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JUDEȚELE TĂRII PE TRAIECTORIA PROGRESULUI

CONSTANTA
I

N CONDIȚIILE progresului 
rapid al întregii societăți 
românești postbelice, județul 
Constanța a cunoscut un 
ritm înalt de dezvoltare, transformări 

profunde în structura economico- 
socială. Beneficiind din plin de 
roadele politicii partidului de ridicare 
a tuturor zonelor țării și punînd în 
valoare condițiile ’locale specifice, 
favorabile pentru o activitate econo
mică multilaterală, Constanța și-a 
dezvoltat în mod armonios industria 
și agricultura, și-a consolidat rolul de 
prim ordin în transportul maritim al 
țării și a devenit o puternică bază a 
turismului intern și internațional.

Creșterea și diversificarea econo
miei județului a necesitat însemnate 
eforturi materiale și financiare. In pe
rioada 1951—1973 aici au fost inves
tite, în total, aproape 45 miliarde lei, 
Constanța situîndu-se pe unul din 
primele locuri între județele țării din 
acest punct de vedere (în anii 
1961—1973 chiar pe primul loc). Re
partiția acestor investiții pe ramuri 
s-a făcut în strinsă concordanță cu 
cerințele impuse de particularitățile 
pe care le oferă așezarea geografică 
și condițiile pedoclimatice. Astfel, în 
ultimele două cincinale pe primul loc 
se situează agricultura, urmată de 
transporturi, industrie și circulația 
mărfurilor. O asemenea ’ repartiție’a 
investiiților a urmărit, odată cu dez
voltarea industriei, și susținerea vas
tului program de irigații, de dezvol
tare a portului maritim, cum și a 
bazei hoteliere pe întregul litoral 
românesc.

Potențialul industriei a crescut în 
anii socialismului prin construirea 
unor importante obiective, între care 
centralele electrice de la Ovidiu și 
Palas, întreprinderea de superfos- 
fați și acid sulfuric Năvodari, între
prinderea mecanică de utilaje și 
Combinatul de lianți și azbociment 
Medgidia, Fabrica ’ de celuloză și 
hîrtie Palas, întreprinderea de prefa
bricate, întreprinderea integrată de 
lînă, Fabrica de lapte praf din Con
stanța etc. O puternică dezvoltare 
cunoaște în ultimii ani Șantierul de 
construcții navale Constanța, desti
nat să producă nave de mare capa
citate ; de curînd aici a fost lansat 
la apă mineralierul de 55 000 tone, 
urmînd ca în perioada următoare să 
se realizeze nave și mai mari, între 
care petrolierul de 150 000 tone.

Ritmul creșterii producției indus
triale s-a stfu’at peste media pe țară 
.15 3 în perioada 1951—1973), ceea 

ce a făcut ca și ponderea județului 
în producția globală industrială’ să 
sporească de la 1,9% în 1965, la 23% 
în 1973. Volumul producției industriale 
a județului realizat în 1973 depășea 
de circa 26 ori nivelul anului 1950, de 
6,4 ori pe cel al anului 1960 și cu 
56% nivelul anului 1970. Ponderea 
cea mai mare în producția industrială 
revine industriei alimentare, urmată 
de construcția de mașini, chimie, 
textilă. In prezent în județ se produce 
circa 15% din producția de îngră-
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șăminte a țării, circa 9% din cea de 
țesături de lînă, circa 8% din cea de 
brînzeturi, importante cantități de 
materiale de construcții etc.

Agricultura județului se dezvoltă 
pe linia unei puternice intensifi
cări a producției, prin extinderea 
și consolidarea bazei sale tehnico- 
materiale. Unitățile agricole dis
puneau în 1973 de aproape 6500 trac
toare (revenind 77 ha la un tractor) 
și au folosit o cantitate de 160 000 
tone îngrășăminte chimice; o rețea 

intensă de canale brăzdează terito
riul județului, ceea ce a făcut ca încă 
în 1973 suprafața agricolă amenajată 
pentru irigat să’ depășească 192 000 
ha, Constanța ocupînd locul doi pe 
țară. Toate acestea au făcut posibilă 
creșterea simțitoare a producțiilor 
realizate la ha (în 1973 față de 19*60)  : 
la griu de peste două ori, la porumb 
de aproape două ori, la floarea 
soarelui cu circa 50%, la sfecla de 
zahăr cu 40% etc. Volumul produc
ției globale agricole a crescut în pe
rioada menționată de 2,4 ori.

