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ROMANIA PE TRAIECTORIA PROGRESULUI

AGRICULTURA 
integrată organic în avîntul 
economiei naționale

I
NCORPORATĂ organic in 
complexul economic națio
nal, agricultura cunoaște rit
muri înalte de dezvoltare ce 

caracterizează avîntul întregii noastre 
economii. Ea constituie o ramură de 
bază a țării noastre, notărîtoare pen
tru asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse alimentare și a 
industriei cu importante materii 
prime, dezvoltarea ei ocuDÎnd un loc 
central în preocupările partidului și 
statului.

Un factor fundamental al asigurării 
dezvoltării echilibrate și în ritm 
înalt, a economiei noastre l-a repre
zentat creșterea volumului fondurilor 
fixe în toate ramurile de activitate, 
înnoirea și perfecționarea continuă a 
mijloacelor de producție : structura 
de „vîrstă" a acestora reflectă inten
sitatea procesului de modernizare a 
întregii economii. în cazul agricultu
rii, volumul fondurilor fixe a crescut 
de aproape 2,8 ori în anii construc
ției socialiste. Adăugînd la acest pro
ces pe cel de reducere a populației 
ocupate în agricultură rezultă o creș
tere considerabilă a înzestrării mun
cii (sub aspect tehnic și ca valoare). 
Sporirea, cu fiecare cincinal, a volu
mului fondului de investiții alocat a 
griculturii, creșterea fără precedent 
a nivelului acestora în cincinalul 
1976—1980 (circa 110 mid. lei, ceea 
ce depășește de 2 or volumul inves
tițiilor efectuate în cincinalul 1951— 
1955 în întreaga economie națională) 
menține ritmul ridicat de înzestrare și 
modernizare a agriculturii, constituie 
o condiție esențială pentru transfor
marea muncii agricole într-o variantă 
a muncii industriale.

Cum răspunde agricultura la a- 
ceste eforturi ?

Producția globală agricolă (grafi
cul nr. 1) a sporit, practic, în aceleași 
' tmuri cu cele înregistrate de dina- 
- fondurilor fixe din această ra

mură. în unele perioade, creșterea 
producției globale agricole a devan
sat ritmul de creștere a fondurilor 
fixe, fapt ce dovedește că acestea 
au fost utilizate mai eficient.

Progresul agriculturii și contribu
ția ei la avîntul întregii economii este 
ilustrată și de creșterea producției 
medii la hectar la’ principalele pro
duse cerealiere (grîu și porumb — 
graficul nr. 1) fapt ce a dus la obți
nerea în primii ani ai acestui cincinal 
a celor mai mari recolte din istoria 
sa. Au crescut, de asemenea, așa 
cum rezultă din graficul nr. 2, și e- 
fectivele de animale. Ca urmare, sa
tisfacerea nevoilor economiei cu pro
duse agricole a fost asigurată la un 
nivel tot mai ridicat, cu tendință de 
creștere rapidă în cincinalul următor, 

cînd se prevede realizarea unei pro
ducții medii anuale de 18—20 mii. 
tone cereale.

Acumulările de ordin cantitativ din 
agricultura noastră, îndeosebi cele 
din acest cincinal, constituie o bază 
sigură pentru noi și importante suc
cese. Realizarea sarcinii de creștere 
a producției agricole cu 25—34% în 
perioada 1976—1980 față de media 
anilor 1971—1975 presupune angaja
rea activă și responsabilă a potenția
lului creator al tuturor lucrătorilor din 
agricultură, intensificarea contribu
ției tuturor factorilor, îndeosebi a ce
lor calitativi, de care depinde dezvol
tarea și sporirea eficienței întregii 
activități din agricultură. ’



CU SIMTĂMtNTUL
PARTICIPĂRII

SI AL RESPONSABILITĂȚII1 1

ACESTE ZILE marchează intrarea campaniei electorale intr-o nouă fază. In întreaga tară au loc însuflețite adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare. Propuși de cel mai larg organism politic permanent, cu caracter reprezentativ, care reunește, sub conducerea partidului, forțele politice și sociale ale întregii națiuni, candidații sînt oameni care prin întreaga lor activitate și comportare de zi cu zi au dovedit că merită pe deplin încrederea cetățenilor. Profund devotați patriei, partidului și poporului, ei sînt oameni cu uni înalt simț al responsabilității sociale, oameni în stare să mobilizeze masele la înfăptuirea unor obiective atît de mărețe și de complexe cum sînt cele înscrise în Programul partidului, în Directivele Congresului al XI-lea, sub semnul cărora se desfășoară prezenta campanie electorală.într-o atmosferă de vibrant entuziasm, adunarea cetățenilor din circumscripția electorală nr. 1 ,,23 August", ► care include una din puternicele zone industriale ale Capitalei, a propus candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în a- legerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, ca expresie a încrederii nețărmurite a maselor largi populare în politica marxist-leninistă a partidului, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni socialiste.Susținînd din toată inima propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să-i reprezinte, ca și pînă acum, pe cetățenii din această circumscripție electorală în forul suprem legislativ al țării, cei care au luat cuvîntul la adunare au dat glas înaltei stime, prețuirii și recunoștinței pe care cetățenii de pe întreg întinsul țării o poartă celui mai iubit fiu al poporului român, neobositului luptător pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru cauza socialismului, înflăcăratului comunist care de peste patru decenii militează cu un exemplar devotament în rîndurile mișcării noastre revoluționare, cu înaltă responsabilitate patriotică și internaționalistă.Întîmpinînd cu vie satisfacție această propunere, mi-t ile de participanți la adunare — muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști, cercetători, profesori — și-au exprimat mîndria de a avea drept candidat în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu un om care și-a pus neprecupețit întreaga viață în slujba poporului, a partidului, a patriei sale și care datorită meritelor și activității sale neobosite a fost investit cu cele mai înalte funcții de partid și de stat.Exprimînd cu însuflețire sentimentele de profund respect și fierbinte atașament pentru cel care, în fruntea partidului și statului, conduce poporul român în mărețul proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, proces indisolubil legat de numele secretarului general al partidului nostru, participanții la adunare s-au angajat cu acest prilej de a munci neabătut pentru transpunerea în viață a istoficelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al U.C.R., a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Raportînd despre importantele succese obținute în îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin, parti- panțij la adunare și-au exprimat hotărîrea de a con

tribui în măsură sporită, prin noi succese în muncă, prin- tr-o mai mare eficiență, la accelerarea ritmurilor de dezvoltare a țării, calea sigură a progresului și prosperității României socialiste, a bunăstării și fericirii poporului. în acest context, vorbitorii au dat o înaltă apreciere vizitelor de lucru și întîlnirilor sistematice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oameni ai muncii din cele mai diferite sectoare de activitate, prilej de dialog viu și eficient, de cunoaștere temeinică a realității și de mobilizare a aportului nesecat de energie și inițiativă a maselor. ;Prin cutezanța sa creatoare, prin entuziasmul în promovarea noului, prin clarviziunea sa politică, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a cîștigat nu numai încrederea, stima și dragostea întregului nostru popor, ci - și un înalt prestigiu pe plan internațional. De activitatea sa în fruntea partidului și statului este legată indisolubil și politica noastră externă dinamică, de prietenie cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, de instaurare a unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Printre candidații propuși în aceste zile în adunările cetățenești care au loc pe tot cuprinsul țării se află membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., alți membri și memi- bri supleanți ai Comitetului Central al partidului, exponenți de frunte ai clasei muncitoare, țărănimii cooperatiste, intelectualității, activiști de partid, de stat și obștești, cadre de conducere din economie — bărbați și femei, vîrstnici și tineri' români, maghiari, germani și de alte naționalități, oameni al căror prestigiu a fost cîștigat prin fapte, numă-i rîndu-se printre cei mai înaintați membri ai societății noastre.Semnificativ pentru spiritul de înaltă responsabilitate socială care caracterizează discuțiile din aceste adunări este faptul că ele consemnează angajamente precise atît din partea candidaților cît și a alegătorilor de a marca perioada campaniei electorale prin noi succese în întrecerea socialistă, de a îndeplini exemplar sarcinile de producție în vederea realizării cincinalului înainte de termen.Actuala campanie electorală evidențiază prin întreaga sa desfășurare largul democratism propriu orînduirii noastre socialiste.Ca urmare a ansamblului măsurilor inițiate de partid în ultimii ani, dispunem astăzi de un cadru legislativ și organizatoric adecvat participării nemijlocite a oamenilor muncii la conducerea vieții politice și economice, mobilizării tuturor forțelor creatoare ale națiunii la înfăptuirea mărețelor obiective care definesc România viitorului. Căci democrația socialistă nu înseamnă numai largi drepturi și libertăți cetățenești, ci înseamnă și înțelegerea liber consimțită de către fiecare cetățean a răspunderilor sale față de interesele generale ale societății, asumarea unor responsabilități sociale crescînde.Această responsabilitate socială nu se manifestă nu-» mai cu prilejul alegerilor și al pregătirii lor, ea este, și trebuie să fie o realitate cotidiană în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor programatice complexe stabilite de partid pentru prosperitatea țării și bunăstarea poporului, pentru înflorirea României socialiste — pentru care sîntem chemați să ne dăm votul la 9 martie.
■«



EXPRESIE a celui mal viu și mai autentic democratism, Consfătuirea cu activul de partid și de stat din unitățile agricole socialiste, din domeniul îmbunătățirilor funciare, ale cercetării științifice agricole și din piscicultura marchează un nou și important moment al dialogului purtat de conducerea partidului și statul' lui nostru cu oamenii muncii din agricultură, constituie o expresie concretă a atenției și grijii ce se acordă acestei ramuri de bază a economiei naționale. Des- fășurîndu-și lucrările la numai cîteva luni de la cel de-al XI-lea Congres și la un an de la consfătuil- rea pe țară din 27 februarie—1 martie 1974, consfătuirea de lucru din aceste zile detaliază răspunderi și mijloace de realizare a sarcinilor mobilizatoare puse lucrătorilor de pe ogoare în ultimul an al actualului cincinal și în întregul cincinal viitor, 1976—1980.Consfătuirea se înscrie pe linia dialogului continuu, tradițional, dintre partid și țărănimea muncitoare, are semnificația unei noi etape în mobilizarea tuturor resurselor de sporire a producției agricole. Se știe că, din- totdeauna, perspectiva înfăptuirii aspirațiilor de libertate ale țărănimii a fost legată de unirea acesteia cu o altă forță socială, mai bine organizată, cu un spirit revoluționar mai dezvoltat. Singură, cu toate sacrificiile de care a fost în stare, țărănimea nu s-a putut izbăvi pe ea însăși de exploatare. Veacuri la rînd, țărănimea n-a avut un aliat de nădejde. Clasa muncitoare a reprezentat pentru țărănime aliatul de care aceasta avea nevoie, iar partidul celor ce muncesc — forța politică conducătoare. Avînd la bază aceleași idealuri de libertate și progres, alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare se întărește continuu pe măsura asumării unor noi răspunderi în făurirea noii societăți. Astăzi, mai mult ca oricînd, aspirațiile la progres și bunăstare ale țărănimii, ale întregului popor, presupun ridicarea alianței și dialogului național pe cele mai înalte culmi. Consfătuirea din aceste zile constituie o nouă expresie a unității dintre partid și popor, dintre partid și țărănime, o expresie vie a angajării plenare a unei imense forțe politice la progresul rapid al patriei.Chezășia dialogului dintre partid și popor constă în alianța indestructibilă dintre muncitori, țărani și intelectuali în jurul partidului și, totodată, în amplificarea răspunderilor de clasă, a responsabilităților individuale și sociale.Imediat după eliberarea patriei, în urmă cu 30 de ani, în perioada înfăptuirii reformei agrare și după înfăptuirea acesteia, dialogul se amplifică, alianța dintre muncitori, țărani și intelectuali se cimentează. Procesul complex, îndelungat de transformare socialistă a agriculturii, început în 1949, a impus tot mai mult dialogul ca metodă practică de atragere a țărănimii la construcția socialismului; mai tîrziu, adoptarea măsurilor de lichidare a oricărei forme și posibilități de exploatare la sate și la orașe a creat noi condiții de afirmare nemijlocită a muncii creatoare a lucrătorilor de pe ogoare.în primăvara anului 1962 s-a încheiat procesul de cooperativizare a agriculturii și odată cu acesta a fost consfințită victoria deplină și definitivă a socialismului pe pămîntul patriei noastre. Momentul încheierii procesului de transformare socialistă a agriculturii, sărbătorit printr-o manifestare politică de amploare, coincide cu consacrarea consfătuirii largi, în toate domeniile, dintre partid și țărănime. Începînd cu Congresul al IX-lea al partidului nostru, dialogul dintre conducerea superioară de partid și țărănime, dintre organele locale de 
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partid și lucrătorii ogoarelor s-a amplificat continuu, s-a diversificat, a devenit o metodă curentă de lucru. iDialogul permanent purtat de partid cu oamenii muncii îmbracă forme dintre cele mai diverse. în primul rînd, trebuie menționată activitatea neobosită a secretarului general al partidului nostru, care a încetățenit practica dialogului direct pe ogor, în mijlocul vastei scene a muncii. în lan, în ferme, în mijlocul ogoarelor irigate sau pe pășune, pretutindeni, lucrătorii din agricultura de stat și cooperatistă raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu realizările obținute, deficiențele muncii lor și ale altora care au datoria să sprijine efortul lor, își însușesc indicațiile și soluțiile date pentru îmbunătățirea muncii și a roadelor. Este semnificativ sub acest aspect faptul că la consfătuire mulți dintre cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la rezultatele obținute în urma înfăptuirii indicațiilor date de secretarul general al partidului cu ocazia vizitei în unitatea lor. Rezultatele obținute, ca și angajamentele privind sporirea producției agricole luate de lucrătorii unităților vizitate sînt, prin ele însele, cea mai elocventă dovadă a. eficienței acestui stil de muncă.Consfătuirile periodice pe care conducerea partidului și statului nostru le organizează cu cadrele de conducere din agricultură, asemenea consfătuirii din aceste zile, creează un cadru deosebit de favorabil pentru realizarea unui schimb larg de experiență, pentru analiza critică a muncii depuse, pentru dezbaterea căilor și mijloacelor prin care lucrătorii ogoarelor pot produce cantități tot mai mari de produse agro-Mto mentare.Consfătuirea din acest an are însă o semnificație aparte prin faptul că se desfășoară în momentul mobilizării tuturor energiilor și resurselor umane și materiale în vederea realizării în cele mai bune condiții a actualului plan cincinal. Realizarea — in perioada 1975—1980 — a unei producții agricole cu 25—34" o mai mari decît media anilor 1971—1975 impune adoptarea de pe acum a celor mai ferme și eficiente măsuri de antrenare în circuitul producției a tuturor resurselor.Metodele de conducere a activității din agricultură promovate de partidul nostru și-au dovedit efi- fiența în repetate rînduri. Pentru prima dată și-au dovedit eficiența la scara întregii economii principiile și metodele aplicate de Partidul Comunist Român în procesul de transformare socialistă a agriculturii. în întreaga perioadă a cooperativizării agriculturii producțiile agricole și randamentele la hectar și pe cap de animal au sporit continuu, ceea ce constituie o caracteristică pentru țara noastră.De asemenea, ritmul anual de creștere a producției agricole în actualul cincinal — de peste 5°/» — și faptul că producția agricolă este de aproape două ori mai mare decît nivelul atins în perioada antebelică arată că metodele folosite în conducerea agriculturii sînt eficiente. Desigur că se poate analiza eficiența dialogului purtat cu agricultorii și grija față de dezvoltarea agriculturii și sub aspectul gradului de asigurare a populației cu produse agroalimentare, a industriei cu materii prime, a creării rezervelor sau disponibilităților pentru export. Or, și din acest punct de vedere rezultă că agricultura noastră este capabilă să producă mai mult de la un an la altul, să asigure satisfacerea tot mai deplină a nevoilor sociale. . . .
Ion MANEA
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OMPLEXITATEA fenomenelor 
social-economice ce carac
terizează societatea contem
porană în general, societatea socia
listă din România în special, conferă 

oricărui demers teoretic bazat pe 
ideologia marxistă, posibilitatea și o- 
bligația ancorării în realitate, prin 
negarea dialectică a unor „reprezen
tări tradiționale" corespunzătoare u- 
neori unor realități trecute, alteori, 
de la început insuficient argumentate. 
Problema raportului existență socială 
— conștiință socială a fost în mod 
strălucit abordată de clasicii mar

xism-leninismului, practica socială 
confirmînd demersul teoretic. Legă
tura dintre conștiința socială și exis
tența socială nu se manifestă în afara 
acțiunii legii unității și luptei contra
riilor, în afara luptei dintre vechi și 
nou, ceea ce are importante conse
cințe pentru practica socială, econo
mică, politică.

Proces complex și de durată, apa
riția conștiinței socialiste, dezvoltarea 
și perfecționarea ei, este o consecință 
a dezvoltării social-economice, dar în 
același timp și o „cauză" a succeselor 

deosebite obținute de poporul nostru 
în făurirea societății socialiste, în 
înaintarea spre comunism. Programul 
P.C.R subliniază rolul deosebit de 
important al conștiinței socialiste 
specificînd că numai pe calea ridi
cării conștiinței fiecărui membru al 
societății, a perfecționării participării 
și întăririi răspunderii personale față 
de interesele generale ale colectivi
tății se va ajunge la realizarea formei 
superioare, comuniste a conducerii 
societății de către mase, la făurirea 
de către popor a istoriei, corespun
zător propriei sale voințe.

Comportamentul economic 

irT cadrul relațiilor de producție

FĂURIREA de către popor a istoriei, producerea deliberată a condițiilor sale noi de viață, nu sînt posibile fără ca omul însuși să se schimbe, prin autoformarea propriei subiectivități, lucru posibil doar prin integrarea conștientă în activitatea so- cial-economică. Integrarea în intimitățile procesului de producție a tuturor disponibilităților și functionalităților umane pe care socialismul și comunismul o presupun, nu este posibilă fără dezvoltarea conștiinței sociale. în măsura în care conștiința socială nefiind o simplă reflectare pasivă a realității, ci ayînd un rol activ, sau după cum arăta Lenin în „Caiete filosofice" ,,nu numai că reflectă lumea obiectivă, dar și o creează1', modalitățile concrete și consecințele practice ale dezvoltării și perfecționării ei au o deosebită semnificație teoretică și practică.în ansamblul formelor conștiinței socialiste un rol tot mai important, am spune hotărîtor, îl are conștiința economică. Rezultat legic al dezvoltării realității social-economice, conștiința economică se manifestă tot mai evident ca un important factor transformator al socialismului în evoluția lui spre comunismul deplin. Este cunoscut că asupra valabilității conceptului „conștiința economică" s-au exprimat și păreri care, direct sau indirect, negau existența conștiinței economice. Nu revenim asupra problemelor, deoarece considerăm că în această dispută, realitatea s-a dovedit mai încăpățînată decît orice construcție teoretică.înțelegînd prin conștiința economică un ansamblu de reprezentări, mentalități, valori, idei, cunoștințe și concepții în care se reflectă practica economică a oamenilor, interesele lor economice și care în strînsă legătură cu celelalte forme ale conștiinței sociale determină comportamentul economic al membrilor societății, vom aborda legătura conștiință economică- democratism economic avînd în vedere pe .de o parte creșterea conținutului științif’c al conștiinței economice, iar pe de alta, creșterea rolului activ al conștiinței economice nu numai ca reflectare a prezentului, ci și ca prefigurare și deci accelerare â dezvoltării economico-sociale viitoare.Realizarea practică a esenței democratismului economic — participarea membrilor societății la conducerea vieții economico-sociale, Ta abordarea și transpunerea în viață a tuturor ho- tărîrilor, deciziilor ce privesc interesele generale, este în legătură nemijlocită cu dezvoltarea conștiinței economice a tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Așa cum fără trecerea relațiilor de producție prin conștiința oamenilor nu se poate în

făptui revoluția socială, tot astfel, perfecționarea relațiilor de producție socialiste în concordanță cu dezvoltarea forțelor de producție este de neconceput fără participarea conștientă a maselor de făuritori de bunuri materiale și spirituale.Atragerea și acțiunea conștientă a maselor în sensul cerințelor obiective ale dezvoltării istorice, sînt legate direct de creșterea nivelului de competență politică, profesională și economică, de gradul participării efective și afective la conducerea proceselor social-economice.
Socialismul — orinduire ce se 
construiește in mod conștient

DIN PROGRAMUL P.C.R. reiese clar unitatea socialismului ca orinduire ce se construiește conștient, cu dezvoltarea democratismului, ritmul procesului economico-social, fiind în dependență directă cu gradul valorificării înțelepciunii colective a maselor. Realizarea problemelor complexe ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea premiselor necesare trecerii la construirea treptată a comunismului, impune creșterea cîmpului și a intensității participării membrilor societății la conducerea vieții economico-sociale. Se poate aprecia că, în țara noastră, participarea la luarea deciziilor economice și a transpunerii lor în viață, are deja un larg caracter de masă. Este rezultatul firesc al intensei activități de ridicare a nivelului conștiinței maselor și, în același timp, de creare a cadrului organizatoric corespunzător.Consultarea nemijlocită a oamenilor muncii în abordarea programului dezvoltării economico-sociale a țării, a planului național unic, creează posibilitatea ca acestea să corespundă pe deplin realităților economiei noastre naționale. Supunerea dezbaterii organizațiilor de masă și obștești, întregului popor a proiectelor de legi și a proiectelor de dezvoltare economico-socială are profunde implicații prin sugestiile, propunerile făcute, fapt ce creează climatul favorabil realizării deciziilor adoptate, stimulînd emulația colectivă, și întărind rolul economic al statului care se înfăptuiește în condițiile adîncirii continue a democratismului socialist în economie. Semnificative în acest sens sînt adunările generale ale oamenilor muncii, ca și comitetele și consiliile acestora care, dispunînd de largi atribuții, soluționează competent cele mai de seamă aspecte ale activității unităților economice și există un control eficient asupra conducerii întreprinderilor 



în același timp, înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale- asigură confruntarea liberă a opiniilor și soluțiilor menite să contribuie la progresul economico-social, creează condiții reale ca prevederile planului național unic să stimuleze colectivele de oameni ai muncii în folosirea cit mai rațională, completă și eficientă a resurselor țării. Dezbaterea planului în cunoștință de cauză oferă posibilitatea dimensionării corecte a ritmurilor și proporțiilor creșterii economice, punerii în valoare a resurselor în vederea accelerării dezvoltării.Aceasta nu înseamnă că în raportul dialectic conștiința eco- nomică-democratism economic nu există elemente contradictorii. In acest sens, apreciem că existența cadrului economico- organizatbric de manifestare a capacității creatoare a maselor nu este suficientă pentru manifestarea ei practică, în toate domeniile și la toate nivelele. Existența în continuare a unor deosebiri importante între indivizi în ceea ce privește nivelul de cultură și conștiință economică face ca intensitatea și calitatea participării fiecărui membru al societății la conducerea economică să nu valorifice pe deplin și în toate cazurile virtuțile cadrului economico-organizatoric. Această neconcordanță își găsește rezolvarea în procesul învingerii contradicțiilor generale ale socialismului, în procesul dezvoltării continue a torțelor de producție și a relațiilor sociale, al ștergerii deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, dintre sat și oraș, etc. Formarea și cimentarea trăsăturilor conștiinței in general și a celei economice în special, depinde însă în măsură importantă de educația școlară, învățămîntul trebuind să formeze oameni multilateral pregătiți, capabili să înțeleagă cerințele obiective ale dezvoltării istorice.Schimbările calitative în conștiința economică presupun, pe de o parte, creșterea conținutului științific al teoriei economice, iar pe de altă parte, creșterea gradului în care acest conținut se materializează în comportamentul economic al maselor. Creșterea conținutului științific a conștiinței economice, condiție importantă a manifestării plenare a democratismului economic socialist, prin implicațiile ce le are asupra dezvoltării economi- co-scciale, este o condiție a progresului social. V. I. Lenin sublinia că ..pe măsură ce se lărgește și se adîncește creația istorică a oamenilor, trebuie să crească și proporțiile acelei mase a populației care este un factor istoric conștient ”. Factorul conștient devine tot mai mult un element inseparabil al dezvoltării economico-sociale.Participarea largă a maselor la dezbaterea în cunoștință de cauză a proiectelor dezvoltării economico-sociale a țării noastre și la înfăptuirea lor sînt o expresie a celor arătate mai sus. Democratismul economic nu este un scop in sine, ci mijlocul esențial al emancipării umane, al dezvoltării libere, multilaterale a personalității umane. în același timp, lărgirea democratismului economic urmărește dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, ridicarea e- fîcienței întregii activități economice. Numai cunoașterea de către toți membrii societății a realităților economice, a mecanismului de funcționare a economiei, sporirea capacității de analiză și orientare, învingerea contradicției dintre cerințele obiective ale realității și gradul înțelegerii acestora, dau posibilitatea fiecăruia ca, în funcție de locul pe care-1 ocupă în diviziunea socială a muncii, să acționeze de așa manieră, îneît, eforturile sale să se materializeze în efecte economice și sociale maxime. Faptul că atît hotăririle de importanță națională, ce privesc interesele generale ale societății cit și cele ce privesc fiecare unitate economică sînt rodul gîndirii și acțiunii colective, constituie o veritabilă școală politică, contribuind la sporirea răspunderii fiecărui cetățean față de destinele țării, la maturizarea trăsăturilor conștiinței economice socialiste. Atragerea oamenilor muncii la pregătirea, dezbaterea, adoptarea și realizarea deciziilor contribuie la dezvoltarea sentimentului dublei lor calități de producători și proprietari, la sporirea simțului gospodăresc a grijii față de bunul mers al activității economice, ceea ce reprezintă o cale de consolidare a conștiinței economice atît la nivelul psihologic cît și la cel al teoriei economice.
Conștiința la nivelul întregii colectivități liman a

ÎN ANALIZA relației dintre conștiința economică și democratismul economie nu trebuie avut în vedere numai faptul , că forța politică conducătoare a societății noastre. Partidul Comunist creează cadrul corespunzător noilor realități sociale, în vederea participării conștiente a maselor și a dezvoltării conștiinței economice. In condițiile socialismului multilateral dezvoltat analiza și decizia nu pot fi concepute ca un atribut exclusiv al factorilor de conducere, ele devenind în proporție crescîndă o constantă a activității tuturor. Activitatea practică de formare 

și dezvoltare a conștiinței economice presupune, între altele, aplicarea eficientă a pîrghiilor cointeresării materiale și morale, în vederea îmbinării optime a tuturor categoriilor de interese. Sporirea conținutului științific al conștiinței economice, constituie principala modalitate de învingere a contradicției dintre cerințele obiective ale economiei socialiste și gradul înțelegerii cerințelor istorice de către colectivitatea umană de care depinde în ultimă instanță și eficiența democratismului economic și, prin aceasta, eficiența economică în general.Există neîndoielnic o legătură directă între forța cognitivă și formarea conștiinței economice și dezvoltarea societății. Oamenii reprezintă factorul subiectiv, dai” ei nu sînt elemente pasive ale realității, prin acțiune putînd contribui la accelerarea e- voluției istorice.Dezvoltarea conștiinței economice socialiste, a cărei coordonată esențială o constituie creșterea conținutului ei științific, creează condiții nu numai pentru reflectarea adecvată a realității economice prezente, ci și pentru conștientizarea evoluției istorice viitoare. Un exemplu concludent in acest sens este în prezent Programul partidului care, bazat pe cunoașterea profundă a realităților economico-sociale naționale și internaționale, reflectă fidel atît realitatea în devenire, cît și viitorul prefigurat științific. Pe bună dreptate, se subliniază existența posibilității obiective a devansării realității de către conștiință. Aceasta presupune însă conștientizarea la nivelul fiecărui individ a țelurilor, obiectivelor, a realității, prefigurate științific. Acest lucru, pe deplin realizabil în socialism, conferă conștiinței economice un puternic rol transformator în activitatea practică. proprietarii și producătorii unităților, ai societății socialiste. liind în același timp și purtătorii inițiativei economice.Este astfel pos'biiă perfecționarea continuă a formelor și metodelor de realizare practică a democratismului economic. O expresie elocventă a acestei acțiuni transformatoare prin care esența democratismului economic se manifestă plenar, o reprezintă efervescența economică-pblitică creată de recentele documente de partid, materializată între altele, în numeroasele chemări la întrecere socialistă din diversele domenii de activitate, în numeroasele inițiative ale oamenilor muncii, ale diferitelor organe colective, de valorificare superioară a resurselor locale, a materiilor prime, de reducere a cheltuielilor de producție etc. De fapt, accelerarea înfăptuirii actualului plan cincinal. este consecința cunoașterii realiste a vieții, a resurselou- și posibilităților suplimentare existente, a valorificării rezervelor interne ale fiecărei unități.Experiența de pînă acum ne îndreptățește să afirmăm că sporirea rolului Marii Adunări Naționale în dezvoltarea și a- doptarea legilor țării, a consiliilor populare în rezolvarea problemelor pa plan local, rezultat al măsurilor ce s-au adoptat pe linia perfecționării funcționării organelor reprezentative ale puterii de stat, vor contribui, și in viitor, concomitent cu îmbunătățirea calității celorlalte instituții democratice, la declanșarea energiilor creatoare ale maselor, a inițiativei lor în înfăptuirea Programului partidului. Mecanismul sistemului nostru electoral. votul universal, egal, direct și secret, bază a formării organelor reprezentative ale puterii de stat, reflectarea corespunzătoare in cadrul lor a structurii sociale a țării, constituie elemente ce vor contribui la manifestarea deplină a democratismului socialist. Premise solide pentru creșterea eficienței participării maselo. la conducerea socială, le oferă de asemenea organizarea și supravegherea alegerilor de către alegători, răspunderea directă ce revine deputatului ales pentru activitatea desfășurată, examenul susținut de deputat în fața maselor pe care le reprezintă, posibilitatea acestora de a-1 revoca înainte de expirarea mandatului organului puterii de stat. în același timp, baza democratică a organelor reprezentative ale puterii de stat, oferă cadrul necesar efectuării de către mase a unui control intens și eficient asupra organelor executive.Avînd în centrul politicii sale omul, cu nevoile și aspirațiile sale, P.C.R. și-a propus în primul său Program unitar, de perspectivă, o arie largă de preocupări, cate, realizate, vor duce la asigurarea deplină.a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. în acest sens, pe baza legii electorale, simbol clar al democratizării profunde a vieții noastre politice, se desfășoară în prezent campania electorală a Frontului Unității Socialiste în toate centrele urbane și rurale ale patriei noastre, voiul nostru, al tuturor, fiind un vot pentru mersul înainte al societății noastre socialiste. în acest fel se întărește unitatea rno- ral-politică a poporului, se dezvoltă și se cimentează prietenia frățească dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități într-o muncă însuflețită pentru dezvoltarea pe toate planurile și în toate direcțiile a României socialiste.
V. BALASA 
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EVENITA o preocupare permanentă, organizată din ce 
în ce mai bine la nivelul întreprinderilor și centralelor 
industriale, autodotarea a constituit și constituie cadrul 
principal prin care au fost și sînt rezolvate multiple 
probleme impuse de cerințele tehnice ale producției, prin înzes

trarea cu mașini, utilaje și instalații realizate prin forțe proprii, 
valorifici ndu-se din plin inteligența cadrelor tehnice, a munci
torilor cu experiență, a întregului colectiv. Se poate afirma, pe 
drept cuvint. că autodotarea reprezintă in prezent una din pir- 
ghiile importante de înzestrare tehnică a producției, de gospo
dărire mai eficientă a fondurilor de investiții ale întreprinderi
lor. în numeroase cazuri mașinile și utilajele realizate constituie, 
prin concepția și caracteristicile lor tehnico-funcționale, o crea
ție originală, fiind brevetate ca invenții- Totodată, prin autodo
tare au fost degrevate mult sarcinile unităților specializate con
structoare de mașini privind realizarea unor unicate costisitoare.

