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Nowe perspektywy budowy  

mocarstwa gospodarczego 

 

 Obecnie naród koreański pod hasłem „Z nieugiętą wiarą w zwycięstwo 

osiągamy wielki rozkwit Korei ery songun” uzyskuje duże sukcesy w budowie 

mocarstwa gospodarczego. 

 Odkryte nowe perspektywy dla podwyższenia produkcji gospodarstw rolnych i 

pracujące pełną parą zakłady produkcyjne przemysłu lekkiego stwarzają możliwość 

szybkiego podwyższenia dobrobytu ludności. Szybko podnosi się tempo technicznej 

rekonstrukcji różnych gałęzi gospodarki narodowej – elektroenergetyki, przemysłu 

węglowego i metalurgicznego, transportu kolejowego i innych. 

 Sukcesy i przełomy w budowie mocarstwa gospodarczego osiągane przez naród 

koreański byłyby nie do pomyślenia bez mądrego przywództwa towarzysza Kim Jong 

Ila. 

 Towarzysz Kim Jong Il określił ideę, teorię i kierunek budownictwa 

gospodarczego, odzwierciedlające potrzeby rozwijającej się rzeczywistości, epoki 

songun oraz dążenia narodu. W ten sposób została przygotowana zasada przywództwa, 

której trzeba wiernie trzymać się w budowie mocarstwa gospodarczego. Planując linię 

budownictwa gospodarczego i polityki ekonomicznej, Kim Jong Il określił kierunek i 

drogę budowy mocarstwa gospodarczego. Linia budownictwa gospodarczego, 

nakierowana na pierwszeństwo rozwoju przemysłu obronnego przy jednoczesnym 

rozwoju przemysłu lekkiego i gospodarki rolnej, została uznana za najbardziej 

prawidłową, pozwalającą przyspieszyć budowę mocarstwa gospodarczego, nie bacząc 

na groźby, blokady i sankcje ze strony imperialistów. Kierunek szybkiego rozwoju 

czterech wiodących gałęzi gospodarki narodowej, kierunek urzeczywistnienia 

zdecydowanego zwrotu w gospodarce rolnej, w nasiennictwie, uprawie ziemniaków i 

dziele podwójnych zbirów w jednym roku, kierunek modernizacji zakładów przemysłu 

lekkiego i zwrócenie najpilniejszej uwagi na produkcję artykułów powszechnego 

użytku – wszystkie te polityczne ustalenia wytyczają szczegółowe cele walki i zadania 

budowy silnego mocarstwa gospodarczego. 



 Towarzysz Kim Jong Il określając kierunek modernizacji gospodarki i jej 

rozwoju na bazie osiągnięć technologii informatycznej, wskazał najbliższą drogę 

budowy mocarstwa gospodarczego. Określając XXI wiek erą przemysłu 

informatycznego wskazał, że należy rozwiązać wszystkie problemy w oparciu o 

najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Wskazał, że trzeba dokładnie określić cele, 

kierunki i etapy technicznej odbudowy i efektywnie je realizować, wskazał kierunki i 

metody przyspieszonego rozwoju sił wytwórczych i ożywienia gospodarki. 

 Ważne znaczenia ma wysunięta przez niego idea o ziarnie (podstawa), która 

każe stale śledzić przekształcenia i usprawnienia w kierowaniu ekonomią. Wyjaśnia 

ona, że ziarnem w przekształceniu i usprawnieniu zarządzania gospodarką 

socjalistyczną jest ustanowienie takiej metody, która pozwoliłaby twardo trzymać się 

zasad socjalistycznych i dawałaby maksymalny dochód. W ten sposób wypracowano 

prawidłową i nadrzędną zasadę zarządzania gospodarką zgodnie z nowym poglądem i 

innowacyjnym myśleniem odpowiednimi do mieniących się warunków i sytuacji. 

 Towarzysz Kim Jong Il, wykazując nieprzeciętne zdolności przywódcze, 

prawidłowo rozwiązywał wszelkie problemy, których rozwiązania wymagała 

rzeczywistość i przygotował punkt przełomowy w budownictwie mocarstwa 

gospodarczego. 

 Kim Jong Il wskazał, aby postawić cele śmiało i na wielką skalę, 

skoncentrować siły na głównym ogniwie i odkryć przełom dla rozwoju całej 

gospodarki, prawidłowo określić ziarno (podstawę), zabezpieczyć realne dochody i 

osiągnąć nowatorskie sukcesy w budownictwie gospodarczym. Dzięki jego mądremu 

przywództwu przeprowadzono na wielką skalę rozplanowanie ziemi, przekształcając 

ją w całym kraju w standardowe pola, z sukcesem przeprowadzono prace 

przekształcenia przyrody, w szczególności, położenie magistrali irygacyjnych 

Karchon-Thaesong i Paekma-Cholson. Dla rozładowania linii elektroenergetycznych 

wybudowano wielkie elektrownie. Jego nieustanne kierowanie na miejscu prac 

różnych gałęzi gospodarki doprowadziło do urzeczywistnienia struktury przemysłu, 

przyspieszenia technicznej rekonstrukcji i modernizacji gospodarki. Aktywnie 

przekształciła się w życie teoria o ziarnie w uprawie roślin, hodowli zwierząt, 



jedwabnictwie, hodowli ryb i innych gałęziach gospodarki rolnej, zaszły znaczące 

przemiany w rozwoju nauki i techniki. 

 Towarzysz Kim Jong Il wskazuje, że robotnicy i ludzie pracy powinni 

doprowadzić do końca rozpoczęte dzieło. Aby rewolucyjnie przywrócić uprawy 

ziemniaków wielokrotnie bywał w powiecie Taehingdan położonym w południowej, 

wysoko górzystej części kraju, rozwiązał wszystkie problemy związane z uprawą 

ziemniaków i stworzył dla niej bazę materialno-techniczną. Szybko postępowała 

modernizacja zakładów podstawowych artykułów spożywczych, wybudowane według 

najnowszych standardów techniki fermy drobiarskie, hodowle ryb, browary i zakłady 

kosmetyczne. 

 Towarzysz Kim Jong Il, ujawniając mądrość i siłę mas ludowych, osiągnął to, 

że w całym kraju silnie zapłonęła pochodnia ożywienia przemysłowego. 

 Kim Jong Il podkreśla, że jeżeli, wierząc masom ludowym i opierając się na 

nich, ujawni się ich entuzjazm rewolucyjny i twórczą aktywność, to nie mogą istnieć 

doświadczenia nie do pokonania i sprawy nie do osiągnięcia. Zawsze znajdując się w 

gąszczu narodu czujnie wskazuje dążenia i potrzeby mas i pobudza je do 

rewolucyjnego rozwoju. Dzięki temu budowanie gospodarczej siły kraju znajduje się 

na wysokim etapie. 

 W trakcie nieprzerwanego kierowania na miejscu pracą różnych gałęzi 

ekonomiki tworzy wzorcowe jednostki, aby one stały się przykładem dla całego kraju i 

przewodnikami dla wszystkich. I te jednostki stoją na czele dzieła wprowadzenia w 

życie idei i polityki w dziedzinie budownictwa gospodarczego. 

 Niepatrząc na złożoną sytuację, towarzysz Kim Jong Il niepospolitą 

przenikliwością i mądrym kierownictwem otwiera nową erę budowy potężnego i 

rozkwitającego mocarstwa. I w Korei zapłonęła zorza potężnego i rozkwitającego 

mocarstwa, następuje etap nowego rozkwitu. 

 


