
Numãrul nord-coreenilor ce se gãseau în România pentru formare ºi specia-

lizare este un alt aspect relevant pentru relaþiile bilaterale, în anul universitar
1988/1989 aflându-se în diferite instituþii româneºti 25 de studenþi: doi elevi,
ºapte la studii universitare, 12 la studii postuniversitare de specializare, ºi 4 doc-
toranzi.76 Mai poate fi menþionat, în sfera cooperãrii militare cã între 15 ºi 22
august a avut loc la Bucureºti, a 17-a sesiune a Comisiei Mixte Interguverna-
mentale de Cooperare Tehnico-Militarã.77
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Principalul eveniment bilateral al anului 1988, întâlnirea dintre liderii celor
douã þãri prin vizita lui Nicolae Ceauºescu la Phenian între 18 ºi 21 octombrie,
a fost într-un anume sens unul special din perspectiva apariþiei unor noi dinamici
în sistemul relaþiilor dintre R.S.R. ºi R.P.D.C. Ajunºi la capãtul resurselor mate-
riale ºi politice, pe cât de izolaþi pe arena international pe atât de deziluzionaþi
unul de celãlalt78, cei doi actori politici au marcat discuþiile printr-o abundenþã
de gesturi de complezenþã ce revelau secãtuirea de orice substanþã constructivã
a relaþiei româno-nord-coreene. Negocieri intensive s-au purtat înaintea vizitei
pentru fiecare aspect al periplului coreean. Unul dintre aceste aspecte a fost con-
þinutul toastului ce avea sã fie þinut de preºedintele român, nord-coreenii insistând
în propunerile lor ca liderului de la Bucureºti sã se refere ºi sã salute propunerea
de reunificare a celor douã state coreene prin crearea unei Republici Confederale
Democratice Koryo, propunere enunþatã de Kim Il Sung. Dupã câteva schimburi
de telegrame diplomatice ideea a fost în cele din urmã abandonatã. Un alt element
ce ilustreazã nevoia disperatã de sprijin a statului nord-coreean a fost decizia fãrã
precedent de a oferi titlul de Doctor Honoris Causa lui Nicolae ºi Elenei Ceauºescu
ca un gest de curtoazie personalã cu scopul de a le obþine sprijinul pentru tribu-
laþiile de politicã externã ale Phenianului. Niciodatã nu mai fusese acordatã o
doctoranturã onorificã de cãtre R.P.D.C. ca distincþie formalã pentru ºefii de state
aflaþi în vizitã. Tot în acest tablou al prieteniei simulate se încadreazã ºi decizia
de a publica în limba coreeanã un volum cu discursuri ale Elenei Ceauºescu79
urmatã, un an mai târziu de publicarea în România, la Editura Politicã a unui vo-
lum de discursuri ale lui Kim Il Sung ºi de altul cu discursuri ale lui Kim Jong Il.
În ultimul an de existenþã al sistemului mondial socialist ritmul contactelor

româno-coreene s-a menþinut cel mai probabil ca în anii anteriori. Raritatea ºi
caracterul lacunar al documentelor disponibile, natura din ce în ce mai formalã
ºi mai stereotipicã a conþinutului acestora în cel din urmã an al regimului comu-
nist de la Bucureºti împiedicã conturarea unui tablou mai bogat al relaþiilor ro-
mâno-nord-coreene. Cu toate acestea, ºtim cã relaþiile în sfera ºtiinþificã au con-
tinuat ºi cã delegaþii ale celor douã Academii s-au vizitat reciproc. Cercetãtori
români au mers la Phenian în 1989 pentru realizarea de schimburi de informaþii
în domeniile matematicii ºi tehnologiei catalizatorilor,80 la 6 ianuarie Comitetul
de Stat pentru Energia Nuclearã de la Bucureºti (CSEN) a trimis organului omolog
de la Phenian proiectul programului de lucru privind cooperarea în domeniul fo-
losirii paºnice a energiei nucleare,81 iar relaþiile militare s-au desfãºurat în conti-
nuare fiind materializate prin vizita unei delegaþii a Direcþiei Superioare Politice
aArmatei Populare Coreene care a venit la Bucureºti între 31 mai ºi 6 iunie 1989
ºi care a vizitat Academia Militarã, Centrul de Instrucþie al Artileriei din Ploieºti,
Regimentul 2 mecanizat, Regimentul 22 vânãtori de munte, fabrica de autoca-
mioane Roman din Braºov precum ºi alte obiective.82
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La finele lui noiembrie 1989, imediat dupã încheierea lucãrilor Congresului
al XIV-lea al P.C.R. ºi la mai puþin de o lunã de momentul detronãrii ºi executãrii
lui Nicolae Ceauºescu, Kim Yong Nam a venit la Bucureºti ca trimis special al lui
Kim Il Sung. În scrisoarea de acreditare care însoþea pe demnitarul nord-coreean,
Kim Il Sung a enunþat ca motive ale vizitei nevoia de sprijin continuu a pãrþii
coreene pentru acþiunile sale de politicã externã în condiþiile în care atât China
cât ºi Uniunea Sovieticã se orientau din ce în ce mai mult în direcþii neinteligibile
liderului nord-coreean. Cu aceastã ocazie Kim il Sung a transmis cã „Astãzi, po-
porul coreean, în condiþiile dificile în care þara este divizatã ºi se confruntã direct
cu imperialismul american, continuã lupta sa activã pentru dobândirea victoriei
depline a socialismului.[...] Popoarele þãrilor noastre sunt tovarãºi de revoluþie ºi
fraþi de clasã care în Asia ºi Europa promoveazã suveranitatea ºi au stabilit ra-
porturi trainice de prietenie în lupta comunã pentru victoria cauzei pãcii ºi socia-
lismului.[...] În contextul actualei situaþii complexe ºi încordate, îmi exprim con-
vingerea fermã cã tradiþionalele relaþii de prietenie ºi colaborare dintre cele douã
partide, þãri ºi popoare se vor extinde ºi consolida în mod necontenit în lupta co-
munã pentru zãdãrnicirea fermã a tuturor ofensivelor antisocialiste ale imperialiº-
tilor, pentru edificarea cu succes a socialismului, a comunisului ºi a unei lumi noi,
paºnice ºi suverane. L-am însãrcinat pe ministrul nostru de externe, care viziteazã
þara dumneavoastrã, sã aibã cu dumneavoastrã un schimb de pãreri în aceste
probleme.[...]“83
O lunã ºi o zi mai târziu, pe 27 decembrie 1989, Kim Il Sung a trimis un mesaj lui

Ion Iliescu, preºedintele Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale în care a salutat
evenimentele ce aveau loc în România ºi a felicitat noile autoritãþi84 oferind în
acelaºi timp ºi un ajutor de 100.000 dolari din partea guvernului nord-coreean.85
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