1
9 O acțiune soldatâ cu rezultate bune, dar care ar putea fi și mai 
bune 9 Creșterea producției, a productivității muncii, concomitent cu obți
nerea unui important volum de economii materiale și bănești O Ce atestă 
experiența acumulată, ce probleme se cer rezolvate în scopul amplificării 

acțiunii $ Perfectionarea cadrului organizatoric și a sistemului informațio
nal.

Astăzi, la căpătui încheierii unui drum lung parcurs pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de termen, se poate aprecia că 
la succesele dobîndite în creșterea producției și productivității 
muncii, economisirea unor fonduri de investiții și valutare, ridi
carea nivelului tehnic al producției, valorificarea mai bună a 
materiilor prime, materialelor și combustibilului, o contribuție 
însemnată a adus-o aproape în fiecare întreprindere acțiunea 
de autodotare. Pentru a desprinde cîteva din realizările dobîn
dite pe această linie, perspectiva acțiunii, cit și orientările de 
viitor privind creșterea aportului ei la ridicarea în general a efi
cienței activității economice a întreprinderilor, revista noastră a 
inițiat o anchetă în 36 de întreprinderi industriale. Iată cîteva 
din problemele desprinse din anchetă, cit și unele propuneri su
gerate de interlocutori.

1. Ridicarea nivelului tehnic al producției

SPORIREA necontenită a eficienței activității de producție este strîns legată de nivelul tehnic la care se desfășoară aceasta, de mobilizarea largă a rezervelor disponibile. Or, în acest scop, mecanizarea producției, modernizarea mașinilor și utilajelor în funcțiune, crearea altora cu o mai mare eficiență, toate la un loc — rezolvate parțial sau în totalitate prin efortul propriu al întreprinderii — înseamnă mari economii de fonduri de investiții, concomitent cu rezolvarea mai operativă a cerințelor specifice diferitelor activități. Din ancheta întreprinsă a rezultat că, în primii 4 ani ai actualului cincinal, au fost proiectate, executate și încadrate în fluxurile tehnologice de fabricație sute de mașini, utilaje și instalații de nivel tehnic ridicat, valoarea acestora fiind de sute de milioane de lei. Iată cum se prezintă situația la primele 12 întreprinderi cuprinse în anchetă, luate în ordinea valorică a realizărilor (tabelul nr. 1).Datele prezentate sînt, credem, convingătoare, ele atestînd eforturile depuse de colectivele de muncă respective pentru a realiza prin efort propriu sarcini care în alte perioade se rezolvau fie de către întreprinderile specializate, fie pe calea importurilor. în cadrul programelor de autodotare s-au realizat nu numai mașini și utilaje, ci și instalații complexe, linii automate de fabricație, de un înalt randament și nivel tehnic (întreprinderea de autocamioane și „Tractorul'1-Brașov, „1 Mai“-Ploiești etc.).Dacă adăugăm la aportul direct adus 

în producție de mașinile, utilajele și instalațiile realizate prin efort propriu și reducerea unor importuri care, în multe cazuri, se ridică la milioane lei valută (tabelul nr. 1), ne apare într-o lumină și mai concludentă faptul pentru care conducerea partidului a indicat și a dat sarcini cadrelor din economie să acorde toată a- tenția organizării și dezvoltării acțiunii de autodotare. în întreprinderi și centrale industriale au fost stabilite, mai ales în anii din urmă, planuri speciale de acoperirea nevoilor de mașini, utilaje și instalații pentru înlăturarea unor locuri „înguste". în producție, pentru sporirea randamentelor, creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Unele centrale industriale au luat chiar măsuri de specializare a u- nora din unitățile componente pentru a executa diferitele tipuri de mașini și utilaje sau părți ale acestora, în vederea satisfacerii nevoilor tuturor întreprinderilor subordonate. A fost creat, de asemenea, un cadru propice de colaborare între unități, astfel îneît prevederile în domeniul autodotării să poată fi înfăptuite la termene cit mai scurte.O problemă de certă importanță care a preocupat îndeaproape mai ales întreprinderile, a fost aceea a asigurării bazei teh- nico-materiale cît și a forței de muncă necesare și de înalt nivel profesional. în prezent, se poate aprecia că, în multe unități, au fost organizate ateliere speciale pentru realizarea planului de autodotare, creîn- du-se condiții ca acestea să funcționeze bine tocmai datorită atenției și sprijinului de care se bucură din partea cadrelor de conducere și tehnice. Așa stau lucrurile, de pildă, la întreprinderea constructoare de mașini-Reșița unde, în cadrul sectorului cald (turnătorie, forjă, tratamente termice), a fost organizat un sector de auto

dotare. Mașinile-agregat, care necesită o mare precizie, se execută în sectorul scu- lărie, iar instalațiile de mecanizare și e- lectrice, în secțiile productive de specialitate. Condiții deosebite pentru desfășurarea lucrărilor de autodotare au fost create la „Tractorul" și întreprinderea de autocamioane din Brașov, „1 Mai"-Ploiești, „23 August" și ,,Semănătoarea" din București etc. în toate aceste întreprinderi, cît și în multe altele,secțiile sau atelierele speciale amenajate, dotate cu mașini și utilaje corespunzătoare, cadre de proiectare și de execuție de înaltă calificare, sînt capabile să realizeze volume importante de lucrări la un înalt nivel tehnic.Important de subliniat este și faptul că asemenea activități nu se desfășoară numai în industria construcțiilor de mașini, profilată în acest domeniu, ci, în multe cazuri, realizările dobîndite pe linie de au- toutilare de întreprinderi aparținînd altor ramuri (industria ușoară, construcții industriale, chimie, economie forestieră și materiale de construcții, metalurgică) sînt demne de apreciat, sub raportul caracteristicilor funcționale, economicității, satisfacerii unor cerințe de certă importanță pentru producție.Firește, sînt și unități în care problemele autodotării nu sînt tratate așa cum se cuvine, și ca urmare, realizările ce se obțin se situează mult sub posibilități. Bunăoară, in întreprinderile unde nu există ateliere speciale de autodotare („Feroe- mail", întreprinderea de utilaj chimic, întreprinderea „Flacăra" din Ploiești, întreprinderea de radiatoare și cabluri-Bra- șov), iar ansamblele, subansamblele sau piesele se execută dispersat — fie în sculării, fie în celelalte ateliere de producție curentă —■ lucrurile lasă de cele mai multe ori de dorit din punct de vedere tehnic, influențînd totodată negativ atît realizarea planului de producție, cît și cel de autodotare. Sculăriile, de pildă, acordă, după cum este și firesc, atenție în primul rînd dotării cu SDV-urile necesare produselor curente ale întreprinderilor, iar secțiile productive au întotdeauna în față primatul realizării planului de producție, comenzile pentru autodotare fiind lăsate pe plan secundar.



eu
înlăturarea acestor neajunsuri presu

pune organizarea în întreprinderi a unor 
nuclee și sectoare speciale de autodotare 
care, pe de o parte, să fie înzestrate cu 
mijloace minime de proiectare și execu
ție, iar, pe de altă parte, să poată coordo
na întreaga acțiune, astfel ca și sarcinile 
de plan in acest domeniu să fie realizate 
Ia 
tă

timp și în condiții tehnice și de eficien
ții mai corespunzătoare.

pentru autodotare este mai redusă, s-a organizat un colectiv specializat în cadrul centrului de proiectare de pe lingă Centrala industrială. Un alt mod de rezolvare al problemei ni-1 oferă întreprinderea de construcții metalice-Caransebeș. Aici s-a luat măsura, ca din acest an, să se formeze, în cadrul biroului de proiectare al întreprinderii, o grupă specială care
2. Stimulent in dezvoltarea

activității de concepție

O PÎRGHIE principală pentru realizarea programelor de autodotare, o constituie 
organizarea temeinică a nucleelor sau 
grupelor de concepție. Așa cum a dovedit experiența, acestora le revine îndatorirea nu numai de a adopta cu discernămînt soluțiile tehnice cele mai înaintate în realizarea unor mașini și utilaje cu indici economici și tehnici înalți, dar și să asigure la timp și în bune condiții documentația de execuție necesară. Avînd în permanență sprijinul celor mai experimentate cadre tehnice din întreprindere, aceste nuclee de concepție au posibilitatea să evite încă din faza de pregătire a documentației unele eventuale neajunsuri.Bucurîndu-se de o asemenea organizare a activității, întreprinderea „Tractorul“- Brașov, Exploatarea minieră-Anina, întreprinderea „1 Mai‘-Ploie.ști și altele au reușit, an de an. să-și realizeze în actualul cincinal programele de autodotare. concomitent cu promovarea unor soluții tehnico-economice valoroase. La întreprinderea de autocamioane-Brașov — unitate cu o bogată experiență în organizarea activității de autodotare — există lin colectiv de proiectare care numără 130 de specialiști. în schimb, la întreprinderea „Rulmentul", tot din Brașov, unde posibilitatea asigurării de cadre de concepție

Tabelul nr.l
înfăptuirea programelor de autodotare
valutare obținute în întreprinderi ,luate în ordinea 

mărimii realizării or

ClTEVA DIN EFECTELE ECONO
MICE ALE ACȚIUNII DE AUTO

DOTARE

® Prin potențialul propriu de care 
dispun (alelierele mecanice, cadrele 
de concepție și de execuție) întreprin
derile reușesc să-și execute singure u- 
nele mașini, utilaje sau instalații spe
cifice de care au nevoie și să le pună 
in funcțiune mai devreme decit dacă 
le-ar comanda la alți furnizori.

* Industria constructoare de ma
șini este degrevată de execuția uni
catelor, iar în cazul importurilor se re
alizează însemnate economii de valu
tă.

* Unele mașini și utilaje realizate 
in cadrul autodotării revin uneori mai 
ieftin decit cele achiziționate de la 
industria de specialitate ; in cazul in 
care un utilaj realizat prin forțe pro
prii este mai scump, diferența trebuie 
și poate fi compensată prin sporul de 
producție rezultat din devansarea pu
nerii sale in funcțiune.

* Autodotarea a adus și aduce o 
contribuție prețioasă la stimularea gîn- 
dirii creatoare, a concepției proprii, la 
realizarea unor mașini și utilaje origi
nale, multe devenind invenții brevetate.

să execute proiectele necesare planului de autodotare etc.în alte întreprinderi, numărul de pro- iectanți afectat acestei activități este foarte restrîns și nu poate cuprinde nici pe departe sarcinile ce i se repartizează. La întreprinderea „Feroemail"-Ploiești, Combinatul de prelucrare a lemnului- Caransebeș și altele, care nu dispun de colective de proiectare pentru autodotare, lucrările se execută de către grupele de proiectare de pe lîngă centralele industriale de care aparțin. Lucrurile ar părea firești, dar întreprinderile respective cît și altele intîmpină greutăți în întocmirea documentațiilor tehnice din cauza supraaglomerării acestora. Problema trebuie rezolvată cu toată atenția pentru ca inițiativele bune ale întreprinderilor să fie sprijinite începînd chiar de la nivelul de conducere al centralei.Pe lîngă necesitatea elaborării și asigurării la termen și de calitate a documentației de execuție, se impune perfecționarea sistemului informațional asupra realizărilor obținute, pe plan teritorial și pe ramuri, pentru a se evita situațiile în care unele colective își orientează eforturile spre realizarea unora și acelorași mașini, utilaje sau instalații, care în alte locuri au fost definitivate sub aspectul concepției cît și al execuției.Ministerul Industriei Metalurgice, de pildă, editează un buletin informativ cu lucrări de autodotare executate de întreprinderi. Se editează și buletine informaționale în unele județe, care oglindesc realizările obținute de întreprinderile din teritoriu. Și totuși cazurile de paralelisme în conceperea și realizarea unor mașini și u- tilaj.v sînt încă frecvente, întrucît majoritatea ministerelor și județelor nu fac acest lucru. în cadrul anchetei, numeroși specialiști au făcut propunerea ca, pe plan republican. să se găsească 
o modalitate pentru asigu
rarea unui sistem de infor
mare și documentare asu
pra fișelor eu caracteristi
cile tehnice, parametrii cît 
și datele telinico-economiee 
ale mașinilor și utilajelor 
proiectate șî executate pe 
linie de autodotare în dife
rite întreprinderi. Cei interesați ar putea obține astfel toate informațiile necesare asupra utilajelor în cauză, la nevoie chiar proiectele lor, scurtîndu-se fel lui

și economiile

■Valoarea autodo-
\ tării cu mașini ‘ ■De’ntmirM. unitSțît -—utilaje—   

finii lei)

Economii' 
valutare 
estimate 
(mii lei 
valută)

1971-1974 1975
realizări prevederi

întreprinderea de auto
camioane - Brașov 275 ooo 84 ooo 3oo ooo
"Tractorul" - Brașov 264 ooo lo3 5oo 8o 710
"Rulmentul" - Brașov . 64 951 25 ooo 7 25o ,
Combinatul siderurgic- 
Reșița

î
‘22 616 11 ooo

i
3oo

Întreprinderea construe—, 
toare de mașini - Reșița 43 2o4 15 94o 1 141
întreprinderea de scule- 
Rîșnov 16 777' 9 ooo 1 4oo
Combinatul de prelucrare 
a lemnului - Caransebeș 13 18o' 1 12o

1
186

întreprinderea de cons
trucții metalice - Bocșă 13 o83 8 ooo 1 2oo
"Oțelul Roșu"-Caraș •' 
Severin lo 127 1 6oo 3 ooo
întreprinderea de șuru-> 
buri - Brașov 9 3oo 13 ooo 1 3oo
J.M. Anina 1 46o 1 213 1 2oo
"Feroemail" - Ploiești ' 1 176 1 4oo 1 258

ast- simțitor execuția planu- de autodotare.
3. Sporirea eficienței

economice de-EFORTURILE ce se pun de fiecare colectiv au în vedere, în primul rînd. realizarea unor mașini și utilaje, cu ajutorulsă sporească eficiența 
t regii activități.

cărora 
in-

De aceea, la stabilirea necesității, a costului fiecărui utilaj sau mașini, se iau în calcul efectele asupra producției, productivității muncii, reducerii costurilor de producție. în marea majoritate a cazurilor — la cele 36 întreprinderi la care se referă ancheta — rezultatele e- conomice obținute pe seama autodotării în perioada 1971—1974 sînt edificatoare (în tabelul nr. 2 sînt prezentate efectele obținute de întreprinderi, grupate în ordinea mărimii lor).Așadar, autoutilarea, privită prin prisma efectelor economice, asigură un grad mare de eficiență care compensează eforturile depuse. La Exploatarea minieră-Anina, de pildă, producția a sporit în ultimii 4 ani — ca urmare a realizării prin efort propriu a unor mașini și utilaje specifice — cu 11.5" o- productivitatea muncii cu 14,6"», iar costurile de producție au fost reduse cu 1.57"». Tot așa de concludente sînt și rezultatele înregistrate de întreprinderea de construcții metalice-Bocșa (creșterea producției cu 20" o, a productivității muncii cu 40" o, scăderea costurilor produselor cu 5%), întreprinderea de șuruburi-Brașov (sporirea producției cui!"», a productivității cu 6"», diminuarea costurilor de producție cu 0,5"») etc.Experiența confirmă că și în acțiunea de autodotare întreprinderile nu pot efectua, în toate cazurile, întreaga gamă de piese, ansamble sau subansamble necesare unor utilaje : se ivește necesitatea cooperării cu 
alte întreprinderi care, fie că sînt profilate, fie că au posibilități mai mari sub aspect tehnic și al capacităților disponibile. întreprinderea ,.Intex'‘-Păulești, de pildă, a realizat prin forțe proprii mașini de cusut eu o parte din piese executate în cooperare de întreprinderea „Nicovala''-Sighișoara. Relații de cooperare bune în domeniul realizării utilajelor din -autodotare a sta-



ejibilit și întreprinderea de utilaj chimic- Ploiești- cu întreprinderea de mecanică fină-Sinaia, „1 Mai“-Ploiești, întreprinderea mecanică-Plopeni și altele.în alte locuri însă, cooperarea nu decurge în cele mai bune condiții. întreprinderea de construcții de mașini-Reșița cooperează la producția unor piese dificile cu întreprinderea de mașini-unelte și agre- gate-București, dar întîmpină greutăți din punctul de vedere al livrării diferitelor subansamble la termenul fixat. Această situație își are explicația în aceea că auto- dotarea prin cooperare, neaducînd nici o contribuție la realizarea indicatorilor de plan ai întreprinderilor colaboratoare, a- cestea nu sînt interesate în acceptarea u- nui volum mare de comenzi și nici în executarea lor la termene scurte.Pentru evitarea unor asemenea neajunsuri, ar fi bine ca și cooperarea pentru autodotare să fie prinsă ca sarcină de pian, în primul rînd. în cadrul întreprinderilor din interiorul centralei: aceasta ar permite o mai bună coordonare pe ansamblul cen- tralef, iar abaterile ivite în respectarea clauzelor contractuale (termene, calitate etc.), ar putea fi soluționate prompt. în caz contrar fiind periclitată îndeplinirea indicatorilor de plan nu numai la unitatea în cauză, ci pe întreaga centrală. în ce privește cooperarea între întreprinderi dm alte centrale industriale — indiferent de ramura de care aparțin — se pune și aici problema unei mai atente preocupări din partea centralelor respective, cît și a ministerelor de resort.
Tabelul nr .2

Eficiența economică a autodotării în 3$ 'de întreprinderi d°71-1974)__________________
Creșterea Sporirea 
producției produc

tivității 
_____________muncii
lo - 2o 11 - 4o 
. 3 - 9 3-10

0,5- 2 o,5 - 2

9 întreprinderi
14 întreprinderi
13 întreprinderi

PRINCIPALELE PROPUNERI ALE ÎNTREPRINDERILOR CUPRINSE IN ANCHETA

• Evidența la nivel de centrale industriale a necesarului de mașini, utilaje și 
instalații propuse a fi executate prin autodotare de întreprinderile componente. In 
funcție de experiența căpătată de fiecare colectiv, să se organizeze specializarea între
prinderilor pentru realizarea unor categorii de utilaje, mașini sau instalații.

• Organizarea in întreprinderi a unor sectoare speciale de autoutilare. care să 
coordoneze întreaga acțiune.

• Să se dezvolte unități specializate pentru executarea de elemente tipizate — 
electrice, hidraulice și mecanice - și părți de mașini, pentru a se putea satisface ope
rativ cererile tuturor întreprinderilor.

• Stabilirea pentru producția realizată în cadrul autodotării a unui indicator 
distinct al productivității muncii față de cel pe ansamblul întreprinderii. Aceasta, ținîn- 
du-se seama că, în gerjrol, se execută utilaje cu caracter de unicate, care cer un 
consum mai mare de timp și, deci, afectează nivelul productivității muncii pe între
prindere.

• Să se organizeze un sistem special de colectare a fișelor tehnice a produselor 
executate in cadrul autodotării de către fiecare întreprindere, care să fie publicate 
anual intr-un volum. Acest lucru ar fi de un real folos pentru înlăturarea paralelismelor.

• Perfecționarea metodologiei de alocare a fondurilor necesare executării progra
melor de autodotare, întrucît necesitățile producției impun, în multe cazuri, anumite 
lucrări neprevăzute la începutul anului. Pentru operativitate, se consideră mai eficientă 
soluția de atribuire a unui fond global pentru aceste lucrări.

Reducerea 
costurilor 
de produc-

T
3-5
1-2 
sub 1'

în legătură cu unele deficiențe în asigurarea aprovizionării tehnico-materiaie faptele atestă că sînt necesare măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale. Conform legislației în vigoare, întocmirea specificațiilor de materiale are loc cu 9—12 luni înaintea începerii unui nou an. în aceste condiții, aprovizionarea pentru executarea proiectelor pentru autodotare întocmite după a doua jumătate a a- nului, nu mai poate fi făcută, astfel că acțiunea se amînă pe o perioadă de a- proximativ 2 ani. De asemenea, o specificație de materiale dată anterior terminării proiectelor nu poate cuprinde toate materialele și, în special, elementele din sistemul de comandă și automatizare, deoarece în muite cazuri soluțiile nu sînt cunoscute la programarea proiectării.

Pentru evitarea unei atari stări de fapte ar fi necesară o reglementare prin care întreprinderea furnizoare să fie obligată ca pentru autodotare să livreze, într-un timp relativ scurt, materialele necesare dintr-o cotă afectată special pentru asemenea acțiuni.Se mai ridică și o altă problemă în legătură cu aprovizionarea tehnico-materială : crearea de posibilități ca fiecare întreprindere care fabrică mașini-unelte prin forțe proprii să-și poată procura unele elemente tipizate. Aceasta le-ar permite să-și concentreze atenția spre diferite accesorii specifice, inclusiv SDV-uri și, ceea ce este mai important, să realizeze autodotarea în
V. BOESCU

L. TINTEA
V. IL1E

(Continuare in pag. 32)

----------------------------------------- COMENTARIU LA UN GRAFIC
DINAMISMUL INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI

Baza energetică 

și electrificarea ritmREȘTEREA în susținut a producției de energie reprezintă o condiție esențială în procesul făuririi unei economii moderne, dezvoltate armonios.Considerînd potențialul energetic ca o parte constitutivă deosebit de importantă a patrimoniului național, partidul a stabilit cu claritate, încă in primii ani de după eliberare, sarcina dezvoltării energeticii și electrificării ca punct de plecare pentru întreaga- operă de ridicare economică a țării. Politica noastră în acest domeniu, concretizată intr-o serie de planuri de lungă durată, a urmărit — și urmărește în continuare — valorificarea superioară a resurselor energetice, reducerea ponderii hidrocarburilor gazoase și lichide în balanța de energie primară, creșterea ponderii energiei hidraulice, cărbunele fiind solicitat să

completeze intr-o măsură tot mai mare necesarul de energie primară.O asemenea orientare s-a dovedit pe deplin întemeiată. în anul 1975 consumul intern de e- nergie primară crește de 7.3 ori față de 1950. depășind 84 mii-, tone combustibil convențional. Ritmul de creștere a producției de energic primară a fost mult mai accentuat decit in alte țări, ceea ce a permis depășirea. încă cu mulți ani în urmă, a indicelui mediu mondial privitor la consumul de energie primară pe locuitor.Producția de energie electrică a înregistrat unul din cele mai înalte ritmuri de creștere in perioada pe care o analizăm. La sfirșitul lui 1975 nivelul acesteia se va ridica la 57.5 miliarde kWh, depășind cu 64% nivelul realizat în 1970, de 7,5 ori pe cel din 1960, de peste 27 ori pe cel din 1950 și de peste 52 ori producția anului 1938. în medie, producția de energie electrică s-a dublat la fiecare cinci ani. Pentru realizarea acestei creșteri au fost alocate însemnate fonduri 

materiale și financiare, pe baza cărora pe harta țării au apărut mari centrale electrice, printre care hidrocentrala de la Porțile de Fier .o serie de hidrocentrale pe riurile Bistrița și Argeș, termocentralele de la Craiova. Ro- vinari. Deva. București, Brazi, Borzești etc., iar altele se află in construcție.în anii viitorului plan cincinal, odată cu importantele creșteri cantitative, vor continua schimbările in structura resurselor de purtători de energie și in structura producției de energie electrică. Producția de energie electrică. 75—80 miliarde kWh, în 1980 va fi realizată într-o proporție sporită in centrale hidroelectrice (17%) și in termocentrale pe cărbuni (44%), și într-o proporție mai mică față de trecut în centrale pe hidrocarburi (33%). A- ceasta ca rezultat al faptului că producerea energiei electrice este proiectată pe utilizarea prioritară a cărbunilor inferiori, a potențialului hidroenergetic al Dunării și riurilor interioare, iar în deceniul următor și pe ener- . gie nucleară.

STRUCTURA PRODUCȚIEI

DE 'ST
ENERGIE ELECTRICA"

35!
374

KftZi Z? centrate hidroelectrice 
V///M în termocentrale pe cărbuni 
t I în centrale pe hidrocarburi

tn centrate pe resurse secundare
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Producția de energie electric#
•----- -Puterea instalata în centrate /
---------Consum intern de energie primar^

. INDICATORI Al DEZVOLTĂRII / 
BAZEI ENERGETICE



DIN CRONICA

ÎNTRECERII
Ca răspuns la chemările la întrecere 

pe 1975 adresate de întreprinderile 
fruntașe din fiecare ramură, colectivele 
de muncă din unitățile industriale, de 
pe șantierele de construcții, din trans
porturi și agricultură își intensifică 
eforturile pentru a dobîndi noi succese 
în realizarea actualului cincinal înainte 
de termen.

CĂRBUNE PESTE PLAN

@ Minerii din codrul exploatărilor 
Petrila și Lonea, utilizind cu randament 
sporit mașinile și instalațiile din sub
teran. au extras zilnic, în cursul lunii 
ianuarie a.c., între 200—300 tone căr
bune peste prevederile de plan. Dato
rită depășirii sarcinilor pe prima lună 
din acest an, ei au pus la dispoziția 
Termocentralelor de la Mintia și Paro- 
șeni o cantitate suplimentară de cărbu
ne CU ajutorul căreia se pot produce 
8 milioane kWh energie electrică.

® îndeplinind cincinalul incă din 
primăvara trecută, minerii din cadrul 
Exploatării de mangan de la Vatra 
Dornei, lucrează acum in contul lunii 
octombrie a anului 1976. Se apreciază 
că la sfîrșitul acestui an minerii de la 
Vatra Dornei vor obține, peste preve
derile cincinalului, o producție de man
gan valorînd 150 milioane lei.

CONSUMURI SPECIFICE REDUSE

© Datorită promovării de noi teh
nologii înaintate, reproiectării unor 
motoare electrice, colectivul întreprin
derii „Electromotor"—Timișoara a reu
șit să economisească în acest cincinal 
peste 1 000 tone metal și să reducă 
cheltuielile materiale și de manoperă, 
în medie cu 350 lei de produs. Tot pe 
această cale la întreprinderea „Elec- 
trometaT—Timișoara s-au pus în evi
dență importante rezerve interne în 
producerea unor tipuri de corpuri de 
iluminat, care, la nivelul întregii pro
ducții industriale, asigură o economie 
de materii prime și manoperă, ajun- 
gînd pînă la 40% din cheltuielile de 
fabricație.

© Și în unitățile de transport pe, 
calea ferată se aplică o serie de ini
țiative care se soldează cu rezultate 
remarcabile. Colectivul statiei Cluj-Na- 
poca, de exemplu, a hotărît să reducă 
staționarea cu cel puțin 5 minute pe 
vagon și tură de serviciu, reușind ast
fel să depășească planul cu aproape 
6 la sută la tone expediate. Prin ace
eași soluție, la Dej-Triaj capacitatea de 
prelucrare a stației a crescut cu 300 
vagoane pe zi. De asemenea feroviarii 
din Coșlariu și-au propus ca nici un 
tren de marfă format și expediat din 
această stație să nu fie sub capacitatea 
prevăzută, tonajul mediu al trenurilor 
crescmd cu 5%, iar stația a triat, în 
medie pe. tură, circa 1 500 vagoane 
peste capacitatea proiectată. Prin apli
carea și a altor inițiative în transpor
turile feroviare s-au economisit in 
cursul anului trecut 90 000 tone com
bustibil convențional.

Tehnicitate

Conținut si dimensiuni
9 9

APROPIEREA nivelului de dezvoltare al agriculturii de cel al industriei presupune reducerea decalajului în ceea ce privește tehnicitatea producției, exprimată atît în înzestrarea tehnică a muncii, cît și în calificarea tehnică a forței de muncă din agricultuiă. în condițiile specifice agriculturii. creșterea înzestrării tehnice a muncii se realizează în principal pe calea mecanizării. automatizării, chimizării, îmbunătățirilor funciare și a perfecționării mijloacelor de muncă vii —- plante și animale — specifice agriculturii.Ridicarea gradului de tehnicitate a producției agricole la nivelul celei industriale, pe baza creșterii înzestrării tehnice a muncii din agricultură, presupune în mod obligatoriu sporirea în ritm rapid a investițiilor destinate dezvoltării bazei tchnico-materiale a agriculturii, în scopul realizării programului național de irigații și îmbunătățiri funciare, sporirii bazei tehnîco-materiaie, care să permită creșterea producției agricole la nivelurile prevăzute. Congresul al XI-lea al P.C.R. a hotărît majorarea cu încă 15—20 miliarde lei a investițiilor destinate agriculturii. La acestea trebuie adăugate investițiile din ramurile industriale și din sfera serviciilor care deservesc agricultura (industria constructoare de mașini agricole, industria chimică etc.) si ale căror activități contribuie la tehnicizarea procesului de producție din agricultură.Parcul de 125—130 mii tractoare (de care va dispune agricultura pînă la sfîrșitul cincinalului) cu întreg setul necesar de mașini agricole, într-o gamă diversificată și un grad ridicat de universalitate, va permite generalizarea mecanizării complete și în zootehnie, iar mai tîrziu, și în legumicultura. Paralel cu aceasta, se va extinde utilizarea energiei electrice în producția agricolă, mai ales în domeniul creșterii animalelor și al irigațiilor. De asemenea, o contribuție de seamă în tehnicizarea muncii agricole o va aduce chimizarea, asigurarea unei cantități sporite de îngrășăminte chimice (în substanță activă) la un hectar teren cultivat (arabil, vii și livezi) de 250—280 kg (pînă la sfîrșitul cincinalului), ierbieide, substanțe de combatere a bolilor și dăunătorilor la plante și animale, ceea ce va situa agricultura noastră alături de cea din țările dezvoltate.Amploarea pe care o. ia înfăptuirea programului de îmbunătățiri funciare (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului etc.) va contribui și ea la apropierea condițiilor de muncă din agricultură de cele din industrie incă in acest cincinal. Aceasta va determina o creștere a înzestrării tehnice a muncii agricole pe întreg teritoriul țării și va imprima producției agricole caracterul de stabilitate, constanță — caracteristică oricărei activități industriale^ în aceeași direcție acționează introducerea în producție de noi soiuri și hibrizi de plante, precum și îmbunătățirea raselor de animale existente și crearea de rase noi. de randament ridicat.Modernizarea și perfecționarea mijloacelor de muncă din agricultură necesită însă și ridicarea tuturor lucrătorilor din agri

cultură, formarea unor muncitori agricoli cu pregătire multilaterală (policalificare) în domeniul mecanizării, chimizării, lucrărilor de îmbunătățiri funciare, zootehniei, în care scop se impune organizarea temeinică a învățământului agricol pentru întreaga țărănime. Mentalitatea că munca
PARTIDUL COMUNIST RO

MÂN pune în centrul politicii 
sale agrare realizarea unei a- 
griculturi moderne, intensive, de 
înaltă productivitate, bazată pe 
folosirea celor mai noi cuceriri 
ale științei. Potrivit prevederilor 
Programului partidului, întreaga 
dezvoltare a agriculturii româ
nești va urmări intensificarea 
procesului de transformare a 
producției agricoie într-o varian
tă a muncii industriale. Se poate 
spune că problema modernizării 
agriculturii noastre în etapa ac
tuală îmbracă forma industria
lizării procesului de producție 
din agricultură. Industrializarea 
agriculturii — așa cum arată și * 
experiența țărilor avansate în 
realizarea revoluției tehnico-