Importanța economică a județului 
este amplificată de faptul că prin 
Constanța se realizează, practic, în
tregul transport maritim al țării și 
circa 40% din valuta realizată în 
România din turism ; stațiunile bal- 
neo-climaterice de pe litoral au atras 
anul trecut circa 2,5 milioane de 
turiști din țară și străinătate.

Ca un corolar al intensei dezvoltări 
economice s-au îmbunătățit neconte
nit condițiile de viață și de muncă ale 
populației: au crescut veniturile oa
menilor muncii — retribuția medie 
lunară a personalului era în 1973 cu 
42% mai mare față de 1965 ; s-au 
ameliorat condițiile de locuit — în pe
rioada 1961—1973 au fost construite 
59 000 locuințe; volumul vînzărilor 
de mărfuri s-a dublat în 1973 față de 
1965: în același timp, s-a extins 
baza materială a culturii, învățămîn- 
tului și asistenței sociale, s-a îmbu
nătățit dotarea tehnico-edilitară a 
localităților.

Județul Constanța va cunoaște o 
nouă înflorire în anii viitorului cinci
nal. Potrivit prevederilor, volumul pro
ducției industriale se va dubla în 
1980 față de 1975, iar al producției a- 
gricole va crește cu 20%. Vor fi con
struite o serie de noi obiective indus
triale, agrozootehnice și social-cultu- 
rale, între care întreprinderi de pro
duse cosmetice, de confecții, de con
serve, de prefabricate etc., o fabrică 
de nutrețuri combinate, școli, grădi
nițe și creșe, aproape 30 000 de apar
tamente etc. Totodată, se va produce 
în continuare o deplasare a popu
lației ocupate, ponderea celei din in
dustrie și alte activități neagricole 
ridicîndu-se la aproape 80% la sfîrși- 
tul cincinalului față de 67% în 1975. 
Odată cu întreaga economie națio
nală, Constanța se înscrie astfel cu 
hotărîre pe drumul progresului și 
civilizației socialiste.

S. G.



Documentele Congresului al Xl-lea — ghid in acțiune

OBIECTIVELE CREȘTERII ECONOMIEI NAȚIONALE
ÎN CONTEXTUL DEMOGRAFIC POTENȚIAL

A
PLICAREA prevederilor Programului Partidului Co
munist Român și Directivelor Congresului al Xl-lea 
în domeniul politicii demografice și de folosire a for
ței de muncă reclamă înfăptuirea unui complex de 
măsuri ale căror obiective principale le constituie 

„...asigurarea unui spor demografic normal, realizarea unei pro
porții juste de virstă a populației, menținerii tinereții poporului 
nostru" '). în acest context, una din problemele majore ale pro
cesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
o constituie integrarea strategiei dezvoltării demografice în 
conceperea unitară a progresului economico-social piuă in anul 
l'.)90 și în unele domenii piuă in anul 2000, in concordanță cu 
obiectivele stabilite de Programul partidului.

în acest scop un rol important revine cercetării relațiilor de 
sistem dintre dezvoltarea demografică, dezvoltarea economică 
și dezvoltarea socială. în cadrul acestor relații rolul principal 

revine legăturii dintre obiectivele politicii demografice și cele 
ale creșterii economice prin prisma prevederilor Programului 
partidului de asigurare a unui raport corespunzător între fon
dul de consum și fondul de dezvoltare, in vederea creșterii in 
ritm înalt a întregii economii și sporirii continue a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii la nivelul civilizației 
moderne.

Finalitatea studiilor pe această linie își găsește un suport o- 
perațional, teoretic și practic, în cercetarea prospectivă a inter
dependenței dintre creșterea economică și evoluția demografi
că. in elaborarea unor prognoze pe termen mediu și lung.

Analiza aprofundată a interacțiunii: factorul demografic — 
creșterea economică; investiții demografice — investiții eco
nomice. prin prisma parametrilor demografiei potențiale, oferă 
posibilitatea formulării unor concluzii necesare definirii direc
țiilor in care se va acționa pentru atingerea obiectivelor stabi
lite prin Programul partidului.