CONTINUITATEA, ritmicitatea procesului de muncă din agricultură presupune aplicarea unui larg complex de măsuri tehnico-economice. în rindul cărora, pe prim plan, se situează organizarea cooperării multilaterale în cadrul agriculturii, precum și intre agricultură și alte ramuri ale producției materiale. îndeosebi industria. Rezervele mari ce se așteaptă valorificate în această direcție sînt relevate de faptul că ocuparea unui cooperator numai circa 120 de zile in cursul anului, nu poate asigura realizarea unui nivel ridicat de productivitate a muncii, bază a creșterii veniturilor și a lichidării dispari taților în condițiile de viață dintre sat și oraș. în același timp, extinderea la sate a unor activități industriale — atît de prelucrare a unor produse agricole, cit și a unor activități industriale — prin asocierea cooperativelor agricole cu întreprinderi de stat (atît din agricultură, cît și din sectoare industriale) va da posibilitatea cooperativelor să-și investească fondurile în activități productive eficiente, să asigure .lucrul în tot timpul anului și să contribuie la creș-

agricolă este o muncă necalificată trebuie să rămînă un atribut al trecutului. Progresul rapid al agriculturii cere ca orice lucrător din agricultură să devină un specialist de înaltă calificare, cu o pregătire în strînsă legătură cu cerințele agrotehnicii înaintate și ale practicii agricole modeme.
Continuitate și ritmicitate
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în modernizarea agriculturii
terea nivelului de trai al locuitorilor satelor.Optimizarea structurilor de producție pe zone și pe fiecare unitate agricolă în cadrul lucrărilor de zonare a producției agricole și îndeosebi dezvoltarea zootehniei (a cărei pondere în producția globală va
științifice contemporane în agri
cultură — are loc în forme speci
fice, corespunzătoare particula
rităților de producție din agricul
tură, în care influența factorilor 
naturali nu poate fi înlăturată, ci 
cunoscută și folosită în inte
resul modernizării producției a- 
gricole. De aceste particulari
tăți trebuie să țină seama și po- < 
litica de lichidare a deosebirilor 
esențiale dintre munca agricolă 
și cea industrială, în efortul con
jugat de a imprima muncii agri
cole principalele caracteris
tici ale muncii industriale : teh

nicitate, continuitate și ritmi
citate, randament și productivi
tate ridicată, egalitate în veni
turi și condiții de viață.

ajunge la 40% în 1980) va contribui și ea la ocuparea mai completă și mai uniformă a forței de muncă din agricultură.
Randamente și productivitate 

pundere a mijloacelor tehnice, chimice și biologice de care va dispune agricultura noastră în cincinalul următor, va permite realizarea unor randamente care ne vor apropia simțitor de nivelurile atinse în țările cu agricultură dezvoltată, marcînd trecerea agriculturii românești pe făgașul industrializării. Astfel, pentru perioada 1976—1980 se prevede realizarea (în medie anuală) a următoarelor randamente la hectar : 3 000—3 150 kg la grîu și secară, 3 500—3 800 kg la porumb, 2 000—2 140 kg la floarea-soarelui, 34 000—36 000 kg la sfecla de zahăr, 19 000—20 000 la legumele de cîmp. cel puțin 10 000 kg la hectar la culturile irigate de cereale. în creșterea animalelor, nivelul de randament pe animal în anul 1980 va reprezenta, la lapte de vacă : 3 300—3 500 în I.A.S. sau 2 200— 2 400 în C.A.P., la lînă : 4—4,5 kg în I.A.S. sau 3,3—3,7 kg în C.A.P., la ouă 200—240 bucăți în I.A.S., 180—210 bucăți în C.A.P. La obținerea acestor randamente se are în vedere și faptul că cercetarea științifică din agricultură este capabilă astăzi de a rezolva la un nivel superior problemele ce privesc cultivarea plantelor și zootehnia, punînd bazele unei agriculturi intensive, în care se aplică tehnologii moderne de producție.Tehnicizarea producției, în condițiile u- niformizării folosirii forței de muncă pe baza modernizării structurii de producție din agricultură, va duce la o puternică sporire a productivității muncii, la lichidarea decalajului existent astăzi atît față de țările cu agricultură dezvoltată, cît și față de industria națională. în această direcție va acționa cu deosebită tărie, pe lîngă sporirea producției agricole, transferarea planificată a unui mare număr de brațe de muncă din agricultură în industrie și în alte ramuri ale economiei naționale. Amploarea acestui transfer este atestată de faptul că, față de circa 42% din populația activă cît cuprinde astăzi agricultura, in 1980 va cuprinde numai 27—28%, iar în 1990 doar 12—15%, pondere prin care România se va număra printre țările cu agricultură modernă, de mare randament și productivitate a muncii (de altfel, în cursul cincinalului, pentru prima dată în istoria României, populația ocupată în industrie va depăși pe cea ocupată în agricultură).O problemă hotărîtoare pentru procesul de industrializare a agriculturii românești este reducerea cheltuielilor materiale de producție, prin creșterea productivității muncii și a randamentelor la hectar și pe cap de animal.Amplificarea Ia dimensiuni optime a producției nete agricole presupune reducerea ponderii cheltuielilor materiale în valoarea producției globale agricole, în condițiile creșterii absolute a acesteia din urmă. Pentru aceasta însă se impune o asemenea gospodărire a fondurilor fixe, materiilor și materialelor (furaje, îngrășăminte etc.) folosite în procesul de producție agricolă, încît creșterea volumului lor să fie devansată de creșterea producției agricole-vegetale și animale. Pe această linie se înscriu creșterea mai rapidă a părții active a fondurilor fixe productive și
prof. univ. dr. O. PARPALĂ

(Continuare în pag. 10)

AGRORAMA
Influența extinderii acordului 
global

EVOLUȚIA averii obștești, a ron
dului de retribuire și a retribuției 
unei norme de muncă convenționale 
în ultimii ani la C.A.P. Comana, ju
dețul Constanța, a trezit un viu in
teres în rîndul cRdJelor de conducere 
din alte cooperative agtricole. în peri
oada 1971—1973 averea obștească a 
sporit cu 6 mii. lei, producția globală 
a fost în medie, anual, de 940 mii lei 
la 100 ha, Iar fondul total de retri
buire, în 1973, de 17 mii. lei. în urma 
acestor rezultate, pentru o normă de 
muncă convențională cooperatorii au 
primit 47 lei (față de 43 lei cît s-a 
planificat).

Se pune, deci, întrebarea : ce anu
me a contribuit la dezvoltarea coo
perativei ? Argumentele pledează că
tre influența pozitivă a stimulării 
cooperatorilor prin acordul global, 
care s-a aplicat în mod predominant 
pe echipe, pe grupe de familii și pe 
formații de lucru permanente. Retri
buția in bani și natură s-a stabilii 
numai la cultura porumbului (42 lei, 
78 kg porumb și 75 kg grîu pentru 
fiecare tonă d< porumb realizată de 
cooperatori) iar retribuția în bani la 
fiecare 1000 lei producție livrată din 
celelalte culturi, astfel : 81 lei la floa
rea-soarelui, 72 lei la soîa, 286 lei Ia 
tomate.

In felul acesta, cîșligurile anuale au 
depășit în multe cazuri suma de 20 000 
Iei.

Cuprinderea motopompiștilor și udă- 
torilor în sistemul de retribuire în 
acord global a contribuit în mod esen
țial la creșterea randamentelor la 
hectar. La rîndul lor, motopompiștii, 
au realizat venituri medii lunare de 
peste 2 700 Iei in 1973.

Echipele de motopompiști și udători 
au în primire 45—50 ha irigate. Veni
tul lunar garantat, în condițiile înde
plinirii sarcinilor, este de 1500 lei. în 
cazul depășirii producției planificate 
ei mai primesc însă echivalentul a 
20% din valoarea producției peste 
plan (în 1973 motopompiștii au primit 
cu 15% mai mult la retribuirea de 
bază față de udători pentru că au 
executat și operația de udare). Cres- 
cînd necesarul cooperativei la această 
categorie de lucrători, s-a impus, în 
1973, școlarizarea în comună a încă 
64 cooperatori pentru obținerea califi
cării de motopompist-udător.

Un consiliu intercooperatist la 
lucru 1

AMPLASAREA mai rațională a cul
turilor în cadrul cooperativelor agri
cole din raza unui consiliu intercoo
peratist, se dvedește a fi, în sine, fără 
alte investiții, un factor de sporire a 
recoltei.

Consiliul int-.ircooperatist Ciortești 
— județul Iași — pentru a produce 
mai multe plante de nutreț și plante 
tehnice, a trebuit să reducă, insă din 
1973, ponderea culturilor de cereale 
de la 67,9% la 59,6%. Reducerea s-a 
făcut însă concomitent cu amplasarea 
mai bună a acestora. în urma acestei 
operații, producția totală de cereale a 
sporit cu 2%. Spre exemplu, la po
rumb, suprafața ocupată s-a redus eu 
10%, iar producția a crescut cu 6%. 
La floarea-soarelui. suprafața cultiva
tă a crescut cu 43% însă, prin am
plasarea mai rațională, recolta a spo
rit cu 81%. în prezent, conducerea 
Consiliului intercooperatist analizează 
noi posibilități de îmbunătățire a am
plasării culturilor.

RIDICAREA gradului de tehnicitate a procesului de muncă din agricultura românească pe baza introducerii în producție a cuceririlor revoluției tehnico-științ’ifice contemporane va determina o creștere importantă a randamentelor la hectar și pe cap de animal, caracteristică esențială a unei agriculturi moderne. Acest imperativ este cu atît mai actual, cu cît agricultura românească, cu toată creșterea spectaculoasă a randamentului la hectar la aproape toate culturile agricole, continuă încă să se afle în urma agriculturii din alte țări și în urma propriilor posibilități. Faptul că în cadrul aceleiași gospodării sau în cadrul aceluiași județ sau zone, în unele gospodării se realizează randamente la hectar de 2—3 ori mai mari decît în cele vecine sau faptul că în unele județe cooperativele agricole obțin randamente la hectar mai mari decît întreprinderile agricole de stat (deși condițiile climatice sînt aceleași, iar dotarea întreprinderilor agricole de stat este superioară) arată că nu peste tot lucrările agricole necesare se execută la timp și în bune condiții, iar în zootehnie persistă lipsuri în asigurarea întreținerii animalelor, în îngrijirea pășunilor și fîne- țelor. De aceea se apreciază că folosirea rațională, cu spirit gospodăresc și cu răs



Cl!
(Urmare din pag. 9) diminuarea ponderii investițiilor pentru construcții și alte fonduri fixe care nu participă direct la procesul de producție, fundamentarea economică a consumului de îngrășăminte chimice în funcție de particularitățile de sol, de soi, de tehnologie etc., înlocuirea periodică, la timpul potrivit, a soiurilor și hibrizilor depășiți din punct de vedere al potențialului productiv, îmbunătățirea raselor de animale și crearea de rase noi.

Venituri și condiții de viață

MICȘORAREA treptată, pînă la lichidare, a deosebirilor esențiale dintre munca agricolă și cea industrială, dintre sat și oraș, presupune și apropierea nivelului veniturilor lucrătorilor din agricultură de cele ale lucrătorilor din celelalte ramuri și sectoare de activitate. Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, precizează că în etapa următoare se va asigura ridicarea bunăstării țărănimii, dezvoltarea localităților rurale, realizarea unui raport just, echitabil, intre condițiile de viață de la orașe și cele de la sate. Corelarea venitului garantat lunar cu alte avantaje și surse de cîștig (în condițiile unei ocupări normale în cursul anului) duce la concluzia că încă de pe acum, veniturile cooperatorilor se ridică la nivelul celorlalte sectoare ale economiei naționale. în 1980, veniturile reale provenite din munca în cooperativele agricole 

de producție, precum și din gospodăriile personale pe o persoană activă vor crește cu 20—25% față de 1975.în asigurarea unor condiții de viață e- gale pentru toți cetățenii țării, un rol e- sențial îl are organizarea și sistematizarea teritorial-administrativă. Realizarea unor centre comunale puternice din punct de vedere economic, bine dotate edilitar, sanitar, industrial și comercial, care să se transforme treptat în centre urbane cu condiții de viață apropiate celor din orașe, crearea a numeroase noi centre orășenești vor asigura ridicarea generală a nivelului de civilizație al satelor.Acestea sînt, prezentate succint, principalele elemente care definesc procesul de integrare a agriculturii în strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. a unei societăți, care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în cuvântarea la încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste — „trebuie să 
fie o societate omogenă o poporului mun
citor. în care deosebirile dintre munca 
industrială și cea agricolă, dintre munca 
intelectuală și cea fizică vor fi tot mai 
mici — ca rezultat al ridicării generale a 
nivelului de cultură și înțelegere, al intro
ducerii tehnicii în industrie și agricul
tură ').') Nicolae Ceaușescu — Cuvintarea la încheierea Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile de stat și cooperatiste, Consfătuirea pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, E.P., 1974, pag. 284.

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

AVANSUL PETROLIȘTILOR

• Colectivul schelei — Brăila a ter
minat cu 5 zile mai devreme forajul 
primelor două sonde din acest an. Cu 
un avans similar se vor încheia în cu- 
rînd și lucrările de săpare a altor două 
sonde. Aceste prime succese, vin să 
întregească realizările din 1974, cînd 
sondorii acestei schele au forat peste 
prevederi aproape 5 400 m. După re
zultatele înregistrate în activitatea de 
producție, petroliștii brăileni au pășit 
de mult in cincinalul viitor.

• în prima lună din 1975 colectivul 
Combinatului petrochimic de la Brazi 
a obținut o producție suplimentară de 
benzine, hidrocarburi aromatice și alte 
derivate evaluată la peste 8 milioane 
lei. ‘ -

MAI MULT METAL

• Răspunzînd chemării lansate de 
metalurgiștii reșițeni, colectivul Combi
natului siderurgic de la Hunedoara a 
elaborat suplimentar în cursul lunii 
ianuarie mai multe de 1 000 tone metal. ♦

Inovație poate fi 
și valorificarea cu discernămint 
a practicilor tradiționale
Dr. Thomas ODHIAMBO —
Director al Centrului Internaționt 
de Ecologie-Kenya

• In documentele Conlerinței 
Mondiale a Populației se mențio
na eă 35%, din recolte se pierd in 
țările in curs de dezvoltare datorită 
dăunătorilor. Cum apreciați această 
situație ?— în realitate nimeni nu cunoaște recoltele potențiale ale țărilor in curs de dezvoltare, după cum nu cunoaște nici pagubele provocate de dăunători. Ceea ce știm este că aplicarea pestici- delor la un moment nepotrivit sau in cantitate nepotrivită duce la creșterea pagubelor prin omorîrea dușmanilor insectelor.

în ce privește țările in curs de dezvoltare, ele utilizează 40% din producția mondială de pesticide. Din acestea 80" 0 sînt utilizate pentru recolte „cash" : bumbac, cafea, ceai. Foarte puțin sînt utilizate propriu-zis pentru producția de alimente pentru populație, in special la protecția soiurilor de mare randament de griu și orez. După părerea mea, țările în curs de dezvoltare nici nu ar avea nevoie de mai multe pesticide. Este intr-adevăr necesar un stoc de rezervă — pentru situații deosebite — ex. lăcuste.Dar ceea ce țările in curs de dezvoltare necesită în realitate este accelerarea trecerii de la combaterea dăunătorilor, la crearea de soiuri rezistente. Exemplu, Institutul Internațional de A- gricultură Tropicală din Nigeria a creat un soi de plante de nutreț rezistentă la pestă. în sudul Indiei există o varietate de orez rezistent la numeroase insecte și dăunători. In Filipine s-au înregistrat bune rezultate cu soiul de orez IR — 20 realizat de Institutul internațional de cercetări pentru orez, care deși nu are un randament foarte mare, este in schimb foarte rezistent. Datorită acestei calități a fost preluat și in Bangladesh.
* Cu aceste mijloace se poate 

realiza îndeplinirea obiectivelor din 
Planul Mondial Indicativ elaborat 
de FAO ?— S-a vorbit mult de o așa-zisă ..revoluție verde", dar efectele sale au fost numai parțiale, pentru că nu a fost tocmai o revoluție, ci mai mult aplicarea teoriilor economice despre dezvoltarea agrară in țările industrializate la țări in curs de. dezvoltare. Fără să se ia in considerare condițiile ecologice și sociale ale țărilor tropicale 

nu puteau să fie realizate nici obiectivele ei.Totuși, cu acest impuls s-au putut identifica realele posibilități de utilizare a cunoștințelor și priceperii populației locale. Trebuie să recunoaștem acum aportul pe care-1 aduc multe comunități țărănești și tribale la cunoașterea condițiilor ecologice locale și a modului de exploatare optimă a lor. Multe comunități au dezvoltat și culturi de probă ale căror rezultate sint: foarte bune, fiind propuse pentru extindere în țară. Apoi multe terenuri se dovedesc a fi nepotrivite pentru metodele de cultivare din țările dezvoltate, dar foarte adecvate practicilor tradiționale. Ex. metoda „cultivare zero" care înseamnă fixarea săminței în sol fără a deranja structura solului și apoi nici-o cultivare suplimentară a solului.Avantajele sociale ale utilizării unor astfel de metode sînt că : oamenii înțeleg mai ușor noțiunile, sint mai ieftine, iar recolta reacționează sensibil la îmbunătățirea condițiilor de sol și apă.Pe scurt metoda propusă de noi înseamnă : 1. înregistrarea și precizarea > metodelor de cultivare tradițională : 2. 1 selecția celor mai productive metode ; 3. îmbunătățirea lor ; 4. recomandarea lor.Agricultura după metode intensive nu este exclusă, dar cere investiții prea mari, cu rezultate de multe ori imprevizibile in condițiile de climă și sol complet diferite din țările în curs de dezvoltare.
G. I.



CALIFICAREA
MUNCITORILOR

GONIMICIÎRB 
organizare

— Puncte de vedere pe marginea rezultate'or 

anchetei „R.E.“ privind cadrele noilor unități industriale —

Si MBUNATAȚIREA continuă a potențialului uman, 
I constituit în principal din muncitori calificați, perso

nal cu pregătire medie și superioară de specialitate, 
inclusiv persoanele care îndeplinesc funcții de condu

cere, precum și utilizarea rațională a tuturor categoriilor de 
personal, trebuie să fie, fără îndoială, două dintre obiectivele 
majore ale conducerii fiecărei unități economice și sociale, in
diferent de ramura din care face parte sau de profilul său de 
activitate.

Funcție de anumiți factori de influență cu caracter mai ge
neral sau specific cum sînt cei ce se referă la : sursele de asi
gurare a personalului necesar, vechimea unității, complexita

tea activităților, gradul de diviziune in muncă, tipul produc
ției. natura și complexitatea produselor, in concretizarea obiec
tivelor generale enunțate mai sus, fiecare conducere de unitate 
își formulează in mod concret obiectivele principale și secun
dare — derivate, odată cu precizarea anumitor priorități, pe 
categorii de personal sau pe sectoare de activitate, după caz.

Asigurarea necesarului de personal pentru unitățile noi îm
bracă o serie de aspecte specifice ; o analiză aprofundată con
duce insă la stabilirea unor deosebiri între unități total noi, pe 
un amplasament distinct sau într-o localitate unde apare pentru 
prima dată o industrie de un anumit gen și cele ce constituie 
extinderi sau dezvoltări ale unor unități existente.

ANCHETA efectuată de „Revista Econo- mică“și publicată în numerele 26 și 27 din dec. 1974 socotesc că a izbutit să-și'atingă scopul propus, reușind să prezinte o serie de factori de influență, cu anumite evaluări cantitative, pe baza cărora a putut desprinde o gamă de concluzii interesante și utile pentru cadrele de conducere și specialiștii din unitățile economice-In cele ce urmează, doresc să încerc a ^desprinde cîteva din problemele pe care le socotesc deosebit de importante în legătura cu asigurarea cadrelor pentru obiectivele noi, cum ar fi : modul de abordare? mijloacele de care dispune ? ce ar mai trebui făcut peste ceea ce se face în prezent? care sînt factorii responsabili ?Există de pe acum, un consens în a considera că pregătirea profesională a muncitorilor calificați necesari pentru obiectivele noi, pe fiecare meserie în parte, este o problemă cheie. Se poate spune și demonstra cu multe exemple că în acest domeniu s-au realizat progrese însemnate alît în ceea ce privește determinarea pe baze analitice a necesarului pe total și pe meserii, stabilirea surselor de acoperire a necesarului, recrutarea personalului, cît și în legătură cu pregătirea profesională, și integrarea în muncă a noilor lucrători.Știm astăzi, pe fiecare întreprindere, ca urmare a perfecționării continue an de an a instrumentelor de lucru, necesarul de muncitori calificați pentru anul ce urmează. pe total și pe meserii : prin ce forme de calificare se pregătesc și cîți pe fiecare formă ; cîți sînt de acum în pregătire și cîți trebuie cuprinși în anul 1975 ; cînd trebuie să înceapă fiecare curs și așa mai departe. La nivelul fiecărei unități economice și la nivelurile ierarhice superioare, pe ansamblul economiei, în profil departamental și teritorial, se dispune de o seamă de informații necesare pentru buna conducere a întregii activități privind asigurarea cu forță de muncă. Cunoaștem, de asemenea, o serie de informații, de același fel, pentru perioada 1976—1980. Desigur, toate acestea constituie condiții absolut necesare pentru buna desfășurare a tuturor acțiunilor ce au ca obiect asigurarea forței de muncă ; nu însă și suficiente. Pe de o parte pentru că, în mod firesc, 

urmează o serie de acțiuni de realizare, iar.pe de altă parte, pentru că, tot în mod firesc, trebuie intensificate mereu eforturile pentru perfecționarea metodelor de lucru în acest domeniu.în aceeași ordine de idei, mi-aș permite să apreciez că întregul cadru existent de forme de pregătire profesională corespunde cerințelor, ținînd seama atît de necesitățile de calificare, cît și de categoriile de oameni ai muncii cărora li se adresează ; se poate spune, de asemenea, că fiecare om al muncii, doritor să se califice într-o 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiminimnmini 

Cum trebuie abordată problema pregătirii muncito
rilor calificați ? Ce căi de soluționare se intrevăd ? 

Ce ar mai trebui făcut peste ceea ce se face 
în prezent? Care sînt factorii responsabili?

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiKiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiimeserie, tînăr sau adult, își poate găsi locul potrivit pentru a-și asigura, fie o formare profesională, fie o perfecționare a pregătirii pe care o are.AM AVUT și am ocazia să discut astfel de probleme cu cadre de diferite specialități din întreprinderi de toate categoriile : cursanți la diferite forme de calificare, muncitori calificați cu experiență, maiștri, conducători de diferite nivele ierarhice etc. La întrebarea, „care apreciați că este cea mai potrivită formă de calificare ?“ răspunsurile sînt diferite și, de regulă, după, ce se continuă discuția cu exemple concrete, în cele mai multe cazuri, răspunsul nu mai este atît de categoric ca la început, pentru o formă de calificare sau alta.în condițiile ritmurilor înalte de creștere economică, cu care sînt confruntate unitățile economice din țara noastră, socotesc că asigurarea muncitorilor calificați necesari, impune perfecționarea continuă atît a metodelor de abordare a problemei, cît și a mijloacelor și modalităților de acțiune.Astfel, de pildă, vorbind despre formele de calificare și eficiența lor, socotesc 

că cele mai bune rezultate le-au obținut și le obțin acele conduceri de unități care au stabilit programul de pregătire, pe baze analitice, plecînd de la conținutul concret al lucrărilor sau operațiilor, ce se execută pe fiecare loc de muncă sau, după caz, pe grupe de locuri de muncă cu profil identic sau similar. Sub acest aspect unul din factorii hotărîtori socotesc că este gradul de diviziune a muncii ; aceasta atît din punct de vedere al cerințelor de formare profesională, inclusiv a programului de formare și a duratei cursurilor, cît și din punctul de vedere al cerințelor impuse de nivelul productivității muncii în condițiile unor ritmuri înalte de dezvoltare. Funcție de aceasta se pot stabili pe baze obiective, locurile de muncă unde se execută în mod constant una sau două operații ; locurile de muncă unde se execută mai multe operații, locurile unde operațiile se execută mereu pe același produs (reper) sau pe produse (repere) diferite, perioada la care se modifică operațiile sau produsele (reperele) etc. ; pe o astfel de bază se pot stabili, în mod concret, cerințele de pregătire profesională ; din punct de vedere al formelor de calificare : se poate face o analiză gospodărească a necesarului de cadre calificate care nu se poate confunda cu analiza globală efectuată numai pe meserii sau numai ținînd seama de complexitatea produselor ce se execută. Există tendința,-de foarte multe ori. ca plecînd de la complexitatea deosebită, pe drept cuvînt, a unui produs să se tragă concluzii sau să se facă aprecieri globale cu privire la cerințele de calificare ; astfel de concluzii pot fi în general adevărate, dar de cele mai multe ori, numai în parte sau numai pentru anumite categorii de persoane ; pentru altele, dimpotrivă, datorită procesului de diviziune a muncii prevăzut de tehnologia și organizarea fabricației, execuția unor operații este simplă. în aceeași ordine de idei, socotesc că nu se poate vorbi în general despre necesitatea pregătirii complexe sau foarte complexe a unor categorii de lucrători, plecînd numai de la faptul că lucrările pe care ei le execută, pe locul lor de muncă, fac parte dintr-o meserie, care în ansamblul său este, pe drept cuvînt. com-



coplexă. Se recunoaște, de către specialiști, chiar fără o evaluare analitică efectuată cu metode de cercetare pretențioase, că, de pildă, meseria de strungar este complexă. Dar, în întreprinderi, ținînd seama de organizarea și tehnologia fabricației, se întâlnesc un număr însemnat de locuri de muncă, pe care se execută în mod constant, una sau două operații simple, încadrate în indicatoarele tarifare de calificare la categoriile 1—2 sau poate chiar 3 de calificare, ale meseriei de strungar ; însușirea executării unor astfel de operații se asigură într-un termen relativ scurt, uneori chiar prin practică pe locul de muncă. Ca urmare, deși meseria este, în ansamblul său, complexă, mi se pare impropriu a spune că în toate cazurile ar trebui asigurată pregătirea muncitorilor calificați, de pildă, prin școli profesionale. Un număr însemnat de astfel de exemple, se poate întîlni la unitățile noi cu producție de serie mare, unde mai ales la montaje, se practică un proces accentuat de diviziune a muncii și unde, de fapt, însușirea metodei de execuție corectă a operațiilor, a preciziei necesare și a ritmului de lucru pe fiecare loc de muncă, se asigură după executarea repetată de un număr de ori a aceleiași operații ; ținînd seama de durata redusă a operației și deci de repetarea ei într-un număr mare în cadrul schimbului de lucru, reiese că, de fapt, calificarea necesară se dobîndește într-o perioadă scurtă de timp, funcție, bineînțeles și de aptitudinile și de îndemî- narea fiecărei persoane.Analizele de detaliu, efectuate în întreprinderi, în legătură cu cerințele și, respectiv, formele de calificare, duc la concretizarea unor metode de lucru, care, în principal, ar trebui să cuprindă următoarele elemente :a) analiza complexității lucrărilor pe locuri de muncă și stabilirea pe această bază atît a meseriilor, cît și a gradului de diviziune a muncii ;b) stabilirea locurilor de muncă ce necesită o cunoaștere complexă a meseriei și, respectiv, a acelora ce sînt profilați pentru executarea repetată a unor operații și care, deci, necesită o pregătire specializată, de scurtă durată ;c) stabilirea concretă a formelor de pregătire profesională, ținînd seama, în principal, de :— locurile de muncă unde se execută o gamă largă de lucrări, aferente unei meserii ce ocupă, de pildă, peste patru din cele 6 categorii ale rețelei de încadrare ; aces

tea ar fi rațional să se ocupe, de regulă, cu absolvenți de școli profesionale, licee de specialitate, scoli postliceale ;— locurile de muncă supuse unui proces accentuat de diviziune a muncii, unde se execută aceleași operații, încadrate în primele categorii ale rețelei tarifare ; acestea ar fi rațional, să se ocupe cu muncitori specializați care, de regulă, se pregătesc prin cursuri de calificare de scurtă durată.Continuînd cu raționamente de tipul celui de mai sus, ar trebui ca în continuare să se țină seama și de alți factori cum sînt cei ce privesc vîrsta persoanelor ce se califică ; din acest punct de vedere, de regulă, pregătirea profesională a persoanelor adulte este indicat să se realizeze prin cursuri de scurtă durată, cu participarea directă în producție : aceasta ține seama de perioada mai scurtă necesară pentru însușirea unei meserii, determinată, în principal, de experiența de viață, de o serie de îndeletniciri dobîndite pînă în momentul înscrierii la o formă de calificare.Vorbind de eficiența formelor de calificare, socotesc că este necesar să se ia în considerare cel puțin trei elemente ce caracterizează gradul de însușire de către un lucrător a procesului de muncă pentru operațiile ce se execută pe locul său de muncă : cunoașterea metodei raționale de lucru, respectarea preciziei impuse și executarea operațiilor în ritm normal de lucru. Indiferent de forma de calificare, aceste elemente, socotesc că sînt absolut necesare pentru a putea aprecia just nivelul de calificare al fiecărei persoane, înțelegînd că fiecare om, pe locul de muncă, trebuie astfel pregătit, încît să dispună de calificarea corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor ce îi revin. Analiza eficienței pregătirii profesionale demonstrează însă că de cele mai multe ori, neajunsurile în legătură cu însușirea unei meserii sau a executării unor operații sau lucrări se localizează, mai ales în domeniul ritmului de lucru ; desigur acesta se obține în timp, în funcție de gradul de repetare a operațiilor ; la prima execuție timpul este mai mare și el scade treptat pe măsură ce se însușesc metoda de lucru și deprinderile necesare. Ca urmare, consider absolut necesar ca încă clin perioada de școlarizare, la toate formele de calificare, elevii să cunoască durata normată și metoda rațională după care trebuie să execute fiecare operație pe care o învață, respectând toate celelalte cerințe de tehnologie, precizie, calitate etc. ; elevul trebuie însă din perioada de pregătire să-și for

meze o imagine clară și corectă asupra organizării raționale a muncii proprii, asupra metodelor raționale de lucru și asupra ritmului de lucru ; calificarea sa poate fi considerată acceptabilă, bună sau foarte bună numai funcție și de timpul în care execută fiecare operație, față de timpul normat respectând, bineînțeles, toate celelalte condiții de calitate, consum de materiale, regimuri de lucru etc.Pentru a stabili pe fiecare unitate în parte formele de calificare cele mai indicate, socotesc că se impune din ce în ce mai mult în perioada 1976—1980, o analiză amănunțită a cerințelor de calificare, ținînd seamă, pe de o parte de ritmul de dezvoltare a diferitelor ramuri sau subramuri, iar pe de altă parte de caracteristicile și mărimea diferitelor categorii de resurse de muncă și îndeosebi de vîrsta acestora. Am mai arătat și cu alte ocazii că cea mai mare parte din necesarul de muncitori calificați în perioada 1976—1980, urmează să se asigure din rîndul populației adulte, ce va trebui atrasă în activitatea din întreprinderi și instituții, din forța de muncă ce lucrează în agricultură și din populația casnică. Aceasta înseamnă că, de fapt, fiind vorba de persoane adulte, care depășesc vîrsta școlară, formarea lor profesională se va asigura în mare parte prin cursuri de scurtă durată organizate în întreprinderi. Ca urmare, devine din ce în ce mai necesară perfecționarea acestei forme de calificare, prin care se asigură, de regulă, pregătirea de muncitori calificați pentru a executa o gamă îngustă de operații pe locuri de muncă, profilate, ținînd seama de cerințele diviziunii mun-^ cii prevăzute de tehnologia și organizare" fabricației. Totodată se impune organizarea mai bună a formelor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a muncitorilor calificați, prin promovarea unor forme intensive de însușire a cunoștințelor și deprinderilor necesare, pentru ca în perioade, relativ scurte, să poată executa o gamă din ce în ce mai largă de operații din aceeași meserie sau chiar meserii înrudite, așigurînd pe această cale o sporire considerabilă a posibilităților de utilizare rațională a forței de muncă, în condițiile de diversificare și înnoire a produselor, impuse de progresul tehnic contemporan și de cerințele pieței interne și externe.
dr. ing. Cornel HIDOS

CUM CONDUCEM
Releul comunicațiilor in programele de perfecționareSPECIALIȘTII in formarea și perfecționare i cadrelor susțin pe drept cuvint că la baza ridicării capacității profesionale de ansamblu stă munca de zi cu zi și studiul individual, acesta din urniă fiind o preocupare indispensabilă oricărui lucrător, indiferent de calificarea sau specialitatea sa.Cu toate acestea, in întreaga lume se 'consideră că reunirea mai multor cadre intr-un grup — cmbgen sau eterogen ca experiență sau pregătiri' (din acest punct de vederi' opiniile sint împărțite) — sub îndrumarea unui expert instructor la un program de perfecționare profesională. accelerează ritmul de ridicarea calificării, de actualizare a cuncșiifițelor și amplifică Volumul de noțiuni Vehicu

late și asimilate de cursanți. Explicația este logică : fiecare cursant vine cu propriul său bagaj de pregătire teoretică obținută prin studiul individual și prin propria experiență. Ia care se adaugă cele deținute și predate de expertul instructor.în cadrul cursului, potrivit teoriei comunicațiilor. folosind metodele active, se creează dialogul. in care — dacă este bine condus — intră și expertul, ia naștere un releu complex din care, așa cum arată și schema, au de ciștigat — devin ..receptori" — și „elevul" dar și ..mentorul". Dar, potrivit teoriei combinatorii, această idee no-ar putea duce la concluzia că succesul cursului crește direct proporțional cu mărimea grupului, într-un sens da, dar numai 

pină>'la limita posibilității de a antrena in releul discuțiilor pe toți participants cel puțin odată la fiecare oră. Această intensitate participativă, experimentată de specialiști și dovedită ca optimă, presupune un grup de 12—15 cursanți : la programele care urmăresc dezvoltarea aptitudinilor. mărimea grupului se reduce pină la o treime-Succesul oricărui program de perfecționare conceput ea sistem de releu de comunicații este condiționat de trei factori esențiali .și anume : 1) Capacitatea și abilitatea exportului in minu- irea metodelor didactice participative : 2) Dorința și strădania part icipanților de a fi antrenați in dialog, de a accelera procesul do integrare a grupului; ca un releu unitar : 3) Participarea cursant ilor la dialog nu numai o.a elemente receptoare, ci și erhitive, c'- a ce prosun me a asigura fluența comunicațiilor
nu numai întrebînd. ci și transmițând in propriile cunoștințe și experiențe.Deci eficiența perfecționării profesionale prin programe special organizate depinde foarte mult chiar de ..elevi".

V. A.



Pentru activitatea cadrelor de conducei
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S
1NT cadrele de conducere suprasolicitate ? Dacă da, care sînt cauzele ? Cum 
pot fi ele eliminate ? Profesoruldr. Mihail DUMITRESCU, decan la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", pe baza studierii unei bogate literaturi de specialitate 
și prin sondarea opiniei a 150 de cadre de conducere din economie și ad

ministrația de stat, aduce precizări importante in această problemă. încercind să sur
prindă cauzele și efectele suprasolicitării, ca și modul in care trebuie concepută și 
practicată conducerea lipsită de suprasolicitare.

O SINTEZĂ a ideilor exprimate de cei 150 conducători chestionați permite să se evidențieze următoarea machetă a principalilor factori de suprasolicitare a cadrelor de conducere :® volum mare de informații de interpretat și de însușit, determinat de : existența unei corespondențe abundente, circulația neprelucrată și neselectivă a informațiilor, necorelarea infoimațiilor cu nivelele decizionale, existența unor sisteme informaționale neraționalizate ;• existența unui buget de timp aglomerat de numărul mare de ședințe, de convorbiri telefonice, de solicitări și întrevederi neprevăzute, de existența unui volum încă mare de acte normative, de practicarea frecventă a controalelor, de numărul mare de semnături :® ccncentrarea incă mare pe deciziile operative, imediate și practicarea în insuficientă măsură a delegării de autoritate ;© insuficiențe în pregătire, mai ales în probleme de organizare, la unele cadre de conducere din unități cit și la colaboratorii acestora ;© utilizarea în unele întreprinderi a unor metede de conducere neeorelate cu nivelul dezvoltării economico-sociale, cu dimensiunile actuale ale progresului teh- nico-științific ;© existența în unele situații a unui stil de muncă lipsit de operativitate, insuficient orientat spre acțiune, birocratic.© dificultăți ce apar uneori în activitatea de planificare" și în cea de aprovizionare care se transmit spre activitatea de producție.Acești factori de suprasolicitare, ca și alții de aceeași natură, au o serie de influențe negative asupra cadrelor 

Entropie informațională

de conducere, asupra activității unităților, între care mai importante au fost semnalate următoarele :a) diminuarea capacității de comunicare.b) diminuarea viziunii de perspectivă și dificultatea de a găsi echilibrul între preocupările pe termen lung (decizii strategi-

Pană de timpce-neprogramate) și cele pe termen mediu și scurt (decizii tactice-programate).c) insuficienta preocupare pentru studii, pentru perfecționare, deci neglijarea celei mai eficiente investiții, investiția în om.Cum putem analiza și determina gradul de suprasolicitare ? în tabelul de mai jos este redat succint, un întreg sistem de metode utilizabile în acest scop. Există deci o varietate de metode aplicabile în evaluarea 
METODE DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DE CONDUCEREMetoda Utilizarea și caracterizarea metodei Persoana insărc nată cu aplicări metodeiAnaliza bugetului de timp — Se utilizează pentru perioade reprezentative și se poate referi la folosirea totală sau parțială a bugetului de timp zilnic. — Pentru structu totală a timpuli intervenția tr buie să aparții cadrului de co ducere respetiv.— Surprinde consumul de timp pe categorii cu un grad de detaliere convenit, oferind indirect o imagine a organizării muncii, a mentalităților etc. — Analize parția se pot realiza < persoane speci însărcinate.Observările instantanee — Metodă aplicată mai ales in studierea activității unui număr mai mare de cadre de conducere și pe o perioadă mai mare de timp — oferă o imagine mai generală asupra intervenției cadrelor de conducere. Deși eficientă, se cere combinată și cu alte analize de detaliu.

— Se realizează < o persoană sp cializată și ca cunoaște pri cipalele elemen de caracteriza a muncii- cond cătorilor.Metode psihosociologice (ancheta. interviul, chestionare adresate conducătorilor și colaboratorilor acestora)
— Importante pentru că surprind fenomene mai generale, interviul ca formă de contact direct avînd avantajul că permite și înregistrarea unor judecăți de valoare, uneori și idei de perfecționare.

— în aceste m tode este absol necesară imp carea unor sp cialiști psiholoi

suprasolicitării cadrelor de conducere, lementul esențial al întregului efort de naliză îl constituie însă măsurile posib de întreprins.ÎNTR-O MANIERĂ sau alta, răspuns rile date de cadrele de conducere chest nate, coroborate cu studii mai ample, rt lizate ati't în țara noastră cît și în alte ță converg către următoarele măsuri mai i portante de întreprins.ORGANIZAREA. Aderînd la constat rea că organizarea este un proces dinam se cer întreprinse permanent măsuri perfecționare-în cadrul unei imagini cc struite pe termen lung. Organizai trebuie să caracterizeze activitat fiecărui conducător, renunțîndu-se la c tica după care un anumit compartime ar trebui să fie însărcinat să realizeze cest lucru. Totodată este indicat să se f sească echilibrul. între viziunea globală supra organizării și cea realizată la nix Iul propriei activități. în realizarea act teia din urmă poate fi avută în vedere t mătoarea schemă logică :
— a căuta să fii în permanență în f< 

mă, ceea ce presupune sănătate fizică limentație echilibrată din punct de ved( al conținutului și repartizării în tim respectarea perioadelor de repaos ; evi rea abuzurilor dopante — cafea, tutu asigurarea unor condiții proprii la lo de muncă, mai ales din punct de vedi al iluminatului) ;
— practicarea unui stil de lucru ac ceea ce presupune desfășurarea mur într-o stare de spirit stimulativ, care clamă stăpînire de sine, calm, optimi: exercitarea unei influențe pozitive asu- ambianței ; existența unei mari capacr



€Ode comunicare ; calitatea de a ști să te adaptezi la nou, la elementele de progres, chiar dacă aceasta reclamă un efort intelectual : cultivarea inițiativei, inovației, creativității.
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— a căuta să pregătești foarte bine ae- 
țiunile de întreprins, reflecti'nd asupra necesității unei înțelegeri profunde a fenomenelor ; a unei discipline de spirit, de judecată și de voință ; obiectivelor și soluțiilor optime ; capacitatea de a elabora un plan de muncă din care să nu se evite nominalizarea sarcinilor urgente, esențiale, a celor delicate, dificile și obositoare și precizarea termenelor de realizare.

a acționa eficient pe baza unei pre
gătiri minuțioase, ceea ce presupune

respectarea celor 5 reguli de aur ale unei acțiuni bune, a fi interesat, a cunoaște și a respecta programul, a urmări realizarea acțiunii începute, a avea un ritm bun și a merge pînă la capăt cu acțiunile. Acțiunea eficientă are în vedere și acordarea unei mai mari atenții relațiilor umane și o reflectare asupra necesității disciplinei personale și a unei organizări colective raționale.— după acțiune, intervențiile se referă la controlul realizării obiectivelor ; interpretarea corectă a rezultatelor, determinarea cauzelor care au generat rezultatele obținute ; evidențierea unor concluzii și învățăminte pentru acțiunile viitoare.CONDUCEREA PREVIZIONALĂ. Pentru conducător, atributul de prevedere rămîne esențial, deoarece facilitează sinteza problemelor, evidențierea obstacolelor ce trebuie depășite, creează ordinea absolut ■necesară în acțiunile concrete. Unul din specialiști în prospectivă. Gaston Buger, a enunțat atitudinile comportamentale în explorarea viitorului : să privești departe ; să privești larg, cuprinzător ; să analizezi în adîncime ; să gîndești la om.MENTALITATEA CADRELOR DECONDUCERE. O a- semenea mentalitate trebuie gîndită pe două planuri : în primul rînd, ca o îmbinare fericită a activității înscrise pe cele trei coordonate — randament- realizarea sarcinilor, grija pentru contacte și relații umane — și, în al doilea rînd, luînd în considerare aspectul de pluri-disciplinari- tate, în contextul căruia cunoștințele e- conomice s-ar impune a fi reconsiderate. — Ce vor de la mine 7 !...

în ansamblul mentalității cadrelor de conducere se impun a fi comentate unele atitudini dominante ale acestora cel puțin pe plan economic și uman. Pe plan economic aceste atitudini pot fi materializate de ideile de creștere, progres, de reînnoire a tuturor activităților întreprinderilor, refuz de a accepta imobilismul, tradiționalismul, susținerea profesionalismului, a capacității, competenței și efortului pentru realizarea obiectivelor.Pe planul relațiilor umane nu trebuie scăpate din vedere existența unui sistem modern de conducere, a unui efort sistematic de informare, formare și de comunicare, de susținere a unei conduceri colective etc. Subliniem în acest sens necesitatea utilizării la maximum a condițiilor create în unitățile noastre economice prin instituționalizarea conducerii colective la toate nivelele organizatorice.

METODE DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DE CONDUCEREI Utilizarea și Persoana insărci-">*  Metoda ■ caracterizarea mată cu aplicareaI metodei metodeiEficiența activității proprii și a întreprinderii. Rezultate.Climat de muncă
Analiza tipologiei decizionale și a delegării de autoritate
Verificarea gradului de sănătate fizică și psihică
Metode comparative, inclusiv cele grafice

i

— Metodă de asociat cu toate celelalte. Ea poate caracteriza in final activitatea desfășurată și comportamentul in colectiv. Poate ascunde insă variații intre limite cîteodată largi.
— Problemă importantă, necesar de urmărit, în toate metodele enunțate pentru că oferă imaginea echilibrului intervenției curent — perspectivă, măsurind in același timp „stress“-ul decizional.
— Obligatoriu de realizat la fiecare Explică atît nivelul de sănătate, cit le manifestări mai greu de înțeles. 6 luni, și unc-

— Poate fi realizată de orice persoană competentă pentru a- naliza bugetului de timp, cu condiția să cunoască bine delimitarea atribuțiilor, autorității și responsabilități.— Metoda se poate aplica de un cunoscător in probleme de conducere și organizare sau de conducătorul vizat.— Personal medical pe specialitate avînd continuitate observarea biectului. o în su-— Sub forma diagramelor zilnice ale consumului de timp sau utilizind etaloane ale propriei activități pe perioade anterioare sau ale activităților prezentate ca raționale dintr-o serie de cercetări referitoare la cadre de conducere din aceleași domenii sau domenii înrudite.
— Se poate realiza de o persoană instruită din cadrul secretaria- . tului sau chiar de conducătorul vizat.

STRATEGIA DE PROGRES, caracterizată prin dinamism și spirit ofensiv în conducere, avînd în vedere printre altele : punerea în valoare a funcției de creativitate economică ; accentuarea preocupărilor în cercetare tehnologică ; valorificarea politicii inovaționale, conceperea acțiunilor ca emanație a colectivității, singura capabilă să-și asume într-o manieră integrată realizarea acestei strategii de progres.Unitatea obiectivelor, a voinței de acțiune, motivarea psihosocială pot completa această imagine a strategiei de progres pe care conducătorii trebuie să o promoveze în vederea diminuării suprasolicitărilor la care sînt supuși.Conceperea unor MODELE TEHNOLOGICE DE EVOLUȚIE în ramura sau domeniul respectiv de activitate, capabile să elimine sau să diminueze șocul produs de unele pertur- bații apărute pe plan național și internațional. Asemenea modele tehnologice previzionale sînt capabile să ofere o stabilitate relativă în intervențiile cadrelor de conducere, să permită o optimizare fundamentală a deciziilor pe termen lung.
prof. dr. Mihail DUMITRESCU

(Continuare in pag. 32)



TEORII 
IIIEI

DOCUMENTAR „R. E.“ • DOCUMENTAR ,,R. E.“ •

In sprijinul participanților la invățămintul politico-ideologic și la programele de reciclare

Creșterea rolului conducător al partidului în societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. Documentele P.C.R. ’ 
despre rolul și funcțiile statului socialist în etapa

actuală. Dezvoltarea
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN în

deplinește rolul de centru vital al în
tregului nostru sistem social. Politica sa 
fiind o reflectare a tendințelor obiective 
ale dezvoltării societății noastre, a inte
reselor clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, cuprinde în mod 
necesar toate sferele vieții sociale. Edi
ficarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea țării spre comu
nism constituie un proces complex, u-

Creșterea rolului conducător al partidului 
în dirijarea conștientă a tuturor proceselor 
sociale - necesitate obiectivăPOTRIVIT concepției marxist-leniniste, rolul decisiv în dezvoltarea societății îl are producția materială. Creșterea puternică a forțelor de producție pe baza științei și tehnicii moderne constituie temelia progresului întregii societăți. Dezvoltarea economiei naționale are rolul hotărîtor în creșterea nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român, rațiunea însăși a edificării noii orînduiri. De aceea, dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane și valorificarea superioară a resurselor țării, pe utilizarea intensivă a întregului potențial uman și material, pe o înaltă productivitate a muncii sociale se află situată în centrul activității partidului nostru, a organelor și organizațiilor sale.Partidul Comunist Român își realizează rolul său conducător prin intermediul unor funcții și modalități. Funcția primordială a partidului în înfăptuirea misiunii sale o constituie elaborarea strategiei dezvoltării societății noastre.Dezvoltarea progresivă a societății depinde de faptul dacă actele conștiente ale oamenilor corespund cerințelor legilor obiective. Aceste legi exprimă tendința dezvoltării societății. Eie reprezintă baza obiectivă a conducerii științifice a societății. De aceea, se acordă o atenție deosebită cunoașterii legilor obiective urmărindu-se utilizarea conștientă a acestora, în scopul dezvoltării echilibrate și unitare a forțelor de producție, a întregii societăți, evitării apariției de fenomene negative și disproporții.Direcția în care acționează legile sociale devine scop conștient al politicii economico-sociale a partidului marxist-leni- nist. Astfel, Partidul Comunist Român, înarmat cu concepția științifică despre societate, descifrînd cerințele legilor obiective ale dezvoltării sociale, a elaborat Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. La elaborarea Programului și Directivelor au luat parte activă cadrele de bază ale partidului din toate domeniile vieții economico-sociale. Aceste documente au fost amplu dezbătute în adunările de partid, în conferințele organizațiilor orășenești, municipale, județene, de către masele largi ale oamenilor muncii ; ele au fost dezbătute pe larg și adoptate în unanimitate de forul suprem al P.C.R., Congresul partidului. Așadar, Programul, Directivele, măsurile concrete ce se iau pentru a răspunde necesităților obiective sînt acte politice fundamentate științific. Ele dau expresie înțelepciunii colective a partidului, a conducerii sale ; reflectă sintetic cunoștințele științifice, experiența și capacitatea creatoare a maselor.înfăptuirea liniei politice a partidului necesită desfășurarea unei vaste activități politico-ideologice de ridicare a nivelului

nitar și de durată care presupune uni
rea eforturilor întregului nostru popor.

Societatea socialistă este concepută 
ca un sistem cuprinzător, ca o unitate 
organică a subsistemelor : politic, econo
mic, administrativ etc., sistem care tre
buie cuprins în întregime în sfera în
drumării politice conștiente, deoarece 
dacă unul sau altul din elementele sis
temului social rămîne in urmă, apar i- 
nevitabil perturbații, contradicții pe *•

democrației socialiste■ __ -A
‘ gr'v ' '• ■ ■ »

ansamblul sistemului. De aceea, rela
țiile, interconexiunile subsistemelor 
constitutive ale societății socialiste nu 
pot fi lăsate pe seama spontaneității. în 
consecință, rolul conducător al partidu
lui se exercită asupra tuturor comparti
mentelor societății. O importanță deo
sebită are conducerea de către partid a 
economiei naționale — domeniul funda
mental al întregii dezvoltări-general al cunoașterii și de educare comunistă a maselor. A- ceasta este o altă funcție a partidului.în măsura în care se obțin rezultate bune în creșterea conștiinței socialiste, în ridicarea nivelului de cultură, în înțelegerea de către masele largi ale oamenilor muncii a proceselor economico-sociale, în aceeași măsură va crește participarea lor activă la întreaga viață socială. O însemnătate deosebită în acest sens are aplicarea în viață a Programului partidului pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid în acest domeniu — îndatorire fundamentală a tuturor organizațiilor de partid, de masă și obștești, a întregului sistem educațional al societății noastre — determină sporirea contribuției celor ce muncesc la transpunerea în viață a liniei politice a partidului.O funcție a partidului, de care depinde înfăptuirea rolului conducător în societate, constă în unirea eforturilor întregului popor în vederea înfăptuirii programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în organizarea și mobilizarea tuturor forțelor națiunii în vederea înfăptuirii politicii partidului. Participarea poporului la înfăptuirea Programului partidului este nemijlocit determinată de capacitatea lui de a organiza și pune în mișcare energiile creatoare ale oamenilor muncii pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite.Din aceste funcții derivă unele modalități concrete ale exercitării rolului conducător al partidului în societate.— Partidul își realizează rolul conducător, în primul rînd, prin stabilirea liniei politice generale concretizată în programele, directivele și hotărîrile adoptate de organele superioare de conducere, Congresul, Conferința Națională, Comitetul Central și organele sale executive.— Conducerea politică a societății de către partid se înfăptuiește, de asemenea, prin organele și organizațiile sale, prin activitatea membrilor de partid care „...trebuie să participe la dezvoltarea economico-socială nu din afară, ci nemijlocit dinăuntrul tuturor organismelor economice, sociale și de stat ale țării" ’.— Partidul își realizează rolul conducător și prin cadrele sale ce îndeplinesc funcții de conducere în toate domeniile de activitate. „Succesele noastre — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt legate nemijlocit de munca sutelor de mii de cadre — la diferite niveluri care înfăptuiesc neabătut politica partidului,..." 2.— înfăptuirea rolului conducător al partidului presupune exercitarea controlului de către organele și organizațiile de partid în toate domeniile construcției socialiste. Controlul asigură cunoașterea temeinică a modului cum se aplică hotărîrile de partid și legile țării, a înfăptuirii prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială. Pentru asigurarea

1 Nicolae Ceausescu. Raport la Conferința Națională a P.C.R. din 19—21 iulie 1972, Editura politică, București, 1972, p. 41.
2 Nicolae Ceaușescu, Raport la cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, Editura politică, București, 1974, p. 85.



ficontrolului unitar și sistematic asupra activității economice șt sociale — pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului — Plenara Comitetului Central din noiembrie 1972 a adoptat măsuri privind înființarea Consiliului Central de Contrai Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, organ de partid și de stat, precum și consilii de control muncitoresc județene și in unitățile' economice.— întărirea unității pslitico-ideologice și organizatorice a partidului constituie o altă condiție esențială a înfăptuirii rolului conducător al partidului.— Exercitîndu-și rolul conducător în societate partidul dezvoltă legăturile sale multiple cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu toți cei ce muncesc. întreaga activitate de edificare , a noii orînduiri se caracterizează printr-o legătura indisolubilă dintre partid și masele largi ale poporului român. Programul partidului constituie expresia năzuințelor vitale ale întregii națiuni. Partidul prin organizațiile sale, prin membrii săi întreține un contact permanent și nemijlocit cu toate categoriile de oameni ai muncii.
liolul statului in societatea socialistă 
multilateral dezvoltatăDUPĂ CUM ESTE CUNOSCUT, în cadrul societății noastre acționează un mare număr de organisme care, la diferite nivele ale sistemului social, asigură îndrumarea nenumăratelor compartimente de activitate. Avem în vedere, în primul rînd, statul socialist, ca principal instrument de înfăptuire a politicii economico-sociale a partidului.în actuala etapă a evoluției țării noastre — și pentru o perioadă încă îndelungată de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere la edificarea comunismului — statul păstrează un rol important în organizarea vieții economico-sociale, a activității cultural-educative, în administrarea avuției naționale‘. El asigură unirea tuturor eforturilor materiale și umane pentru înfăptuirea programului elaborat de partid.Puterea de stat socialistă din România în această etapă istorică are următoarele trăsături : puterea de stat are un caracter muncitoresc deoarece clasa muncitoare deține rolul conducător în stat ; este o putere muncitorească-țărănească pentru că la temelia ei stă alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, ridicată pe o treaptă superioară, ca urmare a generalizării relațiilor socialiste in economie; este o putere populară fiindcă aparține poporului, unit prin comunitatea de interese economice, politice și ideologice a tuturor oamenilor muncii pe baza căreia s-a făurit coeziunea de nezdruncinat a întregului popor ; are caracter suveran, național și unitar pentru că este exercitată de către poporul însuși, fiind expresia suveranității depline a națiunii noastre socialiste, libere și independente ; are un caracter internaționalist și antiimperialist ’. La baza conducerii vieții economico-sociale, a întregii activități a statului stă principiul centralismului democratic, asigurîndu-se o îmbinare armonioasa a conducerii unitare — pe baza planului nație ne 1 — a tuturor proceselor sociale, a întregii dezvoltări a țării, cu creșterea răspunderii și autonomiei unităților locale, cu participarea activă a maselor la conducerea societății ’. Statul nostru socialist se înscrie în procesul de integrare tot mai organică în societate prin dezvoltarea continuă a democrației socialiste.Odată cu evoluția esenței statului cunosc o schimbare și funcțiile sale, ponderea lor. Funcțiile statului oglindesc esența lui. Ele sînt o manifestare, o concretizare a esenței statului. Prin funcțiile statului socialist se înțeleg direcțiile activității fundamentale ale statului determinate de esența și sarcinile lui în diferitele etape* ’. în cadrul funcțiilor interne menționăm. în primul rînd- creșterea amploarei funcției de organizare și edificare a economiei naționale. Prin intermediul statului sc înfăptuiește politica partidului de dezvoltare în ritm rapid a bazei tehnico-materiale a societății noastre. O direcție fundamentală o c< nstituie — și în cincinalul următor — dezvolta ea susținută a industriei socialiste, modernizarea structurii ei. Ținînd fieama de progresul tot mai rapid al științei și tehnicii contemporane „este necesar — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca cincinalul viitor să devină cincinalul revoluției tehnico-științifice,. al afirmării largi a cuceririlor celor mai avansate ale cvni așlerii in toate ramurile și sectoarele industriei românești" Concomitent va avea loc dezvoltarea și modernizarea agriculturii, ridicarea considerabilă a nivelului ei tehnic. Stabilirea ritmurilor de dezvoltare a economiei, a pronorliii'T. dintre diferite ramuri ale economiei naționale, repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării in venera valorificării depline a resurselor materiale și umane. ridicarea productivității muncii, creșterea eficienței întregii economii constituie, de asemenea, coordonate majore ale conducerii economiei. O altă latură importantă a acestei func

ții are în vedere perfecționarea relațiilor economice socialiste, a organizării, planificării și conducerii economiei. în cadrul funcției social-culturale și educative, statut acordă o atenție deosebită dezvoltării științei și învățămîntului, artei și culturii activității ideologice și educării socialiste a maselor, formării omului nou. Preocuparea centrală în exercitarea funcțiilor economică, social-culturală și educativă ale statului nostru constă în grija pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru calitatea vieții.Ca urmare a lichidării claselor exploatatoare, a înlăturării dominației de clasă in societatea noastră, a încetat să mai existe o funcție distinctă a reprimării de clasă. în actuala etapă a dezvoltării statului nostru, funcția de apărare a orîn- duirii scciale socialiste, a cuceririlor revoluționare ale poporului are drept conținut apărarea proprietății socialiste, a drepturilor și libertăților cetățenilor, a ordinii de drept și legalității socialiste3.Pe plan extern, statul socialist român, pe baza Programului partidului, înfăptuiește funcțiile : de dezvoltare a prieteniei. colaborării și cooperării cu toate țările socialiste ; de dezvoltare a colaborării și cooperării cu statele ce au altă crînduire social-politică ; de apărare a țării împotriva unei eventuale agresiuni imperialiste. România socialistă participă activ in viața internațională. „Putem afirma — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel de al XI-lea Congres — că nu există probleme mai importante în viața mondială la care România să nu fi participat într-o formă sau alta, aducindu-și contribuția la soluționarea lor în interesul tuturor popoarelor, al colaborării internaționale".
Dezvoltarea democrației socialisteSOCIALISMUL este rezultatul activității conștiente și creatoare a oamenilor muncii. Privită prin prisma marxism-le- ninismului. democrația socialistă constituie nu numai o parte inseparabilă a socialismului, ci și o necesitate obiectivă pentru făurirea cu succes a noii orînduiri sociale. în concepția Partidului Comunist Român, socialismul trebuie să fie societatea totalei împliniri a personalității umane, în care fiecare cetățean să se simtă stăpîn pe destinul său, să poată gîndi și acționa nestingherit în folosul dezvoltării societății. Neglijarea și subestimarea acestor aspecte sînt de natură să creeze teren pentru birocratism, abuzuri și ilegalități, fenomene negative, dăunătoare pentru orînduirea socialistă.Socialismul, prin însăși natura sa, nu poate fi conceput de- cît ca o societate profund democratică. Subliniind unitatea indisolubilă dintre socialism și democrație, V. I. Lenin scria că: ..Socialismul nu este posibil fără democrație", că „proletariatul nu poate săvîrși revoluția socialistă dacă nu se pregătește în vederea ei luptînd pentru democrație", iar socialismul, la rîndul său, nu-.și poate consolida victoria și nu poate ajunge la desființarea treptată a statului „fără a înfăptui democrație" '. Astfel, socialismul și democrația sînt de nedespărțit.Superioritatea calitativă, de esență, a democrației socialiste față de cea burgheză rezidă în faptul că oamenii muncii, organizați și conduși de partidul marxist-leninist, dețin puterea, sînt proprietari — de tip socialist — ai tuturor mijloacelor de producție și bogățiilor țării. își făuresc în mod conștient. pe bază de plan unic, viitorul socialist și comunist. Punerea in valoare a superiorității socialismului ține într-o măsură hotărîtoare de acțiunea conștientă a partidului, poartă „sigiliul" inițiativelor și activității creatoare a maselor. Democrația socialistă se dezvoltă intr-un proces continuu, în cursul Căruia se conturează formele și modalitățile cele mai adecvate pentru atragerea oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești ; perfecționarea continuă a democrației socialiste constituie o cerință legică a mersului inainte al societății noastre.Partidul pune un accent deosebit pe dezvoltarea democra-

: Nicolae Ceaușescu. Expunere la deschiderea colocviului pA*S  vind problemele ș,țintei conducerii societății, in România pe drur'1 mul crr.stivirii seci etății sevi altețe multilateral dezvoltate, voi. r Editura peh ică. Bvcitrcșli. 1973. p. 41.Ioan Ceterclii. Dcxnccrația socialistă, Editura politică, București. 1974, p. 20. <■ Nicolae Ceaușescu. Raport la cel de-al' XI-lea Congres al Par-' tidului Comunist Român, Editura politică, București, 1974; p. 78. .ț8 Dumitru I. Mazilu, Fr. taliile stalului sockili.-t. Editura Acăde-*î  miei Republicii Socialiste România, București, 1972, p. 138—138. •■ Nicolae Ceaușescu. Raport la cel de-al XI-lea Congres ăl Par-, tidulvi Comunist Român, Editura politică, București, 1974, p. 51.s Ioan Ceterehi, op. cit., p. 25.'*  V. I. Lenin, Opere complete, voi 30, Editura politică. Bucu-, rești. 1901. p. 130.