Abordare conceptuala

CORELAREA problemelor creșterii eco
nomice și implicit ale modelelor acesteia — 
în cadrul cărora modelarea corelației din
tre acumulare și consum are o mare im
portanță — impune ca o necesitate obiec
tivă precizarea indicatorilor demografici 
de care se ține seama în următoarele două 
accepțiuni _■

1) populația ca variabilă a modelului, 
lolC'Sindu-se indicatorii populația totală și 
populația activă (în special populația ocu
pată și forța de muncă) ;

2) populația ca limită a orizontului de 
planificare, folosindu-se indicatorii po
tențialului de viață mediu. Este de remar
cat în acest sens faptul că, utilitatea indi
catorilor demografiei potențiale este recu
noscută de o serie de economiști reputați 
din țara noastră *.

în această accepție se pornește de la ur
mătoarele considerente :

1. în calculele de optimizare ale crește
rii economice este util să se opereze cu o- 
rizonturi de timp finit.

2. în stabilirea lungimii intervalului de 
timp al orizontului optim este necesar să 
se țină seama de două grupe de criterii 
în plan unitar de interccindițicnare și eli
minare a elementelor contradictorii.

a) Criteriile economice constau în lua
rea în considerare a ciclului economic în 
care are loc reînnoirea fondurilor fixe, pe
rioada în cadrul căreia acumularea se ma
terializează in noi obiective de mare im
portanță economic-națională, adică durata 
medie de funcționare economică, perioada 
în care consumul pe locuitor atinge nive
lele optime anteproiectate, respectiv pro
cesul de reproducție a condițiilor materi
ale ale activității econcmic-sociale și de 
creare a unui nou nivel al cheltuielilor 
sociale necesare reproducției lărgite în 
noile dimensiuni, ciclul de construcție și 
de atingere a parametrilor proiectați la 
noile investiții.

b) Criteriile sociale se bazează pe acți
unea factorului demografic, pe opțiunea 
diferitelor grupe ale populației in funcție 
de virstă, categoria socială, interesele ge
nerațiilor față de rezultatele acțiunilor 
lor. durata pregătirii medii și superioare 
de specialitate a forței de muncă, coordo
natele calitative ale nivelului de trai.

în acest cadru potențialul de viață me-
Q diu, definit prin numărul de ani pe care, 

în medie, îi are de trăit o persoană, indica
tor sintetic de mare eficiență în compa
rațiile demografice în timp și spațiu — 
tace parte dintr-un complex mai larg de 

indicatori ai demografiei potențiale ** care 
are menirea de a furniza : date necesare 
corelării ciclului economic cu cel demo
grafic, modalități de reglare a dezvoltării 
economice în raport cu latura socială a 
fenomenelor, clemente pentru calculele 
de optimizare a dezvoltării economico-so- 
ciale.

Evoluția populației și a potențialului 
mediu de viață „

UNELE concluzii cu implicații practice 
sî.nt oferite de calculul indicatorilor po
tențialului de viață la nivelul Municipiu
lui București. Deși în Municipiul Bucu
rești, în ultimele 2 decenii s-au manifes
tat aceleași tendințe demografice caracte
ristice întregii țări, totuși ritmul amplitu
dinea și intensitatea lor au înregistrat în 
unele perioade accente mai pronunțate, 
vădind unele tranziții demografice influ
ențate în egală măsură, atît de comporta
mentul demografic, amplificarea migra- 
ției populației rurale, cît și de factori cum 
ar fi : creșterea duratei medii a vieții, a 
proporției populației active etc.

Așa de pildă, scăderea accentuată a na
talității in perioada 1956—1966 de la 15,7%o 
în 1956 la 7,3%0 în 1966 — unul din ni
velele cele mai scăzute în ultimii ani, a

- în ani -

Tabelul or.1.Potențialul aediu de viața

Anii
Grupa de

"■ vîrștă^^ o-14 15-59 So ei
peste

Total

1956 ?0,0 4o,2 12,0 43,3
1966 65,1 38,5 11,6 39,5
1971 66,6 38,2 11,7 39,o

determinat o scădere accentuată a poten
țialului de viață la grupa de virstă 0—4 
ani. Dacă în 1956 această grupă de virstă 
avea un potențial total de viață de 6,8 
milioane ani, în 1966 a înregistrat nivelul 
de numai 4,2 milioane ani.

Ca urmare a măsurilor de stimulare a 
natalității bazate pe programe complexe 
de alocații și dotări sociale, în 1967 s-a 
înregistrat un salt al natalității estimat la 
23,9"w. ceea ce a făcut posibilă creșterea 
potențialului de viață în 1971 compara
tiv cu anul 1966 de peste 2 ori. de la 4,2 
milioane ani-viață în 1966 la 8,7 milioane 
ani-viață în 1967.