ției în sfera hotărîtoare a activității sociale — producția materiali. Dezvoltarea democrației economice, muncitorești, crearea cadrului necesar pentru participarea directă a oamenilor muncii la adoptarea hotărîrilor reprezintă o trăsătură esențială a adîncirii democrației socialiste. Adunarea generală constituie l'orma prin care oamenii muncii participă nemijlocit la conducerea activității economieo-sociale. în cadrul adu- | nării generale, oamenii muncii dezbat și adoptă planurile a- nuale și de perspectivă, măsurile menite să asigure înfăptuirea lor, exercită controlul asupra organelor de conducere. Pe a- ceeași linie se înscrie înființarea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii.Semnificație profundă o are practica ce a fost introdusă ca hotăririle și legile mai importante să fie supuse dezbaterii publice mai înainte ca ele să fie adoptate de organele competente, de partid sau de stat. Dialogul cu masele, practicat sistematic de conducerea de partid, de președintele Nicolae Ceaușescu, întîlnirile de lucru la fața locului în întreprinderi și localități, consfătuirile și conferințele pe domenii de activitate se înscriu în practica generală de a consulta masele, de a dezbate problemele fundamentale ale dezvoltării societății cu toate categoriile de oameni ai muncii, cu întregul popor.Dezvoltarea democratismului societății noastre duce la întărirea legăturilor partidului cu masele, creează politicii elaborate de partid o bază trainică, întruchipată în experiența și înțelepciunea celor ce o înfăptuiesc, dezvoltă la oamenii muncii capacitatea de a participa efectiv la conducerea vieții econo- mico-scciale, ridică răspunderea lor pentru îndeplinirea hotărîrilor luate. ..Numai pe calea dezvoltării continue a democrației socialiste, a participării nemijlocite a oamenilor muncii la conducere — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — se poate asigura construirea cu succes a societății noi / aceasta este de altfel însăși esența principiului de conducere în socialism" 10 De aici și atenția pe care o acordă P.C.R. amplificării continue a activității organizațiilor de masă și obștești.Necesitatea și rolul organizațiilor de masă-și obștești derivă din faptul că partidul revoluționar al clasei muncitoare,.partidul marxist-leninist, cuprinde numai o parte a clasei munci- ^toa-re și anume partea cea mai înaintată, cea mai revoluționa-, a. cuprinde numai pe cei mai înaintați și mai activi oameni ai muncii. Totodată, este necesar să se asigure cadrul organizat pentru participarea conștientă a maselor la edificarea noii societăți — țel comun al tuturor oamenilor muncii, ai între-'ului popor.Organizațiile de masă și obștești asigură participarea masei'"' m viața politică, economică, socială, culturală a țării, ceea ce reprezintă o expresie a democratismului societății noastre. Ele sînt chemate să desfășoare o largă muncă politică și organizatorică pentru unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc la înfăptuirea programului partidului, să asigure participarea activă a acestora la înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste.Sindicatele, organizațiile largi ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii, sînt chemate să ofere cadrul organizat în care cei ce muncesc să-și exercite drepturile și obligațiile ce le au ca producători și proprietari. Ele participă prin reprezentanții lor, în toate organismele de conducere — în forurile de stat centrale, inclusiv în guvern, și locale, în colectivele de conducere ale unităților economice, de cultură, învățămînt și cercetare. Sindicatele iau parte la elaborarea legilor și măsurilor privind dezvoltarea economico-socială a țării și ridicarea nivelului de trai al popoi~ului. Au un rol important în organizarea participării active a oamenilor muncii la buna gospodărire a unităților, la exercitarea controlului obștesc, la activitatea de îndeplinire a planurilor, le revin răspunderi înseni-111 Nicolae Ceaușescu. Cuvintare la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, in ..România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate1* voi. 5, Editura politică, București. 1971. p. 765.

nate în soluționarea problemelor sociale și în aplicarea legislației muncii.Programul partidului cheamă sindicatele să se ocupe de organizarea calificării profesionale și pregătirii tehnico-știin- țifice a celor ce muncesc, să acționeze pentru întărirea ordinii și disciplinei și spiritului de răspundere în producție, să militeze pentru atitudinea nouă comunistă, față de muncă și a- vutul obștesc, să desfășoare o largă muncă politico-educativă în scopul ridicării conștiinței maselor, al lărgirii orizontului lor de cunoaștere, pentru formarea omului nou.Un rol important în societatea noastră îl au femeile. Ele au o contribuție .esențială în producția materială și spirituală a societății, în întărirea familiei, în dezvoltarea națiunii, în menținerea tinereții poporului, în creșterea și educarea tinerei generații. Dînd o înaltă apreciere contribuției femeilor la făurirea noii orînduiri sociale, partidul se preocupă de asigurarea condițiilor pentru participarea tot mai activă a acestora la întreaga viață economico-socială, la conducerea societății. Aceasta se va realiza îndeosebi pe calea promovării femeilor în funcții de-răspundere, participării lor în diferite organisme de .stat și obștești, la soluționarea problemelor legate de condițiile de muncă și viață ade populației.îngrijindu-se atît de prezentul, cit și de viitorul patriei noastre, P.C.R. situează permanent în centrul preocupărilor sale formarea și educarea tinerei generații în spiritul înaltelor principii ale comunismului. Tineretul deține o pondere însemnată în întreprinderile industriale, pe șantiere. în activitatea economică-socială, în toate compartimentele societății. Pregătirea maselor de tineri pentru muncă și viață presupune grija societății și a tinerilor înșiși în a-și insuși bogate cunoștințe profesionale și politico-ideologice pentru participarea conștientă și efectivă, alături de întregul popor, la înfăptuirea Programului partidului.Partidul cere organizației revoluționare a tineretului^ U.T.C., școlii, întreprinderii, tuturor factorilor educaționali să desfășoare o activitate susținută- pentru educarea tinerei generații în spiritul răspunderii în muncă și al datoriei față de patrie, popor șipartid, al internaționalismului socialist. Tineretului i se deschid posibilități tot mai largi de a participa la viața economică și social-politică, de. a-și spune cuvîntul în problemele majore ale prezentului socialist și viitorului comunist.Prefigurînd perspectiva apropierii tot mai depline a claselor și categoriilor sociale în procesul făuririi societății comuniste, Frontului Unității Socialiste — organism politic larg revoluționar, democratic, care unește . în rîndurile sale, sub conducerea partidului, toate organizațiile obștești și exprimă unitatea armonioasă a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate — îi revine, așa cum se arată în Progdamul partidului, Sarcini de mare răspundere în dezvoltarea democrației socialiste, în asigurarea participării la viața politică a tuturor cetățenilor patriei. El este chemat să asigure antrenarea la acțiunile ce le întreprinde a tuturor organizațiilor din care este alcătuit în vederea realizării cu forțe comune a obiectivelor unice ce decurg din Programul partidului.Alegerile vor demonstra cu puterea faptelor de viață, capacitatea partidului, a organelor și organizațiilor sale de a insufla comuniștilor, tuturor oamenilor muncii pasiune și dăruire revoluționară în opera de edificare a noii societăți. Ele vor constitui un important eveniment politic ; întregul popor, prin votul pe care îl va da candidaților Frontului Unității Socialiste. va manifesta adeziunea deplină la hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R.. hctărîrea fermă de a înfăptui neabătut Programul partidului, in acest iei, alegerile vor constitui și o afirmare puternică ;• lemocrației noastre socialiste, a participării maselor largi oe oameni ai muncii la conducerea vieții economico-sociaie,. la făurirea conștientă a propriului lor viitor.
conf. dr. loan TIBERIAN
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EFICIENTA ECONOMICĂ
Eficiența economică constituie o categorie complexă care exprimă într-un moda) Conceptcuprinzător rezultatele ce se obțin în activitatea economică prin utilizarea mijloacelor aflate la dispoziția întreprinderilor și ramurilor din economie. Potrivit unei accepții larg încetățenite în literatura de specialitate, eficiența economică este 

definită ca raportul dintre ansamblul 
efectelor economice favorabile obținute de 
pe urma unei activități economice și tota
lul eforturilor făcute pentru obținerea acestora. Definiția necesită precizarea conținutului celor doi termeni care se raportează. Noțiunea de efect economic oglindește rezultatul activității productive exprimat în unități fizice și respectiv valorice. Dacă în legătură cu rezultatele în expresie fizică nu se ridică probleme, exprimarea valorică a acestora se face prin intermediul mai multor indicatori printre care cei mai importanți sînt : produsul social total, producția globală, producția marfă, venitul național, venitul net al societății (plus produsul), beneficiul etc. Noțiunea de efort semnifică un consum de resurse umane, materiale și bănești pentru realizarea unui obiectiv propus. Desfășurarea oricărei activități economice presupune existența celor trei factori de producție : forța de muncă, mașini, materii prime, materiale, combustibili etc. Consumul acestor factori poate fi privit din două puncte de vedere : ca un consum efectiv de materii prime și materiale, de fonduri fixe — sub formă de amortizare — și de forță de muncă — reprezentat de fondul de remunerare — reflectat în prețul de cost al producției și respectiv ca un consum de 
resurse sub forma alocării (repartizării) 
lor într-un anumit sector de producție, tn această ultimă accepție, utilizată în definirea conceptului de eficiență, efortul economic reprezintă defalcarea unor resurse economice din totalul resurselor țării pentru diferite acțiuni fără ca aceste resurse să fie cuprinse în categoria, prea îngustă, a prețului de cost.

întrucît există mai mulți indicatori prin care se pot exprima rezultatele activității eco
b) Criterii 
de aprecierenomice, ca și eforturile depuse pentru obținerea acestora, problema aprecierii eficienței economice și modul ei de determinare constituie o chestiune viu disputată în literatura de specialitate. Majoritatea punctelor de vedere exprimate 
converg spre aprecierea eficienței econo
mice prin intermediul unui sistem de in
dicatori în care locul central il ocupă
venitul național.La nivelul economiei naționale, parame
trul de bază după care se poate aprecia 
eficiența și dinamismul dezvoltării econo
mice îl constituie ritmul de creștere al 
venitului național ; el reprezintă o chintesență a aportului pe care îl aduc resursele suplimentare — materiale, bănești și de muncă — atrase în procesul reproducției lărgite, precum și progresele înregistrate pe linia sporirii eficienței cu care sînt utilizate resursele totale existente la un moment dat la dispoziția societății.

Evaluarea eficienței folosirii resurselor 
suplimentare atrase în circuitul productiv 
se poate face prin determinarea :— sporului de venit național din anul curent față de anul precedent — sau față de anul luat ca bază — care revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei acumulare productivă ;— sporul de venit național ce revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei investiții productive ;— sporul de venit național ce revine la un leu. 100 sau 1 000 de lei spor de fonduri de producție ;— sporul de venit net al societății care revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei investiții productive ; el arată perioada de timp în care societatea își recuperează
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îiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifondurile alocate pentru investiții din venitul net suplimentar obținut ca urmare a acestora.Indicatorii care exprimă, într-o formă sau alta, eficiența utilizării resurselor suplimentare destinate reproducției lărgite trebuie completați cu indicatorii care arată 
eficiența cu care sînt folosite resursele 
totale angrenate în procesul producției materiali, aceasta cu atît mai mult cu cît o parte din plusul de rezultate se dato- rește utilizării mai bune a resurselor existente la un moment dat la dispoziția societății. Ca urmare, ei dau posibilitatea exprimării mai depline a eficienței economice. Dintre acești indicatori o largă utilizare în practica economică o cunosc :— venitul național, respectiv producția netă *)  care revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei fonduri de producție ;— producția globală, respectiv producția marfă care revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei fonduri de producție ;— venitul net al societății (plus produsul) care revine la un leu, 100 sau 1 000 de lei fonduri de producție ;— producția netă, producția globală și respectiv producția marfă realizată din- tr-o unitate de materie primă supusă prelucrării ;— nivelul și ritmul de creștere al productivității muncii.

*) începind cu acest an producția netă con stituie indicator de plan pentru toate minis terele, centralele și întreprinderile dir industria republicană. în prezent se fac studi și analize pentru introducerea acestui indi câtor și în alte sectoare de activitate.

Desigur în activitatea de planificare și conducere a economiei naționale ca și a unităților economice se utilizează și alți indicatori care exprimă diferite laturi ale eficienței printre care : cheltuielile totale de producție, din care cele materiale, la 1 000 de lei producție marfă, prețul de cost al producției, viteza de rotație a mijloacelor circulante etc.
c) Căi 
de creștereJ»

Ridicarea eficienței economice ocupă î'n strategia partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism un loc deosebit 

de însemnat, este considerată unul din factorii de bază ai dezvoltării accelerate a forțelor de producție și sporirii rapide a venitului național. în acest context se remarcă în primul rînd accentul care se pune în documentele programatice adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, pe îmbunătățirea în continuare a structurii economiei naționale, pe orientarea cu prioritate a resur
selor materiale, financiare și de muncă, 
spre acele ramuri și sectoare ale activită
ții productive care asigură obținerea celor 
mai înalte rezultate economice. Concludent este faptul că în întreaga perioadă pînă în 1990 principalele eforturi de investiții vor fi îndreptate spre industrie, iar în cadrul acesteia spre sectoarele plasate în avangarda progresului tehnico-științific, spre industriile industrializante, concomitent cu susținerea dezvoltării și modernizării tuturor ramurilor producției materiale, factori decisivi pentru progresul general al întregii societăți.O importanță de prim ordin în creșterea continuă și durabilă a eficienței economice o are utilizarea deplină, cu înalt randa
ment economic a tuturor factorilor de 
producție : forța de muncă, fondurile fixe, materii prime, materiale, combustibili și energie ; aceasta trebuie să se bazeze pe acțiuni conjugate, armonizate care să asigure realmente producții cît mai mari, cu eforturi și cheltuieli minime, o înaltă productivitate a muncii, pe folosirea deplină a capacităților de producție, pe atragerea în circuitul economic și materializarea în produse cu un grad înalt do prelucrare a tuturor materiilor prime si materialelor. în acest fel devine posibiS realizarea unui venit național, a unei producții și venit net al societății cit mai ridicate la o unitate de fonduri ele producție, elemente definitorii ale unei înalte eficiența. Vitale pentru realizarea acestor obiective sînt ridicarea calificării, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, întărirea ordinii și disciplinei, a responsabilității sociale pentru gospodărirea fondurilor încredințate de societate, promovarea largă a progresului tehnico-științific în toate sectoarele de activitate, ridicarea calității și a parametrilor tehnico-economici ai tuturor produselor la nivelul celor mai înalte realizări obținute pe plan mondial.Compararea riguroasă a cheltuielilor cu rezultatele obținute și determinarea — i'n fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, a căilor concrete care pot să contribuie la sporirea eficienței reprezintă, în esența sa atît o problemă de ordin economic cît și politic. întrucît progresele înregistrate în sporirea eficienței economice se răsfrîng pozitiv asupra ridicării standardului de viață al întregului popor, asupra dinamismului creșterii noastre economice. Er trebuie să reprezinte o preocupare majoră a organelor și organizațiilor de partid, t comitetelor și consiliilor oamenilor muncii a tuturor celor ce muncesc.

Cornel IUGA



cu dr. Jorg BAETGE
profesor la Universitatea din Frankfurt
Main (R.F.G.)

„Capacitatea de încadrare 
intr un colectiv 
condiție 
esențială 
pentru succesul
♦

unui conducător"

N
ăscut în 1937, Jorg Baetge a 
studiat economia Întreprinde
rii la universitățile din Frank
furt pe Main, unde își ia licența in 1964, 
și Miinster, unde iși susține doctoratul in 

1968, iar in 1972 docența. Din 1973 este 
profesor la catedra de economia între
prinderii a Universității ,,J. W. Goethe" 
din Frankfurt pe Main.

Dintre lucrările sale amintim : ,,Despre 
siguranța și economicitatea formării jude
cății cu ocazia controalelor" (1969, in co
laborare), ,,Fiabilitatea constatărilor finan
ciare" (1971, in colaborare), „Teoria con
trolului economic al întreprinderilor" 
(1974), precum și numeroase articole in 
revistele de specialitate.

• Care sint domeniile dv. principale de ac
tivitate la Universitatea din Frankfurt ? 

conceperea unor modele de reglare automată, 
ci și pentru pregătireo studenților.

• Cum se poate aplica simularea pe cal
culator pentru pregătirea studenților ?

— Am tradus din limba engleză cel mai im
portant joc de planificarea întreprinderilor 
din cele cunoscute mie pînă acum, și anume 
jocul INTOP („International Operation Simu
lation — Simularec operațională internațio
nală). Este vorba de un program de calcula
tor cu care se poate simula o piață cu ofertă 
oligopolistâ a industriei de aparate electrice. 
Studenții formează mai multe grupuri, iar fie
care grup în parte funcționează la conducerea 
unei întreprinderi. Caracterul deosebit de rea
list al jocului cere pentru rezolvarea proble
melor intreprinderii o mare capacitate de gîn- 
dire, putere rapidă de înțelegere și imagina
ție plastică. Jocul stimulează în mod deose
bit dezvoltarea acestor facultăți.

Complexitatea deciziilor care trebuie luate 
face necesară o diviziune eficientă a muncii 
intre jucătorii grupului care reprezintă con
ducerea întreprinderii. în timp ce la curs sau 
Io seminar este posibil un mod de a învăța 
mai mult pasiv, participantul la jocul de în
treprinderi își ontrenează aptitudinile de a co
labora, de a lucra în colectiv deci, la alcătui
rea. coordonarea și realizarea planurilor de 
investiții, producție, desfacere, finanțare, cer
cetare și dezvoltare. Tocmai capacitatea de a 
se inccdra intr-un colectiv de muncă este o 
condiție esențială pentru succesul unui condu
cător într-o întreprindere modernă, cu sarcini 
multiple, necesitind o diviziune minuțioasă c 
muncii. „

Prin participarea la jocul de plan, studen
tul își adîncește cunoștințele sale de contabi
litate, finanțe, producție, cercetare-dezvoltare 
și marketing intr-un mod mai viu decît într-un 
seminar obișnuit. Fiecare grupă de partici
pant, după calcularea tuturor deciziilor pe 
calculator, obține un bilanț, diverse informații 
asupra pieței, ca și o vedere de ansamblu a- 
supra celor mai importante date ale între
prinderii. Pe baza cunoașterii rezultatului fie
cărei perioade de decizie, se pot observa apoi 
căile cele mai bune de ameliorare a deci
ziilor anterioare, și judeca logica și realismul 
lor. - ——

* Ce rezultate a dat aplicarea acestei me
tode ?

— Am utilizat acest joc de plan pînă acum 
de numeroase ori, atît cu studenți cit și cu 
conducători care activează deja în practică. 
Succesul a fost foarte mare. Jocul amintit a 
găsit atît de multi amatori încît l-am practicat 
și la firma ,,Volvo", precum și la Curatoriul de 
raționalizare a economiei vest-germane 
(R.K.W.) în acest an îl voi organiza și la Aca
demia austriacă pentru cadre de conducere 
din Graz.

• Pe lingă activitatea dv. didactică, aveți 
o activitate susținută de cercetare. Cum se re
flectă ea în lucrările dv. cele mai recente ?

— în 1974 am publicat Io „Westdeutscher 
Verlag" din Dusseldorf o carte despre o teo
rie de sistem în economia întreprinderii. Tot 
anul trecut a apărut o altă carte de a mea cu 
titlul „Teoria controlului in economia între
prinderii". Aceste două lucrări arată cum se

ti
In cadrul Universității „J.W. 

Goethe" din Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) va avea loc la 2 și 3 mai 
1975, sub conducerea profesorului 
dr. Jorg Baetge, un simpozion cu te
ma „Aplicații ale teoriei sistemelor, 
îndeosebi ale teoriei reglării, la sis
teme sociale și economice". Scopul 
urmărit prin organizarea simpozio
nului îl constituie un' schimb de ex
periență cu privire la noi metode 
cibernetice de conducere a econo
miei și a societății și cu privire la 
încercări corespunzătoare de imple
mentare. Acest schimb de experien
ță urmează să se desfășoare între 
oamenii de știință din diferite ramuri 
ale ciberneticii și practicieni din 
economie și administrație. Referatele 
care vor fi supuse discuțiilor sint 
așteptate să cuprindă unul sau mai 
multe din următoarele aspecte ; 
probleme ale descrierii și explicării 
operaționale a proceselor ciberne
tice de reglare a vieții economice și 
sociale ; elaborarea metodelor ciber
netice economice și sociale ; proble
me ale implementării metodelor e- 
laborate. „ • - ..............

pot interpreta rezultatele obținute și rezolva 
problemele economice prin prisma teoriei ge
nerale a sistemelor și, în special, a teoriei 
reglării.

Cu ocazia ultimului simpozion de marketing 
bazat pe calculatoare, organizat de firma 
IBM, am ținut o prelegere în fața profesori
lor de marketing cu titlul „Un model de re
glare pentru politica prețurilor", apărută și 
în volumul de lucrări al acestui simpozion, la 
editura „Moderne Industrie". Alte studii mai 
recente privesc „Teoria motivării" și teoria 
„învățării prin exercițiu". In ultima lucrare am 
încercat să găsesc, cu ajutorul simulării, mo
dul cel mai eficient în care conducerea între
prinderii poate influența procesul de învățare 
în cadrul întreprinderii și să arăt că, în prac
tică, nu trebuie să lucrăm numai cu „curbele 
de învățare" elaborate în S.U.A., de exemplu 
la „Boeing", dacă vrem să atingem scopul 
nostru în condiții de optimalitate.

• Credeți că rezultatele cercetărilor dv. 
pot fi aplicate numai intr-o întreprindere ca
pitalistă ?

— Nu. Cred că multe rezultate ale cercetă
rilor de economia întreprinderii obținute in 
Occident pot fi folosite și în întreprinderile din 
țările socialiste, și invers. Astfel, acum aproape 
zece ani am scris o lucrare despre „Contabi
litatea fără fracțiuni" („Pfenniglose Buch- 
furung"), care a fost tipărită în rezumat în 
revista „Sozialistiche Finanzwirtschaft" din 
R.D.G. Dar acesta este numai un exemplu 
neînsemnat. Multe probleme de conducere, 
organizare, calcul și control se pun în gene
ral, sub aspect tehnic, în întreprinderile ca
pitaliste in mod asemănător cu întreprin
derile socialiste.

In încheiere aș dori să spun că m-ar tenta 
foarte mult o discuție de specialitate cu co
legi și studenți dintr-o țară socialistă. In al 
doilea find, lucrurile foarte interesante pe 
care le-am cunoscut în ultimii ani despre 
România, mi-au stîrnit curiozitatea de a cu
noaște țara dv. mai îndeaproape. Interviu de 

dr. N. S. STÂNESCU

— M-am specializat, pe de o parte, în do
meniul evidenței contabile și controlului eco
nomic, iar pe de altă parte, în cibernetica e- 
conomică, cercetînd în special posibilitățile de 
aplicare a acesteia la nivel microeconomic. Și 
publicațiile mele se înscriu în aceste două do
menii. în cadrul preocupărilor mele am încer
cat întotdeauna să demonstrez posibilitatea 
folosirii procedeelor matematice pentru re
zolvarea problemelor microeconomice, in ul
timul timp om aplicat in special metode de 
simulare pe calculator, pentru a proiecta pe 
această bază mecanisme de reglare și co
mandă automată a întreprinderilor în ansam
blu cit și o anumitor sectoare ale acestora ca 
de-exemplu producția și depozitarea. Folosesc 
însă simularea pe calculator nu numai pentru



ROLUL firmelor multi
naționale în viața eco
nomică, în condițiile 

intensificării inflației și, mai 
ales, alo „internaționalizării" ei, 
constituie, în ultima vreme, în ță
rile capitaliste, obiectul a nume
roasa studii și cercetări economi
ce. Printre acestea, un loc deose
bit îl ocupă lucrarea „Inflația 
mondială și firmele multinațio
nale" *)  a doctorului în econo
mie și sociologie al universități
lor din Paris și Toronto, Charles 
Levinson, unu! din conducătorii 
unei federații internaționale a 
sindicatelor muncitorilor din chi-. 
mie și din alte, industrii de la 
Geneva. Ideea centrală a lucră
rii sale este că „toate economii
le moderne (capitaliste — CB.) 
sînt atinse de o virulenta infla
ție, care erodează continuu pu
terea de cumpărare a muncito
rilor și compromite politicile 
monetare ale guvernelor. Nu
mai firmele multinaționale pal 
să se acomodeze ei" deoarece, 
„nefiind supuse decît logicii dez
voltării lor, se joacă cu regle
mentările statelor naționale, 
sînt în plină expansiune" și au 
ajuns „încă de pe acum, ca u- 
nele să fie mai puternice decît 
statele naționale". Calificînd in
flația „problemă crucială a so 
cietății industriale", Charles Le
vinson își propune să lămureas-, 
că, după cum el însuși mărtu
risește, „cine este responsabil de. 
inflație? Muncitorii care reven
dică, pe bună dreptate, partea 
ce li se cuvine în creșterea eco
nomică sau firmele multinaționa
le care investesc pretutindeni,

• MAI buna cunoaștere a ce
rințelor și situației piețelor de 
mărfuri, ca și alcătuirea de pre
viziuni conjuncturale juste con

Charles Levinson 
despre firmele 
multinaționale 

si inflația 
mondială

în lume, sume din ce în ce mai 
fabuloase

Autorul arată, argumentînd cu 
foarte multe date și serii statis
tice, că gradul înalt de concen
trare și centralizare a produc
ției și capitalului, monopoliza
rea producției unor produse și 
ramuri întregi de către firmele 
multinaționale creează acesto
ra posibilitatea să dicteze con
dițiile realizării producției, să 
sporească necontenit prețurile, 
să se sustragă, prin tot felul de 
mașinații, de sub controlul sta
tului, să facă inofensive măsu
rile antiinflaționiste ale guver
nelor și să intensifice astfel in
flația în interiorul țărilor capita
liste. Cu cit firmele sînt mai pu
ternice, scrie Charles Levinson, 
cu atît sînt mai mari posibilită
țile lor de mărire a profitului pe 
seama ridicării prețurilor mărfu
rilor. Dacă în trecut prețurile, 
salariile și investițiile creșteau în 
perioada de avînt și se reduceau 
in timpul recesiunii, astăzi, cînd 
există strînse legături între gi- 
ganții industriei, prețurile și 
investițiile cresc în toate fazele 
circuitului industrial, imprimînd 
inflației cadențe din ce în ce 
mai pronunțate.

Apar, de asemenea, noi ti
puri de asociații între firmele 
multinaționale din state diferite 
(de ex. integrarea mondială a 
operațiunilor companiilor en
gleză și italiană ,,Dunlop" și 
,,Pirelli", a companiilor engleză 
și belgiană „Solvay" și „Lapor
te", ale lui „Royal Dutch-Shell" 
și „Unilever" ș.a.) ; apar noi 
giganți bancari care unesc in

stituțiile financiare ale mai mul
tor țări în scopul păstrării capi
talurilor și monopolizării credi
tării clienților în întreaga lume ; 
se micșorează posibilitățile sta
telor capitaliste în conducerea și 
controlul economiei (dovadă, 
printre multe altele, încercările 
fără succes ale guvernelor țări
lor capitaliste de a stăvili infla
ția). Cucerind piețele țărilor în 
curs de dezvoltare și intensifi- 
cîndu-și activitatea în cadrul 
lor, firmele multinaționale de
termină marile companii locale, 
sub motivul sporirii afacerilor, să 
exporte capital, ceea ce dă naș
tere la contradicții între guver
nul național (interesat să atragă 
cît mai multe capitaluri în scopul 
dezvoltării propriei economii) și 
firmele particulare, care, practi- 
cînd exportul de capital, se 
transformă treptat în firme mul
tinaționale. Concernele ameri
cane înființează filiale și firme- 
fiice in Europa Occidentală, cele 
din țările apusene în S.U.A. 
Chiar unele state occidentale 
europene mici dispun de firme 
multinaționale. După calculele 
autorului, în 1975, circa 35% din 
P.N.B. al lumii capitaliste (fără 
S.U.A.) va fi creat de către fi
lialele și firmele-fiice ale compa
niilor americane. Unele cerce
tări și studii de prognoză relie
fează că dacă aceste evoluții 
vor continua, spre sfîrșitul anului^ 
1985 un număr restrîns de com
panii internaționale vor contro
la aproximativ 80% din mijloa
cele de producție ale lumii capi
taliste.

Paralel cu creșterea activității

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚAMINTULUt 
ACADEMIA DE STUDU ECONOMICA

stituie premise ale orientării ra
ționale a producției de export, 
ale încheierii unor operațiuni de 
comerț exterior pe bază de a- 
vantaj reciproc. Acestor cerințe 
își propune să răspundă lucra
rea Marketing, conjunctura și 
prospectarea piețelor interna
ționale a prof. dr. Al. Zamfir, 
apărută nu de mult în Editura 
Didactică. în prima parte lucra
rea tratează : analize ale con
juncturii piețelor internaționale, 
anchete motivaționale și tehnici 
cantitative de marketing, metode 
de prognoză pe termen scurt, 
mijlociu și lung. In partea a 
doua a lucrării sînt prezentate 
aplicații privind cercetarea pie
ței și metode de prognoză spe
cifice, studii concrete de con
junctură pe mărfuri (cereale, a- 
limente, textile, lemn, petrol, 
gaze naturale, produse chimice, 
metalurgice, mașini și instalații).

Lucrarea, axată pe programa 
de . profil a cursului predat la 
Facultatea de comerț exterior, 
se adresează atît studenților e- 
conomiști, cit și lucrătorilor din 
sistemul de comerț exterior.

O societate ,,bolnavă"

• CLAUDE JULIEN, redactor 
set al publicației LE MONDE DI
PLOMATIQUE, sub titlul Rassu- 

rer (A liniști, calma, ridica mo
ralul), publică în numărul din 
ianuarie a.c., un articol în care 
se ocupă de destinul planurilor 
și măsurilor menite să reducă 
oarecum consumul și, in special, 
consumul energetic' în Occident. 
Autorul nu consideră liniștitor a- 
cest destin, fiindcă factorii po
litici executivi par ghidați nu
mai de grija de a echilibra ba
lanța de plăți, puternic afectată 
de creșterea prețurilor petrolu
lui și altor materii prime, pe 
care țările dezvoltate le con
sumă cu lăcomie.

Refuzînd orice examen critic al 
bazelor prosperității Occidentu
lui din ultimii 25 de ani, discul- 
pînd țările avute de orice res
ponsabilitate față de mizeria 
existentă in „lumea a treia" și 
respingind reconsiderarea unui 
model de dezvoltare care a a- 
gravat in mod periculos atitea 
tensiuni interne și externe, a- 
ceastă. politică nu ar putea avea, 
in cazul cel mai bun, decît re
zultate de scurtă durată. ,,Criza" 
ar invita, totuși, la însănătoșirea 
unei societăți bolnave. Dar, 
,,reconversiunea economică", im- 
plicînd prea multe riscuri, se 
continuă ca in trecut, introducin- 
du-se doar două corective : o 
sporire a șomajului pînă la 
pragul maxim tolerabil și o creș

tere a exporturilor, îndeosebi de 
armament. Sub asemenea aus
picii politico- economice, ne vom 
regăsi mîine în fața aceluiași 
dublu dezechilibru : între na
țiuni avute și națiuni neavute, in
tre cei privilegiați și cei ,,ex
cluși" din sinul societății așa- 
numite prospere. Contradicțiile 
— conchide C.J. — vor atinge 
un nivel superior, căci nu se 
poate altfel acolo unde gestiu
nea se menține in cadrul anu
mitor interese, iar „plăcerile" 
nocive ale „societății de con
sum" rămin neatinse.

The Economist: cine va 
supraviețui crizei ?

® SUB titlul Who will survive 
the slump ? (Cine va supravie
țui crizei?), prestigioasa revistă 
londoneză THE ECONOMIST, nr. 
6 853, din 28 decembrie 1974, 
publică un articol in care pre
zintă in culori sumbre perspecti
vele economiei capitaliste in vii
torul apropiat. Subtitlul este 
edificator : „Cea mai prosperă 
perioadă din istorie s-a terminat. 
Acum este probabil să intrăm in 
cei doi ani de mijloc, cei mai 
critici, ai recesiunii mondiale 
din perioada 1974—77. Să ținem 
pregătit echipamentul de salva
re".



firmelor multinaționale, s-au 
intensificat in țările capitaliste și 
teoriile burgheze în legătură cu 
politica veniturilor, cu depen
dența dintre inflație și șomaj etc. 
Referindu-se astfel la teza, larg 
răspînditâ în literatura economi
că occidentală, potrivit căreia 
„șomajul ar fi remediul miracol

împotriva inflației" și la mode
lele economiștilor burghezi A. W. 
Fhillips, Richard Lipsey și Mi
chael Parkin din care rezultă că 
există o strînsă dependență in
tre inflație și șomaj, „că mări
rea salariilor este întotdeauna 
însoțită de creșterea gradului 

(dc- folosire a forței de muncă 
sau, altfel spus, că salariile și 
prețurile cresc și se micșorează 
împreună", Charles Levinson 
califică aceste concepții ca „e- 
femere", ca nejustificîndu-se in 

practică. Referindu-se la politica 
antimuncitorească a firmelor 
multinaționale, Charles Levinson 
subliniază că sporirea număru
lui șomerilor și intensificarea 
proceselor inflaționiste sînt ur
marea directă a exportului de 
capital, care permite marilor mo
nopoluri să-și schimbe dimensiu
nile producției în interior și ast
fel să păstreze prețurile la un 
nivel ridicat chiar în perioada 
micșorării cererii din partea stră
inătății. Firmele capitaliste se 
folosesc de măsurile guvernelor 
pentru apărarea mediului în
conjurător pentru a intensifica 
și mai mult exportul de capital, 
in special in țările „lumii a treia" 
(mai puțin poluate), ceea ce in
tensifică inflația în aceste țări, 
întemeindu-se pe date statisti
ce, Charles Levinson arată in
consistența teoriilor unor eco
nomiști burghezi potrivit cărora 
vinovate de declanșarea infla
ției ar fi, chipurile, sindicatele 
care cer mărirea veniturilor oa
menilor muncii. El arată că in
flația își are rădăcinile in creș
terea prețurilor și nicidecum în 
sporirea veniturilor celor ce 
muncesc. Muncitorii cer mărirea 
salariului pentru că lor le revi
ne o parte cu totul inechitabilă 
din roadele create de munca lor, 
care tinde să scadă tocmai pen
tru că prețurile cresc continuu.

Ocupîndu-se de „riposta sin
dicatelor" în fața inflației și de 
sarcinile mișcării sindicale, Char
les Levinson relevă că forma cea 
mai eficientă de apărare a in
tereselor-celor ce muncesc îm

potriva consecințelor economice 
și sociale ale inflației o consti
tuie intensificarea și generali
zarea cererilor oamenilor muncii, 
îndeosebi, cu ocazia încheierii 
contractelor colective de muncă, 
pentru „indexarea salariilor 
după indicatorii evoluției costu
lui vieții". Politica de înghețare 
a solarilor, de limitare a consu
mului, de restrîngere a credite
lor dusă de guvernele statelor 
capitaliste, n-a dat — spune Le
vinson — rezultatele scontate. 
Dimpotrivă, ea a permis firme
lor multinaționale „să se simtă 
în largul lor", să ridice prețurile 
produselor lor în vederea spori
rii volumului „cash-flow"*),  ne- 
cesar expansiunii lor continue 
și realizării programelor de in
vestiții. Prin aceasta ele au in
tensificat și mai mult inflația.

J) Charles Levinson, L’infla- tion mondiale et Ies firmes mul- tinationales, Editions du Seuil, Paris. 1973.*) Profitul nedistribuit și văr- sămintele în contul amortizărilor, folosite ca mijloace de autofinanțare.

Charles Levinson reușește, în 
linii mari, să arate în lucrarea sa 
rolul firmelor multinaționale în 
intensificarea inflației și a ofen
sivei asupra pozițiilor clasei mun
citoare, să facă o aspră critică 
teoriilor burgheze antifnflațio- 
niste și sâ aducă prin aceasta o 
contribuție valoroasă la perfec
ționarea strategiei și tacticii miș
cării sindicale din țările capita
liste împotriva inflației. Cu toate 
acestea, el nu reușește să se 
detașeze complet de majorita
tea tezelor economiștilor bur
ghezi referitoare la inflația pro
vocată de cerere, de costurile de 
producție etc. Astfel el înscrie 
printre cauzele inflației și fac
tori ca : dimensiunile insuficien
te ale investițiilor de capital, ni
velul scăzut ai dezvoltării econo

mice a unor țări, creșterea pre
țurilor mărfurilor, dezvoltarea și 
internaționalizarea vieții econo
mice, transformările structurale 
masive din economie ce au loc 
sub impactul revoluției teh’nico- 
științifice contemporane, defici
tul cronic ai balanței de plăți, 
îmbunătățirea „calității vieții", 
obligațiile sociale crescînde ca
re antrenează sistemele de edu
cație și învățămînt, programele 
de securitate socială, de investi
ții ș.a.m.d. Dar el arată că 
„transformările structurale, fir
mele multinaționale și investiții
le vor fi elemente noi, determi
nante ale inflației în următorii 
zece ani". Ele nu vor înlocui în 
întregime celelalte cauze, dar le 
vor face relativ mai puțin semni
ficative în ecuația «inflației»". 
Subestimînd rolul cheltuielilor 
militare legate de înarmarea sta
telor capitaliste, care numai în 
anul 1974 s-au ridicat la suma 
de 270 miliarde dolari și acor- 
dînd cea mai mare atenție in 
declanșarea și intensificarea in
flației, unor factori nemonetari, 
Charles Levinson se situează 
printre economiștii care aparțin 
unui curent nou tn gîndirea eco
nomică burgheză, adepți ai in
flației „demonetizate".

dr. Constantin BiCHI

In articol se arată că criza 
economică mondială va supu
ne unor teste dificile coope
rarea internațională. De aceea 
ar fi mai prudent să se caute 
soluții pe scară națională. Na
țiunile care vor supraviețui cel 
mai bine crizei vor combina cea 
mai scăzută rată a inflației cu 
cea mai ridicată presiune asu
pra cererii interne ; ele vor 
trebui să fie dependente în 
cea mai mică măsură de co
merțul exterior sau să fie cele 
mai capabile să reducă importu
rile fără sâ sufere represalii îm
potriva exporturilor lor. Progra
mul de supraviețuire națională 
în decursul probabilei crize eco
nomice din perioada 1974—77 
va trebui să cuprindă, printre 
altele, asigurarea cu resurse e- 
nergetice suficiente produse in 
țară, un sector relativ mic de 
comerț exterior, și de industrie 
preluciătoare în comparație cu 
cel al serviciilor precum și o 
forță de muncă care să crească 
intr-un ritm relativ Scăzut.

Corporațiile și subsidiile 
guvernamentale

® VOLUMINOASA lucrare A- 
merican Enterprise. Ths Rise of 
U. S. Commerce (întreprinderea 

americană. Dezvoltarea comer
țului S.U.A.), Paul Elek, Unwin 
Brothers Limited, London, 1973, 
730 p., de Clarence H. Cramer,

este o istorie economică a Ame
rica, de la colonizare pînă în 
ziua de azi, wind drept centru 
apanția și dezvoltarea marii cor
porații americane. Cercetarea 
lui Cramer duce la Interpreta
rea cunoscutului aforism ,,The 
business of government is bu
siness" (Misiunea guvernului 

este afacerea) in sensul că în 
istoria „liberei întreprinderi" a- 
mericane subsidiile asigurate 
într-o formă sau alta de guvern 
trebuie căutate în spatele orică
rei dezvoltări economice majore. 
Autorul ilustrează și aspectele 
istoriei legate de personalități, 
de întemeietorii de imperii in
dustriale, de liderii care s-au 
luptat pentru putere și bani, ,,pe 
ale căror acțiuni se sprijină e- 
normul complex al sistemului 
economic american de astăzi". 
Dintre capitolele lucrării spicuim: 
Reglementarea fuziunilor in
dustriale, Originea și natura 
haosului in transportul american, 
Controlul puterii, Subsidii, Bă- 
mintul, uz și abuz.

Activitatea de comerț ex
terior... sub lupă

* ÎNTR-O recenzie pe care o 
face B. Boeva in revista ViNSNA 
TiRGOVIA, nr. 12 1974 la cartea 
Aussenwirtschaftliche Tătigkeit in 
Produktions — und Aussenhan- 
delsbetrieben (Activitatea de co
merț exterior în întreprinderile 
de producție și comerciale), edi
tura ,,Die Wirtschaft", Berlin 
1974, 192 p., se arată că auto
rii și-au propus să examinezi 
problemele perfecționării orga 

nizării și conducerii activității în 
acest domeniu, finind seama de 
extinderea continuă a diviziunii 
internaționale a muncii. O aten
ție deosebită se acordă organi
zării activității întreprinderii de 
Comerț exterior, sub diferitele 
sale aspecte, ca : proces de 
muncă, structură organizatorică, 
organizarea locului de muncă, 
organizarea sistemului informa
țional și a conducerii. Raționali
zarea activității de comerț ex
terior, implică un complex de 
măsuri economice și tehnice 
(concentrarea activității pe anu
mite mărfuri și piețe, standardi
zarea documentelor de comerț 
exterior, prelucrarea electronică 
a datelor ș.a.) In ce privește co
laborarea dintre întreprinderile 
industriale și cele de comerț ex
terior, autorii apreciază că a- 
ceasta trebuie să aibă un ca
racter permanent, iar schimbul 
reciproc de informații și conlu
crarea să înceapă in etapa cer
cetării științifice, a alegerii teh
nologiei și determinării investi
țiilor necesare pentru crearea 
(sau extinderea) unei întreprin
deri industriale.



ECONOMIE 
MONBIALA

Producătorii și consumatorii de petrolREALITATEA INTERDEPENDENȚEISI DEZIDERATUL COOPERĂRII»

PE SCENA economi
că internațională, 
destul de tensionată 

la începutul anului, ultimele săp- 
tămîni au fost marcate de încura

Consens asupra dialogului

jatoare luări de poziție, individu
ale și colective, în favoarea dialo
gului și cooperării internaționale 
ca singură alternativă realistă la o 
înfruntare între țările producă

în ocest sens comu-ÎN săptămînă care a trecut c reținut atenția ...------
nicatul final al reuniunii de la Alger a miniștrilor de externe, de i- 
nanțe și ai petrolului din cele 13 țări membre ale O.P.E.C. In comd 
nicat se precizează că, fiind „convinse de interdependența dintre 
națiuni și de necesitatea de a promova solidaritatea între toate po 
poarele lumii printr-o veritabilă cooperare internațională, țările 
membre ale O.P.E.C. privesc favorabil dialogul dintre țările indus
trializate și cele în curs de dezvoltare și sînt dispuse a lua parte 
la o conferință internațională, ca aceea propusă de Franța, care 
să trateze problemele materiilor prime și ale dezvoltării . (După 
cum se știe, Franța a propus ținerea unei conferințe tripartite, cu 
participarea țărilor industrializate, a țărilor petroliere și a celorlalte

participanții la re
probabil în ultima 
conferințe la nivel 
ia în discuție și pro-

țări în curs de dezvoltare. Totodată, 
uniune au convenit asupra organizării, 
săptămînă a lunii februarie, a unei 
înalt a țărilor membre ale O.P.E.C., care să 
punerile pentru o cooperare viitoare cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, îndeosebi cele 
mai afectate de criza economică actuală. Pu
nerea la punct a ordinei de zi și elaborarea 
documentelor > de lucru ale conferinței au 
fost încredințate unei comisii special 
desemnate în acest scop. Pe lista pentru a 
de zi a conferinței se găsesc și asemenea propuneri ca instituirea 
unor relații stabile între țările producătoare și cele consumatoare 
de petrol, afirmarea de către țările O.P.E.C. a dreptului lor asupra 
propriilor lor bogății ncturale și fixarea prețurilor la un nivel „re
munerator pentru producător și echitabil pentru consumator".

Pentru o „cooperare solidă și sănătoasă" între țările producă
toare și cele consumatoare de petrol s-a pronunțat cu fermitate, 
printre alții, ministrul petrolului al Arabiei Saudite, Zaki Yamani, 
arătînd într-un interviu că „o confruntere nu este în interesul ni
mănui”, iar ministrul irakian al petrolului, Tayeh Abdel Karim, a 
subliniat că după părerea guvernului său „problema energiei nu 
va putea fi rezolvată decît printr-un dialog, fie în cadrul O.N.U., 
fie prin intermediul unor conferințe internaționale adecvcte". La 
rindul său, președintele Egiptului, Anwar Sadat, răspunzînd unei 
anchete internaționale inițiate de ziarul New York Times, a re
comandat dialogul între statele arabe și cele vest-europene și 
S.U.A. drept o cele posibilă pentru depășirea crizei energetice ac
tuale, pronunțîndu-se în același timp pentru utilizarea veniturilor 
petroliere în beneficiul țărilor producătoare de petrol și al celor
lalte țări în curs de dezvoltare.

Este necesar ca „problema energiei să fie abordată într-un spi
rit de concertare pașnică", ținînd cont de ansamblul intereselor 
existente, a efirmat Valery Giscard d’Estaing, președintele Fran
ței, țara inițiatoare a eventualei conferințe tripartite amintite, în 
vreme ce secretarul de stat al S.U A., Henry Kissinger, într-o cu- 
vîntare care a reținut atenția, rostită recent în fața „Consiliului 
pentru probleme internaționale" din Los Angeles, a arătat că ță
rile industrializate nu trebuie să amenințe țările producătoare de 
petrol, ci să caute să stabilească cu ele un „dialog într-un spirit 
de bunăvoință și conciliere", și aceasta ,,dintr-o necesitate evidentă". 
Pe de altă parte, după cum a anunțat purtătorul de cuvînt al De- 
partcmentului de Stat, Robert Anderson, S.U.A. — care consumă 
35% din producția mondială de energie — depun eforturi pentru 
realizarea, înainte de începerea preconizatei conferințe internațio
nale în problemele energiei, a unui punct de vedere comun o*  
lăril>- consumatoare de petroj

fi

toare și cele consumatoare de ma
terii prime și energie, din care 
toate părțile implicate — după cum 
ele înseși recunosc — ar avea mat 
mult de pierdut decît de cîștigat.

dintre țările producătoare și cele consumatoa-Interdependența
re este evidentă și de durată dacă avem în vedere că în cele moi 
multe țări capitaliste dezvoltate principala sursă de energie utili
zată continuă să rămină petrolul, iar exportul mondial al acestuia 
provine încă în proporție de 85% din țările O.P.E.C., în vreme ce 
țările petroliere, ca și restul zonelor în curs de dezvoltare, au 
nevoie de bunurile de investiții și aportul tehnologic al 
industrializate pentru modernizarea economiei lor și de 
de ccpital ale acestora pentru plasarea excedentului de i

Producția se adaptează

IN ACTUALITATE

incluse pe ordinea

I țărilor 
piețele 

venituri.

DATELE statistice evidențiază o anumită diminuare a 
mului de petrol al principalelor țări capitaliste dezvoltate (vezi 
rubrica noastră „Tendințe-conjuncturi" din nr. 5 1975), reflectată 
și în reducerea cantităților importate, dar desigur nu și c costu-^ 
lui acestora. Spre exemplu, în S.U.A, deși importul de petrol s-av 

redus de la 2,307 miliarde barili în 1973 la 
2,228 miliarde în 1974, costul său a crescut de 
la 7,8 la 24,6 
ții, S.U.A. au 
comercial de
ca mărime în

consu-

miliarde dolari. în aceste condi- 
înregistrat anul trecut 
3,065 miliarde dolari, 
acest secol după cel

. Deficitul înregistrat de balanța de plăți în condițiile 
etrolului importat a făcut ca Italia să fie anul trecut țara care a 

recurs la cele mai multe credite din partea Fondului Monetar In
ternațional, în total 1,675 miliarde drepturi speciale’de tragere, 
din care o parte sub forma „facilităților petroliere" instituite în 
cadrul F.M.I. Italia a fost dealtfel principala beneficiară a aces
tor „facilități" (vezi graficul). în cazul Japoniei, în ciuda stăvi
lirii creșterii consumului de petrol, costul importului a sporit în
tr-un singur an de la 3,6 la 20 miliarde de dolari. în Anglia, tot 
anul trecut, din totalul de 5,19 miliarde lire sterline al soldului 
pasiv al balanței comerciale, aproape 3,5 miliarde s-au datorat 
deficitului petrolier. $. . sir- '-

Sub raportul producției mondiale de petrol se constată de 
asemenea o scădere, prima din perioada postbelică. Astfel, în 
cazul Iranului, diminuarea cererii externe a atrcs o scădere a pro
ducției cu 11% în raport cu media zilnică a anului 1974, tendință 
care dacă se va menține — așa cum pare probabil — va deter
mina o reducere cu 2,6 miliarde dolari a veniturilor petroliere ob
ținute de Iran în acest an, dînd însă în același timp posibilita
tea unei mai bune conservări a resurselor respective. Aceeași ten
dință se constată și în cea mai mare țară producătoare de petrol 
din America Latină — Venezuelc : ca urmare a măsurilor adop
tate de guvern pentru conservarea acestei importante bogății na
ționale, anul trecut producția medie de petrol a fost de 2976 mii 
de barili zilnic, cifră inferioară cu 389,7 mii barili celei din 1973.

Referindu-se la relația dintre tendințele producției și veniturile 
obținute din petrol, care cr întrece cu mult necesitățile imediate 
ale țării sale — actualmente cea mai mare exportatoare mondială 
de petrol —, ministrul petrolului al Arabiei Saudite, Zaki Yamani, 
a spus : „Am putea reduce cu ușurință producția de petrol, dar 
aceasta ar avea ca rezultat acumularea unor fonduri și mai mari, 
deoarece prețurile ar crește imediat și, paradoxal, venitul nostru 
s-ar dubla. Mă îndoiesc că problema acumulării de fonduri poate 
fi soluționată pur și simplu prin reducerea producției". Ministrul 
saudit a arătat în acest context că în primul rînd trebuie găsite 
căile de dezvoltare a industriei țării sale, ier in al doilea rînd 
trebuie sprijinite țările în curs de dezvoltare, sporind implicit

un deficit 
al doilea 
din 1972. 
scumpirii



can
și capacitatea lor de a importa mărfuri din țârile dezvoltate. După 
cum anunța la 25 ianuarie a.c. revista The Middle East Economic 
Digest, programul de dezvoltare al Arabiei Saudite pe perioada 
1976—1980 prevede investiții de aproximativ 13 miliarde de dolari 
în următoarele domenii : rafinării, captarea și lichefierea gazelor, 
industria petrochimică, a îngrășămintelor, siderurgică, a produse
lor din aluminiu și a chimiei pentru consumul intern.

Fină în prezent, chiar și în condițiile unor reduceri ale produc
ției, cantitatea de petrol extrasă în lume este suficientă pe ansam
blu pentru acoperirea consumului țărilor dezvoltate (abstracție fă- 
cînd de stocuri, al căror nivel acoperă între 60 de zile de consum 
normal în S.U.A și 72—95 de zile în Europa occidentală, și de 
petrolul în curs de transport — circa 40 zile de consum). Pe de 
cită pc rte, în dorința de a-și reduce dependența de un număr re- 
strîns de state mari producătoare, cnul trecut circa 80 de țări ale 
lumii au făcut explorări în căutarea ,,aurului negru", unele — cum 
ar fi Norvegia și Anglia — cu destul succes. Vor mai trece totuși 
cîțiva ani pînă la obținerea unor producții mai importante.

Petrofinanțe
„AȘA CUM s-a dovedit, scria la 6 ianuarie a.c. săptăminalul 

Newsweek, criza petrolului nu este o problemă a livrărilor insu
ficiente", ci o problemă financiară. Ea nu s-a terminat, ci obio a 
început cu ridicarea embargoului instituit in toamna anului 1973, 
provocînd ceea ce revista americană denumea „cea mai mare 
redistribuire a averii globale din istorie".

Măsurile financiare luate de țările capitaliste dezvoltate in 
fața deficitului fără precedent pentru perioada postbelică ol ba
lanțelor lor de plăți sînt cunoscute. Una din ele se referă Ic crea
rea fondului de „solidaritate financiară" de 25 miliarde de dolari 
în cadrul O.C.D.E., care urmează acum să fie supusă spre rati
ficare parlamentelor țărilor membre. Altă măsură vizează consti
tuirea celei de c doua tranșe de „facilități petroliere" — cu do- 
bîndă foarte redusă și accesibilă tuturor celor 126 de țări mem
bre ale F.M.I., în măsura în care sînt afectate de un deficit ol 
balanței de plăți datorită scumpirii importului de petrol — in va

loare de această dată de 6,2 miliarde dolari ce urmează a fi ob
ținute de la țările _ petroliere, deși primele facilități — de 3,75 
miliarde — n-au fost integral utilizate (vezi graficul). Deoarece 
deficitul balanței de plăți a țărilor în curs de dezvoltare ar putec 
să se ridice în acest an la 30 miliarde dolari, față de 22,2 mili
arde anul trecut, iar excedentul țărilor petroliere s-ar ridica in 
1975 la 75 miliarde dolari, fcță de 60 miliarde anul trecut, se 
poate conchide că prin noile facilități F.M.I. va „recicla" numai 
o mică parte a petrodolarilor.

O altă măsură (despre care am relatat în numerele anterioa
re) privește posibilitatea contcbilizării de către țările occidentale 
a rezervelor lor oficiale de aur la prețul pieței. Această măsură (pe 
care Franța a adoptat-o la 9 ianucrie a.c) a fost criticată in țările 
exportatoare de petrol ca avînd drept rezultat „printr-o trăsătură de 
condei, o vastă și instantanee redistribuire a averii între națiuni în

favoarea celor dețină- rpAO/L/TĂTILE PETROLIERE'1 ALE FMI. ÎN 1974
toare de aur și în de
favoarea celor petro
liere deținătoare de 
dolari", „o metodă in
directă de a sustrage 
petrolului valoare? sa 
reală" și toate aces
tea „în ciuda absenței 
aparente a unei legă
turi directe între aur și 
dolar", scrie ziarul ira
nian Kayhan Interna
tional, din 4 ianuarie 
1975.

în sfîrșit, este vorba 
și de măsuri de un gen 
deosebit, vizînd protec
ția în fața fluxului spo
rit al petrodolcălor, 
așa cum este proiectul 
Senatul S U.A. și pe baza căruia președintele ar avea dreptul să in
terzică investitorilor străini achiziționarea unei cote mai mari de 5% 
din pachetul de acțiuni al unei companii americane. Este, dealtfel, 
un subiect de preocupare și în cercurile de afaceri din alte țări 
capitaliste dezvoltate, bunăoară din R.F. Germania. Intuind această 
reacție, ziarul citat mei înainte scrie că ar fi mai puțin riscant 
pentru investitorii din țările petroliere de a cumpăra un portofoliu 
redus de acțiuni într-un mare număr de companii — ceea ce ar 
fi avantajos ambelor părți — decît de a obține controlul asupra 
unor companii occidentale de primă importență.

în legătură cu prețul actual al petrolului țările O.P.E.C. au 
condamnat la recenta lor reuniune de la Alger teza potrivit căreia 
li se atribuie responsabilitatea actualei crize din economic: capi
talistă, afirmind prin persoana președintelui Conferinței, Abdela
ziz Bouteflika, ministrul algerian al afacerilor externe, că „înghe
țarea prețului petrolului nu c împiedicat inflația sâ se dezvolte 
intr-un ritm rapid". Care poate fi ieșirea din această situație ? 
în nici un caz reducerea prețului petrolului, afirmă ziarul iranian 
citat : „Energia a fost subevcluată prea multă vreme, și nu există 
nici o rațiune pentru care țările producătoare de petrol, cum este 
Iranul, să continue să finanțeze creșterea economică a țărilor in
dustrializate prin epuizarea resurselor lor naturale de neînlocuit".

Evenimentele și luările de poziție din ultimul timp scot tot mai 
mult în evidență că o soluționare efectivă și durabilă a acestei pro
bleme nu poate fi obținută decît în contextul mai larg al eforturi
lor pentru lichidarea marilor decalaje din lumea contemporană, 
ol asigurării accesului tuturor țărilor la cuceririle științei și teh
nicii moderne și la materii prime — cl instituirii unei noi ordini 
economice și politice internaționale.
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25 tari puțin dezvo/fafe, numărul loial al tarilor care au 
beneficiat de împrumuturi in 1974 fiind de 33. (Jup3 J||(, ,fe,,

de lege introdus, spre sfîrșitul lunii trecute, în

Dinu DRAGOMIRESCU

STATISTICA INTERNAȚIONALA

Inflația în Occident: 

încetinire 

sau accelerare?

brie. constituie un indiciu mai precis cu privire la evoluția fundamentală «» situației. Datele din tabel compara ritmul inflației din țările O.C.D.E.in doua perioade de 12 luni, in-
PE ANSAMBLUL celor 24 de țări membre ale O.C.D.E., ultima cifră lunară cunoscută a creșterii prețurilor la bunurile de consum (noiembrie 1974) părea să indice o încetinire a ritmului inflației, fiind de 0.9% față de 1.2" 0 în luna precedentă. Expcrții organizației apreciază că această situație reflectă nivelarea mai accentuată a cererii globale in țările membre și scăderea înregistrată in perioada respectivă de cursurile materiilor prime industriale. Re.fc- rindu-se la caracterul ,.eratic“ al variațiilor lunare ale prețurilor, ei exprimă insă părerea că urcarea medie cu 1,1% a acestora, constatată in perioada de trei luni încheiată în noiem

fcitauri anualefiitauri anuale

Ivoluția preturilor la bunurile de ccnsu«
Variațiuni procentuale fați de perioada precedent*, firi 

elininarea oscilațiilor sezoniere

1973
12 luni 
înche
iate în 
xai 1974

12 luni, 
înche
iate în 
nov.1974

1973
12 luni 
înche
iate în 
nai 1974

12 luni 
înche
iate în 
nov.1974

Canada 7,6 11,0 12,o Austria 7,6 9,6 9,4
S.U.A. 6,2 lo,7 12,1 Mnlanda 11,4 18,1 . 18,1
Japonia . 11.7 23,2 * 25,8 Greeia 15.5 51.9 15.2
Australia 9.5 15.( 16,3
Noua Zeelandi 8,2 lo, 11,5

Sureai O.C.D.E., Coanuniqu* de

Tranța 7,5 13,5 14,9
B.F.G. 6,9 7,2 6.5
Italia lo,8 16,1 24,7
Anglia 9,2 15,9 18.3
Belgia lo,4 11,6 16.3
Luxemburg 6,1 8,6 11,4 ‘
Danenarea 9,5 14,2 16,5
Irlanda 11,4 13,5 2o,o
Olanda 8,0 8,8 11,0

OCDE Europa 8,6 12,9 
Piața Coauna 8,3 12,4

Islanda 2o,6 32,2 51.3
Norvegia 7,5 8,6 10,5
Portugalia 12,9 26,6 25,7
Spania 11,4 16,3 17,3
Suedia 6,7 8,6 11.8
Elveția 8.7 9,9 9,o
Turcia 14,0 19,• 23,1

Total OCDE 7,9 12,6 14,6
14,414,3

prese* , 4 iulie 1974 ți 15 ianuarie 1975

cheiate in mai 1974 și respectiv noiembrie 1974. deci la un interval de 6 luni. Ele indică o tendință de accelerare pe ansamblul țărilor O.C.D.E.. in puține dintre acestea manifestîndu-so o tendință opusă. O ușoară influență in sensul majorării cifrelor pc ansamblul O.C.D.E. I-a exercitat modificarea sistemului de ponderare : in cazul primei perioade de 12 luni ponderarea s-a făcut pe baza consumului privat din 1970 și a cursurilor dc schimb din 1970, in cazul perioadei a doua — pe baza indicatorilor respectivi din 1973. în cazul diferitelor țări. însă, acest factor nu pare să fi intervenit. Proporțiile accelerării au variat destul de mult de la o țară Iq alta. Acolo unde s-a înregistrat o încetinire, ea a fost puțin pronunțată. exceptînd Grecia. Expert.ii O.C.D.E. opinează că în viitorul apropiat s-ar putea produce deosebiri crescânde in comportamentul prețurilor din diferitele țări.
I. p.



Cili,
Argumente pentru o nouă ordine economică internaționalăCONCEPTUL DE SECURITATE ECONOMICĂ COLECTIVĂ

SÎNT BINE CUNOSCUTE preocupările pe plan internațional pentru 
susținerea climatului nou de destindere și colaborare, pentru întârirea 
păcii și securității în sferele politică și militară. Mai puțin sînt cunoscute 
preocupările pentru edificarea securității internaționale în sfera econo
mică, deși ele există de mai mult timp, in prezent în cadrul organismelor 
O.N.U., în special la ECOSOC și UNCTAD, se poartă ample discuții 
menite să contribuie la precizarea conceptului de securitate economică 
colectivă, a rolului și aportului acestuia la edificarea noii ordini economice 
și politice internaționale.

Articolul de față tratează într-o manieră sintetică principalele 
repere ale acestor discuții, la care România își aduce din plin aportul, la 
tel ca în toate dezbaterile menite să elucideze fundamentele noii ordini și 
să intensifice eforturile pentru instaurarea ei.

potrivă, ele se completează și se influențează 
reciproc. Este o realitate incontestabilă că in
dependența politică a unui stat nu poate fi 
menținută și asigurată decît dacă este însoțită 
de dezvoltarea economică independentă a 
țării respective. Legătura indisolubilă dintre 
securitatea economică și cea politică rezidă și 
în faptul că securitatea economică colectivă 
se bazează pe aceleași principii fundamen
tale ale dreptului internațional care guver
nează relațiile politice dintre state. Blocadele 
și presiunile economice, practicile discrimina
torii și barierele artificiale ridicate în calea 
conlucrării fructuoase între popoare pot deveni 
factori generatori de tensiune, suspiciune și 
neîncredere între state.

PUNCTUL DE PLECARE in examinarea 
conținutului noțiunii de securitate 
economică colectivă il constituie 

Carta Națiunilor Unite care, prin scopurile și 
principiile sale, dă expresie hotărîrii statelor 
de a favoriza progresul economic și social al 
tuturor națiunilor, ca o condiție a menținerii 
păcii și securității internaționale. Ulterior, in 
cadrul O.N.U., al organismelor sale, al altor 
reuniuni economice internaționale, au fost a- 
doptate numeroase documente (rezoluții, de
clarații etc.) și programe de cooperare care 
conțin unele prevederi referitoare la concep
tul, conținutul și principiile securității econo
mice colective.

Securitatea economică colectivă presu
pune existența unui sistem de relații 
economice internaționale de natură :

a) să ofere garanții depline fiecărui popor 
că se poate dezvolta liber conform voinței și 
intereselor sale politice și economice, fără nici 
un amestec din afară, că niciodată și în nici 
o împrejurare nu va fi obiectul unui act de 
agresiune, de constrîngere sau presiune eco
nomică, că libertatea și independența sa po
litică și economică sînt la adăpost de orice 
pericol ;

b) să asigure participarea tuturor statelor, 
în condiții de deplină egalitate în drepturi, 
indiferent de dimensiunea, potențialul, nive
lul de dezvoltare sau orînduirea lor social- 
economică, la examinarea și reglementarea 
problemelor economice, comerciale și mone
tare care prezintă interes pentru ele ;

c) să stimuleze dezvoltarea unei largi 
cooperări economice, industriale și tehnico- 
științifice internaționale care să permită fiecă
rei țări valorificarea mai eficientă a resurselor 
sale naturale, financiare și umane, partici
parea sa mai activă la diviziunea internațio
nală a muncii, accesul nestingherit la cuceri
rile științei și tehnicii contemporane ;

d) să favorizeze progresul economic și social 
al tuturor țărilor și, în primul rînd, al țărilor în 
curs de dezvoltare, în vederea reducerii și 
eliminării decalajelor economice și tehnolo
gice care le separă de statele dezvoltate ;

e) să contribuie la înlăturarea discrimină
rilor și a barierelor de orice fel care grevează 
relațiile economice internaționale și afectează, 
în special, dezvoltarea economică a țărilor în 
curs de dezvoltare.

O politică de securitate economică colectivă 
reclamă cu necesitate din partea fiecărei țări, 
în relațiile sale economice cu alte state, res
pectarea întocmai a principiilor fundamentale 

ale dreptului internațional, eliminarea inter
vențiilor, blocadelor și presiunilor economice, 
a practicilor discriminatorii și a barierelor 
artificiale din calea schimbului de valori 
materiale și spirituale, manifestarea dorinței 
sincere de a colabora cu alte țări pe multiple 
planuri.

Fiecare țară — fie ea mare, mijlocie sau 
mică — indiferent de orinduirea ei socială și 
de continentul pe care se află, poate — și are 
datoria — să contribuie la soluționarea în spi
rit constructiv a problemelor cu care este con
fruntată omenirea contemporană, la consoli
darea păcii și colaborării in lume.

„Este necesar, arăta președintele Nicolae 
Ceaușescu în raportul prezentat la Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comunist Român, să se 
pornească în mod consecvent de la faptul că 
soluționarea tuturor problemelor complexe - 
economice și politice - ale zilei de azi nu se 
poate realiza doar de cîteva state ; rezolvarea 
lor reclamă in mod imperios participarea acti
vă a tuturor țărilor, cu drepturi egale, depline, 
în acest context, apreciem că țările mici și 
mijlocii sînt chemate să joace un rol tot mai 
activ în afirmarea noilor principii de relații 
între state și a unei noi ordini economice și 
politice internaționale".

Securitatea economică colectivă repre
zintă o parte integrantă a securității in
ternaționale, alături de securitatea poli

tică și cea militară. Securitatea internațională 
poate fi reală și efectivă numai în măsura în ca
re ea acoperă toate compartimentele vieții in
ternaționale, respectiv politic, militar, economic, 
social și cultural, între aceste componente 
existînd, de altfel, o strînsă legătură. „Secu
ritatea internațională - se sublinia în Decla
rația politică a Conferinței la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Alger, din septembrie 
1973 — nu va fi completă decît dacă ea va 
include o latură economică care să garanteze 
tuturor țărilor dreptul de a pune în aplicare 
programele lor de dezvoltare la adăpost de 
agresiunile economice și de orice alte forme 
de presiune". în acest scop „țările nealiniate 
se angajează să întărească, acțiunea lor co
mună pentru a face să prevaleze principiile 
securității economice în relațiile internațio
nale".

Ca parte a securității internaționale, secu
ritatea economică colectivă este strîns legată 
în primul rînd de cea politică. Securitatea 
economică și cea politică nu numai că nu pot 
fi practic separate una de cealaltă dar, dim-

Rolul securității economice colective 
constă în: a favoriza adoptarea de nor
me și principii care să guverneze relațiile 

economice internaționale; a asigura realizarea 
echitabilă și echilibrată a activităților de coope
rare economică internațională; a permite comu
nității internaționale să facă față prompt și 
efectiv situațiilor de urgență care apar în 
relațiile economice internaționale ; a anticipa 
apariția unor situații dificile pe plan mondial 
pentru a căror rezolvare este nevoie de 
măsuri de cooperare internațională.