Semnificativă este creșterea potenția
lului individual de viață la toate viratele, 
tendință manifestată cu mai mare evi
dență la virstele marginale : tineri și 
vîrstnici.

Raportînd potențialul de viață la nu
mărul populației, deci stabilind potenția
lul mediu de viață în Municipiul Bucu
rești pe total și la grupele de vîrstă, re
zultatele calculelor oferă o serie de ele
mente semnificative care prezintă o ima
gine mai diversificată, mult diferită, care 
ilustrează o serie de modificări ce dau pri
lejul unor reflecții asupra măsurilor ce se 
impun pe linia programelor de intercone
xiune a fenomenelor economice cu cele 
demografice.

Scăderea natalității, modificările inter
venite în evoluția structurii pe vîrste a 
populației au avut ca efect micșorarea po
tențialului mediu de viață, în special la 
grupa de virată 0—14 ani. O stabilitate 
mai mare a evoluției se constată la grupa 
de vîrstă 60 și peste, unde o contribuție 
mare a avut și creșterea speranței medii 
de viață. Totodată fenomenul în sine re
flectă manifestarea procesului de îmbă
trânire demografică mai accentuată în 
Municipiul București, ca efect propagat 
al fenomenelor de natalitate scăzută dLi 
anii 1957—1966 și respecți;/ al influenței 
migrației.

1. Premisele de la care se poate porni 
ar fi următoarele : indicatorul potențialu
lui mediu de viață, în municipiul Bucu
rești, care în 1973 era de 40 ani, este in
tervalul mediu care stă la baza prognoze
lor, cu privire la asigurarea cu forța de 
muncă calificată (al cărui nivel minim de 
studii îl constituie liceul de specialitate), 
respectiv asigurarea unui nivel optim al 
prestațiilor sociale (locuință, mediu ambi
ant, ocrotirea sănătății etc.) și care ar pu
tea să se facă pe un interval corespunză
tor acestui indicator’ (40 de ani).

2. La creșterea potențialului mediu de 
viață contribuie sporirea natalității, în 
timp ce asupra scăderii potențialului me
diu influențează creșterea mortalității și 
înaintarea în vîrstă (îmbătrinirea).

>) Programul P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, Editura politică, 
1975 : p. 92.

* Emilian Dobrescu, Corelația dintre acu
mulare și consum. Ed. politică, București, 
1971. p. 78—79.

** „Demografia potențială — ramură a de
mografiei in care numărul populației este în
locuit cu potențialul de viață al acesteia, 
adică cu numărul anilor pe care această popu
lație ii are de trăit" contribuind la' „...sesi
zarea modificărilor intervenite intr-o popu
lație in cursul unei perioade, chiar atunci 
cind numărul acestei populații rămîne ace
lași..." (Dicționarul statistic economic sub re
dacția Dr. Constantin Ionescu, E.D.D.C.S. 
București, 1969, p. 394).



Transpunere in planul forței de muncă

. O ANALIZĂ retrospectivă a acestor 
relații prilejuiește unele concluzii prac
tice utile, pornind de ia următoarele date 
privind municipiul București. In periods 
1970—1974 nu s-a manifestat fenomenul 
excedentului temporar dinamic de forță 
de muncă condiționat de sporul natural, 
ci o distragere din circuitul economic a 
forțelor de muncă potențiale. In aceste 
condiții sursele de acoperire la care s-a 
ineeu.es au fost atragerea populației neocu
pate și imigrația.

Un rezultat pozitiv al creșterii economiei 
î.l constituie concentrarea forței de muncă 
spre ramurile hoftărîtoare și în special in
dustria prelucrătoare.

Creșterea ponderii populației active în 
industria municipiului București (de ia 
36,5% în 1956 la 40,4",, în 1966 (pe total) 
și de ia 37.2% Ia 41,1% populația mascu
lină și respectiv de la 35,1% la 39,5% 
populația feminină) va contribui la .îm
bunătățirea structurii forței de muncă pe 
ramuri, ceea ce implicit va crea premi
sele sporirii producției pe un locuitor. Tot
odată .s-au înregistrat indici de activi
tate ridicați atît la populația masculină, 
pit și la cea feminină. Cei mai ridicați 
(97,4—98,6®, o) fiind la grupele de vîrstă 
30—34 și 35—39 ani pentru populația 
masculină și 76,4%—77.7% la grupele de 
vîrstă 25—29 și 30—34 ani la populația 
feminină. In același timp a scăzut insă 
numărul populației active la grupele de 
vîrstă 14—ÎS și 20—24 ani. ca urmare a 
creșterii gradului de instruire a populației, 
ceea ce asigură pentru perioadele imediat 
următoare condiții superioare de repro
ducție calitativă a forței de muncă.