Securitatea economică colectivă trebuie să~ 
contribuie activ : la democratizarea relațiilor 
economice internaționale ; la eliminarea din 
viața economică internațională a politicii im
perialiste de forța și dictat, a practicilor colo
nialiste și neocolonialiste, a oricăror forme 
de dependență și dominație economică 
străină ; la realizarea unei mai raționale și 
echitabile diviziuni internaționale a muncii ; 
la favorizarea progresului economic și social 
al tuturor statelor și, în special, al țărilor în 
curs de dezvoltare în vederea reducerii și 
eliminării decalajelor care le separă de sta
tele dezvoltate ; la stimularea cooperării în
tre state pentru descoperirea și punerea îri 
valoare a unor noi materii prime și folosirea 
mai eficientă a celor existente, pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii și a celorlalte 
sectoare economice ; la intensificarea și diver
sificarea schimburilor comerciali dintre state; 
la eliminarea efectelor negative ale perturba- 
țiilor monetare asupra derulării și stabilității 
schimburilor internaționale ; la facilitarea 
transferului de tehnologie spre țările în curs 
de dezvoltare etc.

Un obiectiv important al securității eco
nomice colective îl constituie reducerea 
și eliminarea decalajelor economice, a 

inechității și discriminărilor de tot felul existente 
în raporturile dintre țările în curs de dezvoltare 
și cele industrializate. Reducerea și, pînă la ur- 
- sublinia șeful delegației române la sesiu
nea extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. din aprilie-mai 1974 consacrată pro
blemelor materiilor prime și dezvoltării - a- 
pare astăzi ca o necesitate primordială pen
tru statornicirea păcii, securității internaționale 
și progresului general al omenirii. Din păcate, 
însă, decalajele economice, tehnologice și 
științifice dintre țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare nu numai că se mențin, dar



cili
continuă să se adincească, spre îngrijorarea 
profund leq'timă a popoarelor.

intre întărirea securității internaționale, de
zarmare și dezvoltarea economică indepen
dentă a țărilor există o strinsă legătură, astfel 
incit orice progres realizat în direcția indepli- 
nirii oricăruia din aceste obiective constituie 
un progres in atingerea tuturor.

Lichidarea stării de subdezvoltare, în care 
se mai află o serie de țări, presupune in pri
mul rînd eforturi susținute din partea fiecăreia 
din aceste țări pentru a pune in valoare, 
conform intereselor și aspirațiilor vitale ale 
poporului respectiv, resursele materiale și u- 
mane de care dispune. Munca a fost și ră- 
mîne factorul primordial care determină dez
voltarea producției materiale, progresul eco
nomic și social ; in cele din urmă, hotăritor 
este modul in care fiecare popor reușește să 
valorifice, prin muncă, materiile prime, bogă
țiile naturale ale țării. Este esențial pentru 
fiecare țară în curs de dezvoltare să-și orien
teze eforturile și să-și folosească resursele 
pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, 
precum și a celorlalte ramuri ale economiei, 
să-și asigure pregătirea cadrelor și utilizarea 
judicioasă a forței de muncă, să creeze toate 
condițiile necesare creșterii capacității de pro
ducere a bunurilor naționale, baza progresu
lui economic și social. Dar ..oricît de mari ar 
fi eforturile proprii — se subliniază în Strate
gia internațională pentru cel de-al doilea De
ceniu al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare — 
ele nu vor fi suficiente pentru a le permite să 
atingă obiectivele dezvoltării atît de repede, cit 
ar trebui, dacă țările dezvoltate nu. le vin în 
ajutor, punîndu-le la dispoziție mai multe re
surse financiare și adoptind față de ele poli
tici economice și comerciale mai favorabile". 
“ România consideră că reducerea și lichida
rea decalajelor care separă statele lumii au o 
importanță fundamentală pentru întărirea pă
cii și securității internaționale, politice și eco
nomice, pentru progresul general al omenirii. 
Apreciind că lichidarea stării de subdezvoltare 
în care se mai află unele țări este una din 
problemele cele mai importante ale zilelor 
noastre, cu profunde implicații pentru însăși 
pacea și progresul omenirii, președintele Re
publicii Socialiste România Nicolae Ceaușescu 
a declarat, în numeroase ocazii, că statele a- 
vansate au datoria și obligația de a acorda 
un ajutor mai substanțial și un sprijin mai 
efectiv eforturilor țărilor în curs de dezvoltare 
pentru a elimina marile decalaje care le se
pară de țările dezvoltate.

nfăptuirea securității economice colec- 
ve presupune așezarea raporturilor e- 

conomice dintre stare pe principiile și 
normele dreptului internațional, care consa
cră drepturile și îndatoririle fundamentale ale 
statelor în relațiile lor internaționale politice 
și economice.

Din principiile și normele menționate decurg 
drepturi și obligații dintre care menționăm 
cu titlu ilustrativ :

— Deplina suveranitate permanentă a fiecărui 
stat asupra resurselor sale naturale și asupra 
tuturor activităților economice, in scopul 
salvgardării acestor resurse, fiecare stat este 
îndreptățit să-și exercite controlul efectiv a- 
supra lor și asupra exploatării acestora cu 
mijloace adecvate propiiei sale situații, in
clusiv dreptul la naționalizare sau la transfe
rare in proprietate națională, acest drept fiind 
expresia deplinei suveranități permanente a 
statului. Nici un stat nu poate fi supus con- 
strîngerilor economice, politice sau de altă 
natura spre a-l împiedica să-și exercite in mod 
liber și deplin acest drept inalienabil.

— Dreptul statelor riverane de a dispune de 
resursele marine aflate în limitele jurisdicției 
lor naționale și de a participa in condiții echi
tabile la exploatarea și explorarea teritoriilor 

submarine și a resurselor acestora ce se află 
în afara jurisdicției naționale, care constituie 
patrimoniu comun al umanității.

— Reglementarea și supravegherea activi
tății corporațiilor transnaționale, prin luarea 
de măsuri în interesul economiilor naționale 
ale țărilor unde asemenea corporații ope
rează, pe baza suveranității depline a acestor 
țări.

— Dreptul tuturor statelor, indiferent de mă
rime, potențial economic și militar, nivel de 
dezvoltare sau orinduire social-politică, de a 
participa direct și neîngrădit, pe baza depli
nei egalități în drepturi, la rezolvarea proble
melor economice mondiale în interesul co
mun al tuturor statelor, luind în considerare 
necesitatea asigurării dezvoltării economice 
accelerate a tuturor țărilor in curs de dez
voltare.

— Dreptul și îndatorirea fiecărei țări de a 
folosi resursele naționale în scopul dezvoltă
rii sale economice și sociale, al consolidării 
independenței naționale și al participării 
active la cooperarea economică internațio
nală. in același timp, statele lipsite de aseme
nea resurse au dreptul să beneficieze fără 
discriminare, pe baza unor înțelegeri reci
proc avantajoase, de materiile prime nece
sare dezvoltării lor economice și sociale, pro
gresului general al omenirii.

— Resursele naturale și, in general, proble
mele care privesc relațiile economice interna
ționale, nu trebuie să fie folosite ca mijloc de 
presiune sau amestec in treburile interne ale 
altor state. Soluționarea unor asemenea pro
bleme presupune convenirea între guverne a 
principiilor directoare vizînd folosirea mai ra
țională a resurselor naționale, ținîhdu-se sea
ma de interesele producătorilor și consuma
torilor, ale întregii comunități internaționale.

— între prețurile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale trebuie să se asigure 
un raport echitabil, de natură să contribuie la 
reducerea decalajelor între țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare, precum și la 
valorificarea superioară și eficientă a mate
riilor prime.

— Dreptul și îndatorirea fiecărui stat ca, în 
raport cu nevoile și posibilitățile sale, să par
ticipe la o cit mai largă cooperare internațio
nală pentru descoperirea de noi surse de e- 
nergie și materii prime și pentru utilizarea ra
țională, echitabilă a acestora ; accesul liber, 
fără discriminare al tuturor statelor, la rezul
tatele descoperirilor privind noi surse de ener
gie și materii prime și dreptul de a beneficia 
de avantajele ce decurg din acestea pe baza 
unor înțelegeri economice rezonabile.

— Extinderea asistenței economice, finan
ciare și tehnice acordate țărilor în curs de 
dezvoltare, fără nici o condiție politică sau 
militară.

— Dreptul fiecărui stat de a beneficia de 
cuceririle științei și tehnologiei moderne ; în
lesnirea accesului țărilor in curs de dezvoltare 
la rezultatele cercetărilor științifice și tehno
logice din țările dezvoltate ; promovarea tran
sferului de tehnologie spre țările in curs de 
dezvoltare si crearea de tehnologii proprii in 
aceste țări, adecvate economiilor lor.

Numai respectarea cu strictețe de către 
toate statele a tuturor acestor principii poate 
asigura climatul internațional favorabil dez
voltării și înfloririi fiecărei națiuni, numai pe 
această bază poate avea loc o colaborare 
fructuoasă între toate țările, se poate edifica 
securitatea internațională, politică și econo
mică.

Încorporarea intr-o Cartă - adoptată a- 
W£“® nul trecut de Adunarea Generală a 
Rjl'O.N.U. — a principiilor care guvernea- 

relațiile economice internaționale, a 
drepturilor și obligațiilor economice ale state
za

lor, reprezintă un pas deosebit de important 
în direcția instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale, a edificării securității econo
mice colective. Pentru ca popoarele să poată 
să trăiască in pace și libertate, să se dez
volte de sine stătător, conform voinței și aspi
rațiilor lor, să beneficieze pe deplin de avan
tajele cooperării economice, industriale și teh- 
nico-științifice, este nevoie ca această Cartă 
a drepturilor și obligațiilor economice ale sta
telor să ofere, prin ea însăși, sau să fie în
soțită de măsuri concrete de natură să ofere 
garanții fiecărei țări că se află la adăpost de 
orice act de agresiune, presiune sau constrîn- 
gere de natură militară, politică sau econo
mică din partea altor state.

In cadrul raporturilor bilaterale pe care le 
dezvoltă activ și pe multiple planuri cu ma
joritatea covîrșitoare a statelor lumii, Româ
nia depune un efort susținut pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe principiile și normele 
dreptului internațional. Principiile înscrise în 
documentele semnate de România cu diferite 
state demonstrează că ele se bucură de o 
largă acceptare, că există condiții reale ca 
ele să stea la.baza unor relații sănătoase și 
echitabile între state, că sint în măsură să 
contribuie la edificarea și întărirea securității 
internaționale, politice și economice.

Pentru înfăptuirea securității economice co
lective, a edificării unei, noi ordini economice 
internaționale, un rol deosebit de important 
revine dezvoltării cooperării internaționale în 
domeniile industriei, agriculturii, transportu
rilor, cercetării științifice și tehnologice, pro
tejării mediului înconjurător, conlucrării fruc
tuoase între state pe multiple planuri — eco
nomic, comercial' monetar. în condițiile pro
gresului tehnico-științific contemporan,, coope
rării economice internaționale îi revine un rol 
tot mai important în dezvoltarea economică a 
statelor, în valorificarea superioară a poten
țialului material și uman de care dispune 
fiecare țară, în accelerarea introducerii în 
producție a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, în eliminarea imenselor disparități 
existente astăzi în lume și in asigurarea pros
perității pentru toate popoarele și toate na
țiunile.

Dezvoltarea cooperării economice interna
ționale are o mare importanță pentru conso
lidarea și întărirea independenței economice 
a țărilor în curs de dezvoltare. In ceea ce o 
privește, țara noastră își manifestă întreaga 
solidaritate cu lupta popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, dezvoltă o 
largă colaborare și sprijină eforturile statelor 
care, e!iberîndu-se de dominația și asuprirea 
străină, acționează pentru dezvoltarea lor eco
nomică și socială, liberă și independentă. Ac
tualmente, relațiile economice cu țările în curs 
de dezvoltare reprezintă peste 10% din volu
mul schimburilor economice internaționale ale 
României. Cu multe din aceste țări s-au pus 
bazele unor activități de cooperare economică 
in producție prin crearea de societăți mixte, 
prin acordarea de asistență tehnică și alte 
forme de colaborare, menite să contribuie la 
dezvoltarea industriei din aceste țări și, deci, 
să creeze condiții pentru extinderea colabo
rării dintre România și aceste state. îndeosebi 
există o dezvoltare largă a cooperării în do
meniile petrolier, minier, forestier, agricultură, 
industria materialelor de construcții și in alte 
sectoare. Toate acestea: au, fără nici o îndo
ială, o mare importanță economică pentru 
consolidarea independenței și suveranității 
statelor respective, pentru afirmarea pe plan 
internațional a unei politici de egalitate, și res
pect reciproc.

Ion BARAC
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înviorare și un -nou declin 
la bursa londoneză

DUPĂ ce la 6 ianuarie a.c. 
indicele Financial Times al 
acțiunilor la bursa londoneză 
atinsese cota 146, cea mai scă
zută din ultimii 20 de ani, in- 
cepînd de la 24 ianuarie el a 
recăpătat o tendință ascenden
tă. în acea zi, in interval de 
numai două ore, el a sporit cu 
23,2 puncte — cea mai sub
stanțială creștere înregistrată 
vreodată intr-un interval atît 
de scurt de timp, după cum 
comentează The Times — 
atingînd nivelul de 240,2. La 
30 ianuarie, indicele respectiv 
era mai mare de 250.

Printre principalii factori 
care explică această înviorare 
observatorii economici au citat 
decizia Băncii Angliei de re
ducere a dobînzii minime de 
împrumut la 11% și in gene
ral tendința descendentă a do- 
binzilor pe plan mondial, ca și 
constatarea unei tendințe de 
reducere a deficitului comer
cial lunar al Angliei care în 
decembrie a fost de 377 mili
oane lire sterline, cu 152 mili
oane lire mai redus decît în 
noiembrie.

Dar la 31 ianuarie indicele 
Financial Times a scăzut din 
nou sub nivelul 240, ca urmare 
a publicării unei Cărți albe 
guvernamentale care a reac
tualizat îndoielile cu privire 
la perspectivele economiei 
britanice pină în 1980.

Explozie de prețuri la 
ingrășămintele azotoase

ÎN ANUL 1974 a avut loco 
adevărată explozie a prețuri
lor îngrășămintelor azotoase 
datorită atît deplasării rapor
tului dintre carcere și ofertă, 
în favoarea esli'i dinții, cit și 
creșterii prețurilor țițeiului. 
In decursul unui singur sezon 
(1973'1974) prețurile îngrășă
mintelor azotoase au sporit de 
peste trei ori. Nivelul prețuri
lor în trimestrul III 1974 a a- 
juns pînă la 370—380 de dolari 
tona F.O.B. Experții estimează 
că în 1975 piața va aparține în 
continuare exportatorilor. Po
trivit prognozei Departamen

tului Agriculturii din S.U.A.', 
penuria de îngrășăminte chi
mice se va menține și in anii 
1975 și 1976.

Japonia: deficitul 
balanței comerciale

CONFORM estimațiilor Con
siliului japonez de comerț ex
terior. deficitul balanței co
merciale externe a Japoniei 
pe anul fiscal 1974—1975 (care 
expiră la 31 martie) se va 
situa in jurul a 5 miliarde do
lari, față de 5.2 miliarde în 
cursul anului fiscal precedent. 
Se apreciază că volumul ex
portului va atinge 58 miliarde 
dolari (față de 63 miliarde la 
importuri), un ritm superior 
mediei urmind să atingă ex
porturile de oțel și alte metale, 
de îngrășăminte chimice, pre
cum și produse ale industriei 
grele.

Disponibilitățile mondiale de 
boabe și ulei de soia

SE APRECIAZĂ că în sezo
nul 1974/75 producția de boabe 
soia în S.U.A. va însuma 32,7 
milioane tone, adică cu 9,7 
milioane tone mai puțin decît 
în sezonul trecut. Totuși, efec
tele acestei reduceri masive a 
producției americane asupra 
disponibilităților de boabe pe 
plan mondial vor fi atenuate 
de creșterea producției de boa
be soia ce se așteaptă să fie 
obținută în primăvara anului 
următor în America de Sud (un 
spor de 1.8 mii. tone) și în alte 
zone. Avînd în vedere și nive
lul ridicat al stocurilor inițiale, 
rezultă o reducere de numai 
3,06 mil. tone (cu 4,6%) a dis
ponibilităților mondiale to
tale.

Datorită reducerii producției 
de boabe soia pe piața mon
dială, se așteaptă o scădere cu 
370 000 tone a producției de 
ulei de soia. Totuși se apre
ciază că această reducere nu 
va afecta în mod deosebit dis
ponibilitățile totale deoarece 
stocurile mondiale report la 
1 oct. 1974 au sporit cu 170 000 
tone, astfel că disponibilitățile 
totale vor scădea de fapt cu 
numai 200 000 tone.

Excedent de cacao 
pe piața mondială

F.A.O. estimează că produc
ția mondială de boabe de ca
cao va continua să crească în 
1974/1975, puțind ajunge la 
1 470 mii tone (din care 1 038 
mii tone in Africă), față de 
1 4.35 mii tone în 1973/1974 și 
1 406 mii tone în 1972/1973. O 
cincime din recolta mondială 
se va obține in Ghana. Con
comitent, volumul măcinărilor 
de cacao va continua să scadă, 
cu excepția Africii și a Ocea
niei. Pentru sezonul 1974/1975, 
acesta este estimat la 1 401 mii 
tone, cu peste 8% sub nivelul 
sezonului 1972/1973, ceea ce va 
genera probabil un excedent 
al recoltei de 69 000 t.

Evoluția turismului 
in Iugoslavia.::

LA O RECENTĂ reuniune 
a Consiliului pentru turism și 
aprovizionare din cadrul Ca
merei de comerț iugoslave s-a 
arătat că în anul 1974 încasă
rile din turism ale R.S.F. Iu
goslavia au atins aproximativ 
750 milioane dolari, depășind 
cu circa 12" o încasările din 
anul 1973. Luind în considera
re și transporturile și alte ser
vicii, totalul încasărilor este 
estimat la 820 milioane dolari. 
La reuniunea sus-menționată 
s-a arătat că numărul vizita
torilor din Europa occidentală, 
exceptînd Franța, este în scă
dere, în timp ce acela al vizi
tatorilor din țările socialiste 
crește.

c.și in Spania
30 MILIOANE de turiști — cu 12% mai puțin decît în anul 

precedent — au vizitat Spania 
în 1974 — a anunțat, la Ma
drid, ministrul informațiilor și 
turismului, Leo Herrera Es
teban. îiîinistrul spaniol a a- 
preciat că această „criză a tu
rismului" se datorează dificul
tăților economice cu care sînt 
confruntate țările occidentale. 
El a mai precizat că deși nu
mărul turiștilor care au vizi
tat Spania în 1974 a scăzut, 
încasările din industria turis
mului au crescut, în anul în 
care a trecut, cu 2"n.

Perspectivă de sporire 
a prețurilor agricole 
In Argentina

AGRICULTURA și crește
rea vitelor din Argentina trec 
printr-o criză serioasă, decla
ră în raportul ei anual Asocia
ția fermierilor din Argentina,

Asociația a propus dublarea 
prețului plafon intern la vi
tele vii, pentru a pune capăt 
lichidării stocurilor de vite, 
precum și sporirea substan
țială a prețurilor oficiale la 
cereale. Aceste măsuri pot fi 
luate, a arătat Asociația, de
oarece prețurile interne din'" 
Argentina la carnea de vacă 
și la cereale sînt de trei pînă 
la patru ori mai mici decît 
prețurile mondiale.

Perspectivele creșterii vite
lor în Argentina sînt favori
zate de faptul că, vitele fiind 
crescute pe pășuni naturale, 
carnea este produsă la un 
preț de cost scăzut, în timp ce 
în cele mai multe țări majo
rarea prețurilor la petrol și la 
îngrășăminte a făcut ca hră- 
nirea vitelor cu furaje cerea
liere să fie mai costisitoare.

Regres al producției 
de uleiuri și grăsimiPOTRIVIT unor estimări ale 
Departamentului agriculturii 
o.l S.U.A., producția mondială 
de grăsimi și uleiuri va fi in 
1975 inferioară cu aproximativ 
2 la sută celei realizate în 
1974. Experții americani își 
exprimă temerea că aceasta va 
avea ca efect noi majorări > 
prețuri la produsele respecti
ve. Producția mondială anti
cipată este de 44 milioane 
tone, față de 45,4 milioane 
tone anul trecut.

Comenzi industriale
in scădere

DEPARTAMENTUL comer
țului al S.U.A. a anunțat că 
noile comenzi de produse ale 
industriei prelucrătoare au 
scăzut în ultima lună din 1974 
cu 8,7" o, după o scădere cu 
2,4" o în noiembrie. Luna de
cembrie a fost a patra lună 
consecutivă de reducere a vo
lumului comenzilor pentru in
dustria prelucrătoare america
nă. La bunurile de uz îndelun
gat scăderea înregistrată de 
comenzi a fost de 12,1"», una 
din cele mai însemnate înregis
trate in ultimii ani. Această e- 
voluție a fost observată mai a- 
les în metalurgia de bază,, 
industria automobilelor, me
talurgia prelucrătoare. In ra
murile producătoare de bunuri 
de scurtă durată volumul co
menzilor noi s-a micșorat în 
decembrie cu 5,1%. Situația a- 
ceasta din domeniul comenzi
lor coroborează prognoza men
ționată de președintele Ford 
cu ocazia prezentării proiec
tului de buget pe 1975'1976 șt 
in mesajul economic pe 1975, 
conform căreia anul acesta 
produsul național brut al | 
S.U.A. va scădea cu 3,3"/», du
pă o reducere cu 2,2% in 1974.
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Anunțul că in anul 1974. pentru prima dată după al doilea război mondial, in S.U.A. s-a înregistrat o scădere a productivității muncii, a dat naștere pe piețele valutare internaționale la noi manifestări de neîncredere in dolarul S.U.A.. al cărui curs față de majoritatea valutelor occidentale s-a situat in săptămina 27—31 ianuarie a.c. la cele mai scăzute nivele din vara anului 1973.Continuarea tendinței de scădere a dobinzilor pe piața monetară din S.U.A.. dobmda preferențială (prime rate) fiind redusă de unele bănci americane la 9.25",, și chiar la 9%, a contribuit de asemenea, Ia slăbirea poziției dolarului pe piețele valutare, ca urmare a reducerii și pe această cale a atractivității plasamentelor in dolari.Relaxarea politicii de credit de către autoritățile monetare americane. ca unul din mijloacele menite a încuraja relansarea activității economice prin ieftinirea creditului și creșterea masei monetare, va duce și in viitor la menținerea unei atmosfere de neîncredere in moneda americană pe piețele valutare internaționale datorită efectelor sale inflaționiste.Slăbirea deosebită a dolarului față de francul elvețian a determinat autoritățile monetare din Elveția să introducă reducerea vin- zărilor de monedă națională către străini la nivelul de 70" „ din volumul acestor vinzări la finele lunii octombrie 1974. De asemenea Banca Națională a Elveției a fost autorizată de a interveni pe piață pentru sprijinirea cursului dolarului și de a bloca contravaloarea in franci a dolarilor cumpărați pe numele băncii vînzătoare intr-un cont nepurtător de dobinzi pe o perioadă de timp stabilită de însesi autoritățile monetare,
Marca vest-
germană 2,66QO4 2,699o 2,3225 2,3435 +13,89 +15,16 -13,17
Francul 
elvețian 3,3855 3,25oo 2,4675 2,495o +35,69 +3o,26 -23,23
Francul 
francez 4,6o414 4,7o25 4,2815 4,325o + 6,45 + 8,72 - 8,3

2,8952 2,325o 2,3833 2,37*8  -17,9o + 2,23 - 2,18
■Lira ita-
3 iană 523,5o 6o7,o 637,oo 639,5o -18,14 - 5,o8 + 5,35
Tenul 
Japonez 3o8,o 28o,2 2^7,20 297,5o + 3,53 - 5,82 + 6,17
Prețul auru 
lui la«\ 
Londra* 5 - Io3,87 176,75 176,5o - -

1) + revalorizare (apreciere de fapt); - devalorizare (depreciere de 
~rapt): 2) dolari pentru 1 liră sterlină; 3) prețul aurului.în dolari/ 
Specie, primul fixing.

Nivelul orienta
tiv al dobinzilor 
pe piața eurova- 
lutelor in perioa
da 27—31 1 1975
(niveluri minime 
și maxime).

CARACTERISTICA dominantă a actualei situații pe piețele valutare o constituie instabilitatea pronunțată și generalizată a raporturilor valorice dintre monedele principalelor țări occidentale. In prezent, in condițiile in care in ansamblul țărilor respective continuă să se manifeste puternice tendințe recesioniste, iar rata inflației a atins nivelurile cele mai ridicate din ultimul sfert de veac, această instabilitate creează premisele pentru deprecieri deosebite ale cursului unor valute pe piețele valutare, oferind un instrument puternic țărilor capitaliste dezvoltate in lupta de concurență. Astfel, puternica depreciere a dolarului (pe parcursul unui an deprecierea dolarului față de francul elvețian și marca vest-germană a fost de 28.2°o și respectiv 18.3" „) permite o sporire considerabilă a competitivității mărfurilor americane intr-o scurtă perioadă de timp nu ea rezultat al unor acțiuni economice concrete — investiții, ridicarea nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii etc. —. ci ca urmare a simplului joc al piețelor valutare. Dealtfel. în perioada octombrie 1973 — octombrie 1974, în condițiile unei deprecieri aproape continue a dolarului față de diversele valute occidentale, exporturile americane au înregistrat unul din cele mai mari ritmuri de creștere, respectiv de 31.5'',, față de 22.8"i, cu cit au crescut exporturile vest-germane, 26,9",„ exporturile engleze și 20.9% exporturile elvețiene.Totuși sporirea prețurilor materiilor prime și în primul rind a petrolului a determinat o creștere mai pronunțată a importurilor americane decît a exporturilor (+44,6”„ în perioada octombrie 1973— octombrie 1974), ceea ce a dus la înregistrarea df către S.U.A. a unui deficit al balanței comerciale de 3.1 miliarde dolari la finele anului 1974, al doilea deficit ca mărime in acest secol.

Scăderea puternică a cursului dolarului din ultimele săptămîni atit față de francul elvețian cit și față de alte valute arată clar că măsurile unilaterale, oricit de severe ar fi ele, nu pot constitui un remediu pentru dificilele probleme monetare cu care sint confruntate principalele țări occidentale. Gravitatea situației impune găsirea de soluții concertate care să țină seama de interesele tuturor partenerilor comunității economice internaționale, lucru foarte greu de realizat datorită, in primul rind, intereselor contradictorii ale principalelor țări capitaliste. Este suficient să arătăm că in timp ce pentru S.U.A. deprecierea permanentă a dolarului constituie un puternic stimulent pentru creșterea exporturilor, pentru R.F.G. acest lucru în condițiile unei aprecieri deosebite a mărcii constituie un mijloc de a-și ieftini importurile, de a încuraja intrările de capitaluri străine și un instrument al politicii antiinflaționiste. Pentru alte țări, în primul rind pentru Elveția, deprecierea dolarului și creșterea cursului monedei naționale pe piețele valutare constituie o frină pentru industria de export și o sursă de alimentare a presiunilor inflaționiste. în acest context se inscriu și dificultățile întâmpinate in prezent de realizarea unei înțelegeri intre băncile centrale occidentale in sensul asigurării unei intervenții concertate pe piețele valutare pentru a stăvili deprecierea dolarului. (în condițiile perspectivelor incerte privind evoluția economiei americane, ale accentuării presiunilor inflaționiste, precum și ale dificultății adoptării unor măsuri concertate intre principalele țări capitaliste, atmosfera de tensiune și instabilitate pe piețele valutare internaționale se va menține, fapt care va determina in continuare. oscilații importante ale cursului principalelor valute occidentale.i Taxa oficială a scontului in unele țări capitaliste la data de 31 I 1975 : vezi R.E. nr. 5/1975.
Tudor GIURGIU

IPOTEZE • PREVIZIUNI

• R.D.G. : perspectivele con
strucției de locuințeNUMĂRUL total al apartamentelor nou construite' sau renovate și extinse in R.D. Germană în perioada 11/56—1975 se ridică la circa 1,6 milioane. Comparativ cu acest volum al construct iilor de locuințe, realizat in decurs de două decenii, in următorii 15 ani se prevede realizarea unui număr de 2,8—3 milioane do apartamente. Alături de îmbunătățirea călităti- /or urbanistice ale noilor complexe de locuințe, se prevede ca acestea in d i m e nsi-u n i variind i n t.re 1 000 și 5 000 de apartamente — să fie amplasate 

predominant in zona marginală a perimetrului construibil al orașelor. In cursul deceniului al nouălea tot mai multe centre ale orașelor mici și mijlocii vor căpăta o nouă înfățișare, păs- trindu-se tot ce e valoros din vechile construcții.
• Țiței : extinderea 
extracției submarineSOCIETATEA franceză „Marketing industriei internațional" estima recent că producția de țiței din zăcămintele submarine, care reprezintă actualmente 20—21",, din extracția mondială, ar putea să constituie 28",, in 1980 și peste 35" „ in 1985.

Pe de altă parte, întreprinderea norvegiană Stolt-Nielsen Shipping, coro- rind mai multe studii efectuate pe a- ceastă temă, consideră că, pentru a face față cerințelor de extindere a extracției țițeiului in largul mării, parcul platformelor de foraj de toate tipurile ar trebui să crească de la peste 250 de unități in prima jumătate a anului trestii la peste 440 de unități in anii 1977— 1978 și la 600—620 in anii 1981—1982. Se apreciază că, date fiind dificultățile de finanțare'si de organizare in zone geografice npi a producției unor instalații itît de.complexe, dezvoltarea extracției submarine de țiței ar putea fi încetinită in perioada următoare din. cauza insuficienței platformelor de foraj, îndeosebi a celor mobile.
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de probleme în scopul pro
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practice pentru obținerea de 
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tare.
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Criza de energie de astăzi obligă oamenii să se gândească 
la viitor. In fotografie : „un cuptor de probă-4 experimentat 
in R.F.G.

Necesarul comparat 
de energieFAPTUL că in ultimii ani energia a devenit mai rară și mai scumpă, paralel cu preocupările tot mai intense in legătură cu perfecționarea asigurării resurselor energetice. îndeamnă în mod firesc la reflecții privind nivelul și dinamica consumului deenergie în raport cu mărimea produsului intern brut. Datele din tabelul de mai jos, calculate de O.C.D.E.. permit să se constate că intr-o serie de țări consumul amintit a început să scadă in 1974. tendință care în cazul Angliei sau al S.U.A. se constată de rtiai bine de un deceniu.

Necesarul dc energie pentru 1 dolar 
produs intern brut(în kg echivalent petrol)

Roadele creativitățiiACTIVITATEA inventatorilor și inovatorilor din R. D. Germană cunoște o amploare crescîndă în ultimul deceniu. După cum rezulta, din graficul
♦ Țara 1960 1972 1973 1974*Canada 2.29 2,33 2.39S.U.A. 2.12 2,08 2.08 2,05Japonia 1.69 1.79 1,90 1,96Franța 1.19 1.19 1.27 1,19R.F.G. 1.78 1.74 1.93 1.83Italia 0.97 L71 1,80 1.7:1Anglia 2.42 2,15 2.16 2,00.Belgia 2.19 2.30 2.34 2.10Olanda 1,92 3,14 3,21 3,98* pe baza datelor din sem. I.

Anul economic 1975 în viziunea 
unor șefi de stat și de guvernSUB titlul ..Privind înainte la anul 1975", revista americană Newsweek publică în numărul său din 6 ianuarie 1975 opinii ale unor oameni de stat :

Gerald Ford, președintele S.U.A. consideră că „inflația, recesiunea și penuria ae petrol și alimente" presupun „un grad mai mare de cooperare internațională decît a cunoscut vreodată lumea".
Helmut Schmidt, cancelarul R. F. Germania. este de părere că încasările suplimentare de 60—80 miliarde de dolari ce revin țărilor producătoare de petrol fac ca în țările capitaliste, „în mod temporar, veniturile să nu poată crește in același ritm ca înainte".Harold Wilson, primul ministru al Marii

Britanii, consideră drept problemă fundamentală a noului an „cum poate fi depășită inflația, agravată de creșterea de patru ori a prețului petrolului și de creșterea substanțială a prețului altor materii prime".
Pierrc Trudeau, primul ministru al Canadei, socotește că, pe plan economic, trebuie să se adapteze stilurile de viață „la realitățile dure ale lipsei de energie, penu- riei de alimente și poluării mediului".
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1964 1973
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I ii Rea/iza/e de femt
77 Rea/izaie de /meri 

(După „Sozialfetiche Fînanzwirtschafl") alăturat, pe ansamblul sectorului de stat din economie, numărul invențiilor si inovațiilor înregistrate a sporit, de la 526 000 în 1964 la 1274 000 în 1973 (respectiv de 2,4 ori). Mai rapid a evoluat participarea femeilor și tinerilor, numărul invențiilor și inovațiilor făcute de aceste două categorii progresind de circa 4,7 și. respectiv, 3,5 ori. De menționat că suma avantajelor obținute în economie de pe urma aplicării invențiilor și inovațiilor a crescut, la, rîndul ei, de aproape trei ori in intervalul menționat.

Petrolul indianDAT fiind interesul sporit pentru netrol de cînd prețul acestuia s-a majorat, în India a fost întîmpinată cu optimism știrea că un zăcămînt descoperit recent în preajma orașului Bombay, inclusiv în zona lito- rală, a început să producă zilnic, în luna ianuarie, 2 300 barili de petrol și 23 800 mc de gaze naturale.După cum a apreciat ministrul indian al petrolului, țara sa, care produce acum 7,2 milioane tone de petrol pe an, ar putea să-și satisfacă integral la sfîrșitul anului 1980 necesarul intern de petrol, evaluai atunci la 35 milioane tone pe an, față de 22 milioane tone de petrol pe an în prezent.
Invers proporțional cu numărulDUPĂ ANCHETELE cele mai recente, în Statele Unite există circa 31 milioane de acționari. Pentru cîți dintre aceștia posesia unor acțiuni este doar o variantă a libretului de economii și pentru cîți reprezintă avere; productivă, se poate deduce din rezultatele unui studiu a trei profesori de la Universitatea din Pennsylvania, publicat în ultimul număr al revistei ..Survey of Current Business". Cei mai bogați dintre acționari, formînd 1 la sută din numărul lor total, dețin ceva mai mult de jumătate din acțiuni. Un grup și mai restrîns, și anume de 0,2 la sută din numărul acționarilor, dețin 30 la sută din totalitatea acțiunilor. Dacă referitor la trecut — pînă in 1945 — autorii studiului consideră că răspîndirea deținerii de acțiuni a însemnat o tendință de distribuire mai egală a avuției, pentru perioada de după război concluzia lor este că o asemenea tendință nu acționează.
Anglia și Norvegia — 
exportatoare de petrol„ESTE realist să credem că prin eforturi susținute vom putea satisface peste trei ani și jumătate necesitățile noastre de petrol din resurse proprii, iar pînă în 1980 nu numai că ne vom putea asigura tot necesarul, dar vom putea și exporta petrol", a declarat D. Healey, ministrul de finanțe britanic, în mesajul său de Anul Nou publicat de ziarul The Financial Times la 31 decembrie 1974. Constatarea se referă la perspectivele oferite de valorificarea zăcămintelor din Marea Nordului. Norvegia ar urma să se găsească in deceniul viitor in aceeași situație, după cum rezultă din graficul de mai jos.

NECESARUL SI PRODUCȚIA PROPRIE DE PETROL A 
ȚĂRILOR DE LA MAREA NORDULUI 

(în mii/oane tone)
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A 
întreprinderi de comerț exteriormuiieu ni i hoc. Liceul economic. Pitești — H.C.M. nr. 1771 din 31 decembrie 1974 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior stabilește întreprinderile și compartimentele specializate de comerț exterior (alară de cele ale Ministerului Turismului aprobate să efectueze activitatea de turism național) și obiectivele acestora, în următoarea subordonare :

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele : Auto Dacia*  (Brașov) cu filiale in București. Pitești și birou in Cimpulung-Muscel : Universal Tractor*  (București) cu filială la Brașov : Industrialexport*  (București) cu filială in Ploiești ; Uzinexport (București) cu filială in Galați ; Mecanoexport import (București).

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii : Mașinexportimport (București) ; Electronum (București) ; Electroexportimport (București).

Ministerul Industriei Chimice : Danubiana (București) ; Chimimportexport (București) ; Petrolexport (București) ; Romchim (București).
Ministerul Industriei Metalurgice : Metalimport- export (București) ; Metarom (București).
Ministerul Industriei Ușoare : Arpimex*  (București) ; Confex*  (București) ; Românoexport*  (București) ; Romsit (București).
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 

Apelor : Vinexport (București) : Prodcxport (București) ; Fructexport (București) ; Romagrimex (București).
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei : Geo- min — Întreprindere de cooperare economică cu străinătatea în domeniul industriei miniere și geologiei (București) ; Impexmin (București) : Rom- petrol — întreprindere de cooperare economică cu străinătatea în domeniul petrolului și gazelor (București).
Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor 

de Construcții : Tehnoforestexport (București) cu agenții la Constanța, Galați, Rădăuți și Arad ; Forexim (București) ; Vitrocim (București).
Ministerul Energiei Electrice : Romenergo(București).
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor : Contransimex (București).
Ministerul Comerțului Interior : Mercur (București).
Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării 

Economice Internaționale : Agroexport (București) ; Terra (București) ; Romconsult — Institutul român de consulting (București) ; Ilexim (București) cu agenție la Rădăuți : Mineralimportexport (București) ; Tehnoimportexport (București) ; Romtrans (București) cu agenții in București, Episcopia Bihor, Curtici, Galați, Iași, Conștiință, Brăila, Giurgiu și Valea lui Mihai ; Navlo- mar (București) cu agenții in Galați, Brăila și Constanța.
Ministerul Construcțiilor Industriale : Arcom- Antrepriza română de construcții montaj (București).
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugă

rești : ICECOOP (București).
Consiliul Culturii și Educației Socialiste : România Film*  — compartiment de export-import (București).
Radioteleviziunea Română : Compartiment de export-import subordonat Direcției plan-organiza- re (București).
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum : Eximcoop — Compartiment de export-import (București).*) subordonate direct centralelor industriale de profil.

Petrolul mexican
I). Seceleanu. Tirgu Mureș — Deși pe teritoriul său s-au d< s- coperit in ultima , vreme zăcăminte de petrol apreciate de agențiile de presă ca importante. Mexicul a anunțat oficial că nu intenționează să adere la această organizație, dar dorește să participe la reuniunile O.P.E.C. în calitate de observator și să-și întărească legături

le de cooperare cu țările latino-americane membre ale organizației (Venezuela și Ecuador). Mexicul produce in prezent 600 000 barili de petrol zilnic, din care exportă ăo 000 barili.
Legislație

C. Smolenschi. Ploiești, — Impozitul pe avere de care este vorba a îbst introdus în R.P. Polonă 

in baza Legii bugetului pe 1975, in vederea obținerii de mijloace suplimentare de la persoane care au venituri deosebit de mari, pentru realizarea programului larg social. După cum relatează agenția P.A.P., la acest nou impozit sint supuse persoanele care intre 1 ianuarie 1954 și 31 decembrie 1974 au luat și au avut in posesie pe teritoriul R. P. Polone o avere a cărei valoare depășește 700 000 de zloți. Sint considerate a- veie : clădirile de locuit, parcelele de construcții și alte suprafețe de teren, care nu sint suprafețe a- gricole, garajele și alte construcții, care nu servesc activității de stat, autoturismele (fără cele produse în țările socialiste), iahturi și bărci cu motor (in afară de cele pentru pescuit).Impozitul pe avere este perceput din totalul valorii averii care depășește 700 000 de zloți, impozitul reprezentînd 10-15% din această depășire, în funcție de mărimea ei. El se poate achita eșalonat pi- nă la 30 octombrie 1976
Reviste economiceSilvia Naciu, Timișoara — Tirajul mediu al principalelor ziare și reviste economice vest-europene este : în Franța — Lcs Echos 60 000. L’Usine Nou- velle 71 000, Entreprisc 97 000. Ea Vie Francaise 129 000 ; in Anglia — The Financial Times 193 000, The Economist 103 000 ; in R.F.G. — Wirtschaftswoche 125 000 și Handelsblatt 93 000. în Italia — Il Globo 50 000 și II Sole — 21 ore 59 009.
Centrala 
nuclearo-electrică 
de la Krsko

Cornel Tărnăueeanu, Timișoara — Centrala nuclearo-electrică de la Krsko (Slovenia) — prima centrală de acest fel din Iugoslavia — va avea o putere instalată de 625 MW și va produce pînă Ia 4 500 milioane kWh pe an, la costul de 0,227 dinari kWh. Ea este proiectată să funcționeze 25 de ani și urmează să intre în funcțiune la sfirșitul anului 1978. Firma americană „Westinghouse" care o construiește va livra reactorul și alte instalații, precum și combustibilul inițial. In continuare, după cum relatează publicația iugoslavă Review, centrala va funcționa pe baza uraniului extras din- tr-o mină din Slovenia-
Vinul în S.U. A.

T. Roșea. Odobești — Vinul devine tot mai 

popular în S.U.A. : vînză- rile de vin au crescut neașteptat de mult, cu 65% în ultimii cinci ani, cu perspectiv» de a spori de încă două ori pînă la sfirșitul deceniului in curs, pentru a atinge 650 milioane de galloni (1 gallon = 3.7854 litri), relevă un studiu efectuat de Bank of America și citat de ziarul St. Helena Star. 70% din vinul desfăcut în S.U.A. provine din statul California. în perspectivă studiul apreciază că vîn- zările de vinuri din import vor spori mult nu numai cantitativ, ci și ca pondere pe piață. Se constată totodată o orientare crcscindă a consumatorilor spre vinurile ușoare de masă (72% din consumul de vin al S.U.A. in 1974. față de numai o treime în 1960). Pe locuitor. nivelul estimat pentru S.U.A. in 1980 corespunde unui consum anual de vin de 2,9 galloni, față de 29 galloni in Italia sau 28 in Franța.
0. C. D. E.

C. Prlceputu, Zalău — Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E. sau, după denumirea engleză, O.E.C.D.), pe care ați întîl- nit-o citată în nr. 3/1975 al revistei noastre (și de fapt in multe alte numere) a fost creată printr-o convenție semnată la 14 decembrie 1960 la Paris. Ea succede Organizației Europene de Cooperare Economică (O.E.C.E.), creată în 1948. Studiile și recomandările elaborate in cadrul O.C.D.E. urmăresc dezvoltarea mai rapidă a țărilor membre și utilizarea mai completă a forței de muncă, in condiții de stabilitate financiară, ca și expansiunea comerțului mondial pe o bază multilaterală și nediscriminatorie. Țările actualmente membre ale O.C.D.E. sint : Anglia, Australia, Austria. Belgia, Canada. Danemarca, Elveția. Finlanda, Franța. R. F. Germania, Grecia, Irlanda. Islanda. Italia. Japonia, Luxemburg, Norvegia. Noua Zeelandâ. Olanda. Portugalia. Spania. S.U.A.. Suedia și Turcia. O.C.D.E. cuprinde deci cvasitotalitatea țărilor capitaliste dezvoltate. Sediul organizației este la Paris. Iugoslavia participă la activitățile ei cu statut de observator.
UraganeGh. Mircescu, Constanța — Nu au fost încă centralizate datele privind daunele pricinuite anul trecut in lume de „starea vremii", dar ele par a fi foarte ridicate. De exemplu. în S.U.A., ca urmare a uraganelor, furtunilor 

și inundațiilor care s-au abătut in 1974 asupri teritoriului țării, au fost provocate pagube materiale de peste 1.5 miliarde dolari. Au fost declarate oficial zone de dezastru, 31 din cele 50 de state ale S.U.A.. citeva dintre ele fiind incluse în această categorie chiar de trei ori : Louisiana, Oklahoma și Ohio.
Limbi vorbite

Marin Morărescu. Fiii— ași — Nu este nici o greșeală la mijloc. In Finlanda sint limbi oficiale atît finlandeza cit și suedeza, dar cea mai larg folosită, este prima. în Elveția 70% din populație vorbește germana, 19% franceza și 9% italiana ; limba retoromană, vorbită în unul din cantoanele sale, nu este recunoscută ca limbă . oficială. în Luxemburg limba oficială este franceza, dar ca limbă vorbi- , tă este larg utilizat un ă- mestec de germană și franceză, iar limba comercială este germana, folosită și de presă.
Comerțul •
sovieto-japonezV. Petcov, București — 1) Potrivit unor date citate de agenția TASS, în primele 11 luni ale anului trecut volumul co- mertului dintre Japonia și U.R.S.S. a fost de 2,236 miliarde dolari, cu aproape un miliard mai . mult decit în 1973. Se menționează cu acest prilej că acordurile generale sovie- to-japoneze privind colaborarea in dezvoltarea resurselor Siberiei și ale Orientului îndepărtat semnate anul trecut, a căror realizare a început, vor contribui la o creștere și mai rapidă in viitor a comerțului dintre cele două țări.2) Elveția nu este membră a F.M.I.. nici a O.N.U.. dar colaborează strîns cti cele două organizații.
Prețul autoturismelor

H. Simon. Codlea — Deși stocurile cresc, prețul autoturismeior continuă să sporească in țările occidentale. Firmele constructoare motivează a- ceastă creștere prin scumpirea materiilor prime, în primul rind a oțelului, și..- prin reducerea volumului vânzărilor. Astfel, in urma majorării de la 2 ianuarie a.c. in medie cu 3,5%, prețul de bază al celui mai ieftin model „Volkswagen" (1 200) a devenit 6 620 mărci vesț- germane. Scumpirea carburanților, a costului reparațiilor și a asigurărilor nu intră desigur în ajest calcul. . ___
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DIN PRACTICA JUDICIARĂ A COLEGIULUI DE JURISDICȚIE
SI MINISTER PUBLIC AL CURȚII SUPERIOARE DE CONTROL FINANCIAR
* y

(' ANGAJAMENTE DE PLATA. EFECTELE 
ACESTORA DUPĂ EMITEREA TITLU
LUI EXECUTORîn baza unui act de sesizare, au fost obligați la despăgubiri printr-o hotărîre a Colegiului de jurisdicție, membrii unei comisii de analiză a penalizărilor dintr-o întreprindere, precum și directorul acesteia, pentru faptul de a fi propus, respectiv aprobat, trecerea nejustificată asupra cheltuielilor de producție a unei sume reprezentind penalizări pentru neexecutarea integrală a unui contract economic, stabilite printr-o hotărire arbitrată definitivă. Cei obligați la plată au declarat recurs, cerind casarea hotărîrii și exonerarea de plată pentru că, între timp, după pronunțarea hotărîrii de fond, membrii unor colective de muncă din subunitățile de producție ale întreprinderii au semnat angajamente de plată și au acoperit aproape in totalitate prejudiciul, ceea ce in susținerea recurenților însemna recunoașterea de către acei angajați a propriilor culpe. Recursurile au fost respinse ca nefondate, motivele invocate, inclusiv cel sus-menționat. fiind considerate neîntemeiate.Răspunderea materială a recurenților a fost stabilită pentru că în calitatea pe care au avut-o au procedat cu ușurință trecînd asupra cheltuielilor de producție suma penalizărilor plătite de întreprindere,' deși erau imputabile, fără a stabili cauzele și responsabilitățile pentru diminuarea patrimoniului unității. Recurenții răspuinzînd pentru faptele arătate și consecințele produse în temeiul prevederilor art. 102 alin. 1, 108 alin. 4 și in condițiile stabilite de art. 105 alin. 2. Codul Muncii, iar hotărîrea Colegiului fiind un titlu executoriu pentru unitate, intervenția angajamentelor de plată nu duce nici la nulitatea, nici la caducitatea sa, acestea constituind doar un alt mod de acoperire a pagubei, care nu a fost considerat relevant in soluționarea recursurilor introduse, fiind o problemă de executare. ,

• COMPETENTA. UNITATEA SOCIALIS
TA CARE NU MAI ARE PERSONALI
TATE JURIDICĂPotrivit art. 8 lit. d din Legea nr. 2/1973, Curtea Superioară de Control Financiar judecă contestațiile privind pagubele stabilite prin decizii de imputare emise potrivit prevederilor Codului Muncii, pe seama conducătorului unității socialiste cu personalitate juridică, singur sau împreună cu alte persoane, atunci cind pagubele au o valoare mai mare de 20 000 lei. în urma controlului efectuat la o întreprindere, s-a emis împotriva directorului acesteia și a altor persoane, decizie de imputare pentru recuperarea unei pagube ce depășește suma menționată, produsă atit în perioada cind unitatea avea personalitate juridică, cit și după pierderea acesteia.Fiind sesizat cu soluționarea contestațiilor făcute de angajații respectivi împotriva deciziei de imputare, Colegiul de jurisdicție, considerinid irelevantă împrejurarea că la data constatării pagubei unitatea nu mai avea personalitate juridică, a respins ca neîntemeiată excepția de nccompetență ridicată de părțile in litigiu. Această soluție se impune , deoarece paguba produeindu-se și in perioada cind unitatea avea personalitate juridică, in situația in care ar 1'i fost constatată atunci, soluționarea -contestațiilor îndreptate împotriva deciziei de imputare ce s-ar fi emis, ar fi revenit, potrivit legii, Curții Superioare de Control Financiar.Pentru aceste motive.'faptul că între timp, ea urmare a reorganizării, unitatea păgubită nu și-a mai păstrat personalitatea juridică, nu este de. natură a determina o altă competență de soluționare a unor astfel de contestații.

• COMPETENTA. PAGUBA CAUZATĂ DE 
CONDUCĂTORUL unității SOCIALIS
TE CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
ÎMPREUNĂ CU ALTE PERSOANEîn competența Curții Superioare de Control Financiar a fost dată și judecarea contestațiilor privind pagubele stabilite prin decizii de imputare, emise potrivit art. 107 din Codul Muncii, de organul ierarhic superior pe seama conducătorului unității socialiste cu personalitate juridică, singur sau împreună cu alte persoane, atunci cind pagubele au o valoare mai mare de 20 000 lei (art. 8 lit. d din Legea nr. 2/1973). Competența Curții Superioare de Control Financiar este deci determinată în cazul prevăzut de art. 8 lit. d din Lege, de împrejurarea că subiectul pasiv al răspunderii materiale îndeplinește funcția de conducător al organizației socialiste cu personalitate juridică prejudiciate și de faptul că paguba are un cuantum ce depășește 20 000 lei.Totuși, și în situația în care paguba de peste 20 000 lei a fost produsă prin fapta comună a conducătorului unității și a altor persoane, dar numai acestea din urmă au contestat decizia de imputare, operează o prorogare legală de competență în favoarea Curții Superioare de Control Financiar, deoarece judecata urmează a verifica temeinicia și legalitatea imputației cu privire la vina fiecărui participant la paguba imputată, inclusiv a conducătorului unității, numai astfel putîndu-se determina răspunderea fiecăreia dintre persoanele vinovate și măsura în care urmează a răspunde.

• CONSTATARE EFECTUATA DE ORGA
NELE CURȚII. COMPETENȚAPotrivit prevederilor art. 1 alin, ultim din Legea nr. 2/1973 Curtea Superioară de Control Financiar exercită atribuții jurisdictionale privind răspunderea materială și administrativă a persoanelor care îndeplinesc funcții de conducere in organele centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene, organizațiile centrale cooperatiste și din celelalte organizații centrale obștești, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Din examinarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 2/1973 — prevederi care delimitează atribuțiile jurisdicționale ale Curții — rezultă că în cazurile de la aliniatele a, b și d competența de judecată este atrasă de funcția de conducere a persoanelor la care se referă legea, adică de calitatea persoanei. Excepția de la această regulă este prevăzută la lit. c a aceluiași articol, in care caz competența este atrasă de calitatea organului de constatare. Astfel, potrivit acestei ultime prevederi. Colegiul de jurisdicție judecă și hotărăște cu privire la plata de despăgubiri și ,.alte“ persoane, atunci cind paguba a fost constatată de organele Curții.

O CARTE CE NU POATE LIPSI DE PE MASA DE LUCRU A NiCI UNUI 
CONDUCĂTOR DE UNITATE, ECONOMIST, JURIST, INGINER: 

„ACTIVITATEA FINANCIARĂ — CONTROLUL ECONOMIC"
Editată de REVISTA ECONOMICĂ

Din cuprins : fondurile întreprinderii și planificarea financiară : creditarea 
și decontarea între unitățile socialiste : regimul prețurilor : calculul și plata drep
turilor bănești : analiza financiară ; controlul de partid și de stat ; controlul ierarhic 
operativ și controlul preventiv ; controlul financiar intern : răspunderea celor care 
activează în sectorul financiar și de control : jurisdicții speciale ; expertize contabile ; 
recuperarea pagubelor aduse unităților socialiste.

ULTIMELE ZILE IN CARE MAI PUTEȚI EXPEDIA PE ADRESA REDACȚIEI 
O COMANDA IN CARE SA SOLICITAȚI EXPEDIEREA VOLUMULUI PRIN 
COLET POSTAI. RAMBUKS (COSTUL UNUI EXEMPLAR 2« LEI).

Față de această dispoziție legală $1 avînd în vedere că regulile de competență materială sânt de ordine publică iar nerespeeta- rea .acestora este sancționată ca atare, se reține că ori de cîte ori pagubele au fost constatate de organele Curții procedura de recuperare este cea prevăzută de art. 20 din Lege, adică cea a actului de sesizare a Colegiului de jurisdicție întocmit de șeful secției respective împreună cu procurorul fina nici,ar.în situația în care conducătorul unității socialiste pe baza actului de constatare al organelor Curții ,a procedat la recuperarea pagubelor, pe calea emiterii deciziei de imputare, soluția legală dată în judecarea contestațiilor este de admiterea contestațiilor și anularea deciziei de imputare, investirea Colegiului de jurisdicție în atari situații ur- mînd a fi făcută numai pe calea actului de sesizare. O asemenea soluție se impune și în cazurile în care constatarea a fost efectuată de Curtea Superioară de Control Financiar prin, organele de control ale Ministerului Finanțelor, băncilor și ale inspecțiilor de control specializat ale statului, ori prin personal de specialitate din orice unitate socialistă — delegate de conducerile respective la cererea Curții — deoarece potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 2/1973 Curtea Superioară de Control Financiar exercită a- tribuțiile de control financiar atit prin, organele proprii, cit și prin cele delegate (atrase) la cererea Curții. t
• DISPOZIȚIE OBLIGATORIE. ORGANUL 

COMPETENT A EMITE DECIZIA DE 
IMPUTARE.în conformitate cu art. 28 și 30 din Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar, organele Ministerului Finanțelor și ale băncilor, în. îndeplinirea atribuțiilor de control au dreptul să dea organizațiilor socialiste dispoziții obligatorii și cu privire la recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc. în aceste cazuri, executarea dispoziției obligatorii prin emiterea deciziei de imputare trebuie să se tacă de cei în drept, in conformitate cu distincțiile prevăzute de art. 107 din Codul Muncii.Astfel, chiar dacă dispoziția obligatorie a fost adresată conducerii organizației socialiste controlată, in ipoteza cind paguba adusă avutului obștesc și care urmează a Ii recuperată se datorește și vinei conducatoru- fui unității sau altor persoane încadrate în muncă de organul ierarhic superior, decizia ne imputare trebuie emisă de acest organ, căruia trebuie să i se înainteze în termen, uni. dispoziția obligatorie.

Lucrare întocmită de judecători fi
nanciari și procurori financiari din 
Colegiul dc jurisdicție și minister 

public al Curții Superioare de Control 
Financiar.

(Continuare in numărul viitor)



condiții de economicitate sporită. Aseme
nea elemente realizează întreprinderea de mașini-unelte din București, dar ea nu sa
tisface pe deplin cerințele și, mai ales, în condiții de operativitate.
4. Cadru organizatoric adecvatPOATE MAI MULT ca oricînd, în prezent, cînd fiecare colectiv de muncă se străduiește să-și îndeplinească cuvîntul dat în întrecerea socialistă — „Cincinalul înainte de termen11 — și cînd fiecare caută să asigure o bază cît mai bună activității pentru perioada 1976—1980, se cere impulsionată și activitatea de autodotate. Dealtfel, în chemările la întrecere adresate de unele întreprinderi fruntașe colectivelor de muncă din ramură, se pune un accent deosebit și pe realizarea programului de autodota re.în toate întreprinderile cuprinse în anchetă care au de îealizat sarcini mari în 1975 (tabelul nr. 1), sau de recuperat unele rămîneri în urmă din anii anteriori, s-au făcut pregătiri intense pentru îndeplinirea cu succes a planului de autodotare. La întreprinderea de construcții metalice- Bocșa, există de pe acum asigurate toate proiectele de execuție. De asemenea, la Combinatul de prelucrare a lemnului- Caransebeș, pe lingă documentația de execuție sînt asigurate fondurile necesare finanțării lucrărilor și contractele pentru materialele necesare, iar la întreprinderea „Rulmentul"-Brașov a fost asigurată documentația de execuție în proporție de 80" oANTISTRESS

(Urmare din pagina 13)Existența unui SISTEM INFORMAȚIONAL bine pus la punct, care să permită rezolvarea principalelor dificultăți pe care le mai înregistrăm și care se referă la : existența unui volum mare de informații, circulația neselectivă a acestora și necorelată cu nivelele decizionale, vehicularea acelorași informații pe canale paralele, existența unui sistem de evidențe încă neraționalizat în totalitate, utilizarea în mică măsură a metodelor și tehnicilor moderne de prelucrare a datelor.CLIMATUL ȘI STILUL DE MUNCĂ. Avem în vedere satisfacerea de către cadrele de conducere a unor cerințe care vizează rezolvarea pozitivă a problemelor motivării colaboratorilor pentru a obține un plus de participare, care înseamnă în final o creștere a răspunderii fiecăruia în realizarea sarcinilor, o descongestionare a conducătorilor, o sporire a încrederii conducătorului în colaboratori, simplificarea elementelor de informare și control, o stabilizare în timp și spațiu a unor acțiuni.In același context și pentru a susține obiectivele amintite, apare necesar un efort de alcătuire a unei echipe de conducere care în timp ar trebui să devină întreaga colectivitate a unei unități, precum și o susținută stimulare a procesului de comunicare.în ceea ce privește promovarea unui stil de muncă inovator, ținînd seama că acesta este puternic influențat de personalitatea fiecărui conducător, de caracterul, capacitățile și suma conceptelor sale, precum și de faptul că în confruntarea permanentă a conducătorului cu membrii grupului se realizează unele modelări, cu valoare mai generală, ar putea fi evidențiate următoarele trăsături : căutarea și valorificarea 

din plan, a început achiziționarea materialelor și s-au încheiat contractele de coope
rare în proporție de 50%.Principalul constă acum în a se impulsiona în fiecare întreprindere acțiunea de e- laborare cît mai grabnică a documentației de execuție și, în acest sens, se cere un sprijin efectiv din partea centralelor industriale. Tot atît de important este să se asigure din vreme materialele necesare și să se încheie contracte ferme de cooperare cu întreprinderile care au de executat an- samble, subansamble sau piesele necesare unor mașini și utilaje.în lumina experienței căpătate și a neajunsurilor înregistrate în cei 4 ani ai actualului cincinal, se impune a se lua, în continuare, măsuri corespunzătoare pentru impulsionarea acțiunii de autodotare. Se impune, în primul rînd, analizarea modului de organizare a activității pe linie de autodotare în întreprinderile cu cele mai fructuoase rezultate și generalizarea experienței lor. De asemenea, pentru întreprinderile care nu au posibilități, să se a- sigure condiții corespunzătoare la nivel de centrale pentru întocmirea documentației și chiar executarea unor produse. Multă a- tenție trebuie acordată realizării integrale a programelor întocmite, astfel incit fiecare obiectiv să poată fi dat în producție cît mai devreme, contribuind astfel la impulsionarea înfăptuirii angajamentelor a- sumate in întrecere.
ACȚIONÎNDU-SE cu fermitate în toate aceste domenii, se vor asigura condiții optime pentru ca autoutila- rea — prin dimensiunile impuse de cerințele creșterii producției și productivității muncii — să contribuie efectiv și in mod substanțial la realizarea cu succes, înainte de termen, a sarcinilor de plan.
eficientă și continuă a noului, orientare in perspectivă, cultivarea responsabilității sociale a actului de inovare (a nu inova de dragul inovării), generalizarea unei opinii, a unui fel de a gîndi și acționa în colectiv.EDUCAȚIA PERMANENTĂ. Diminuarea suprasolicitării cadrelor de conducere depinde de adeziunea la procesul de educație permanentă, de susținerea dimensiunilor caracteristice ale acestui proces- continuitate, noutate și aplicabilitate — folosirea în mai mare măsură a limbajului științific, utilizarea unor metode și tehnici moderne de conducere, concentrarea asupra eficienței și rezultatelor de performanță superioară, pregătirea și asigurarea în permanență a înlocuitorului, exercitarea autorității oficiale în așa fel încît întregul colectiv subordonat să simtă competența de conducător.

INTERPRETAREA sintetică a elementelor menționate permite să se schițeze un model logic ,.antistress“ pentru cadrele de conducere a cărui punere în aplicare ar determina, pe lingă creșterea eficienței economice și a utilității sociale a activității de conducere și asigurarea condițiilor de valorificare a întregului potențial uman al societății. Să nu uităm îndemnul secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimat la Conferința Națională a P.C.R. din 1972, în legătură cu realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate : „înfăptuirea acestui program cere, fără îndoială, eforturi serioase, dar măsurile pe care le preconizăm nu se pot înfăptui și nu dorim să fie înfăptuite prin eforturi fizice, ci prin stimularea gîndirii, a spiritului novator, prin dezvoltarea mișcării de inovații și a cercetării științifice, prin lupta hotărîtă împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru triumful noului în toate domeniile de activitate".
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CUMPĂRĂTORI DIN TOATE CONTINENTELE
solicită produsele marcate

I.T. „DACIA" - București - România
Pentru 1975, întreprinderea textilă „DACIA" — Bucu

rești, v-a pregătit multiple surprize, sub forma unei bogate 
palete coloristice și o mare varietate de modele, dintre care 
vă recomandăm :

Pentru rochii, tercoturile imprimate — „ROXANA", 
„SOLANGE", „PAULA", „BOEM", „RADIANA" și terocelu- 
rlle imprimate „LAVINIA", „CASMELA", „CAMELIA" ;

pentru impermeabile, țesăturile — „ANDREI", „PAR- 
DES", „MIRON";

pentru cămăși și bluze, țesătura „VUCOVA" ; 
țesături simple și imprimate pentru garniturile de pat.

• STABILITATE DIMENSIONALĂ» UȘOR DE ÎNTREȚINUT
• NEȘIFONABILE • MODERNE
• REZISTENTE LA SPĂLAT • ELEGANTE

6 calități ale unei singure mărci: I.T. „DACIA" -
București Tel. 67.21.90



de oMagazinul mai dispune 
braserie, amplasată la ultimul 
nivel, care vă oferă diverse 
minuturi, produse de cofetărie, 
răcoritoare, băuturi fine.

In trecere prin Municipiu! 
Galați, vizitați Magazinul 
Universal „MODERN» din 
Str. Republicii nr. 24, bine 
aprovizionat cu un bogat 
sortiment de articole de con
fecții, încălțăminte, galan
terie, tricotaje, marochinărie, 
electrice, electronice, menaj, 
produse alimentare etc.

BJffl ! ii
s.