Semnificația economico-socială a in
dicatorilor demografiei potențiale con
stă în aceea că pot contribui la realizarea 
convergenței dintre limita demografică și 
cea socialmente acceptabilă în calcularea 
duratei de optimizare. în acest scop se 
scot în evidență prin calculele cores
punzătoare mai multe tipuri de intervale 
de timp care să folosească organelor de 
decizie pentru o diversitate de situații în 
cadrul cărora incidența dintre evoluția 
fenomenelor demografice și cele econo- 
mico-sociale va servi între altele și la ar
monizarea intereselor prezente și viitoare 
ale societății.

Indicele de participare a populației la 
ciclurile economice în dinamică, care se 
calculează ca raport între potențialul 
mediu de viață și durata în ani a ciclului 
economic este estimat de specialiști la 
10 ani.

Populația Municipiului București, va 
participa deci în medie la 4 cicluri econo
mice. Creșterea numărului acestor cicluri 
este dată de doi factori cu acțiune con
trarie : creșterea potențialului mediu de 
viață, diminuarea duratei ciclului econo
mic ca urmare a influenței progresului 
tehnic și revoluției tehnico-științifice con
temporane.

în același timp în Municipiul București, 
indicele succesiunii generațiilor, în con
dițiile potențialului mediu de viață de 46 
ani, este 2, iar indicele de participare la 
activitatea social utilă este de 1.8—2. Cu 
cît primul este mai mic decît al doilea cu 
atît rezultă că anumite contingente ale 
populației se mențin în cadrul activității 
sociale o perioadă mai mare de timp, res
pectiv în ramurile cu condiții grele de 
muncă, deci in cele cu o durată legală mai 
mică de pensionare unde lucrează efectiv 
o proporție mai mare de tineri (în etapa 
dată).

în perioada 1966—1974 numărul total 
al populației municipiului București a 
crescut cu 14.1% în timp ce numărul popu
lației în vîrstă de muncă cu De re
marcat că populația ocupată a crescut în 
aceeași perioadă cu 28,8" n. De altfel pon
derea populației ocupate în totalul popu
lației în municipiul București este mult 

superioară mediei pe țară 58,6% față de 
48% (în anul 1974).

în timp ce ponderea populației ocupate 
în totalul populației a manifestat o con
tinuă creștere — ceea ce constituie o la
tură pozitivă pe linia utilizării resurselor 
de muncă în municipiul București — pon
derea populației în vîrstă de .muncă în to
talul populației manifestă o tendință de 
descreștere de la 68,7% în 1956, la 65,8% 
în 1966 și 63,6% în 1972.

Aceste modificări ale raportului dintre 
populația în vîrstă de muncă și populația 
totală este rezultatul procesului îmbătrî- 
nirii demografice instalat în perioada 
1961—1966 ca urmare a scăderii natalității. 
Cohortele de populație tînără care au in
trat în această perioadă în cadrul popu
lației în vîrstă de muncă sânt mai reduse 
ca nivel absolut decît cele care au ieșit 
din cadrul acesteia. De menționat că spo
rul natural (in date absolute) scade de la 
4 399 persoane în 1960 (în 1956 fiind de 
10 863 persoane) la 461 în 1965 și apoi 289 
persoane în 1966 ca apoi să crească în 
1967 la 22 883 persoane. în continuare spo
rul natural manifestă din nou o descreș
tere care se accentuează din anul 1971. A- 
ceastă tendință a evoluției sporului natu
ral are o influență nefavorabilă asupra 
creșterii numărului populației active, cu 
consecințe asupra raportului dintre popu
lația activă și inactivă.

Convergențele demo-etonomice

PE BAZA unor calcule de prognoză a 
populației active și inactive în perioada 
1966—2000 rezultă descreșterea continuă a 
ponderii populației active. în timp ce în 
1966 ponderea populației active era de 
52,7%, iar ponderea populației inactive de 
47,3%, se estimează că aceste ponderi în 
1975 vor fi de 51,3% la populația activă 
și 48.7" o la populația inactivă, respectiv în 
1980 vor atinge: 50.3% și 49.7%. în 1990 
— 46,5" o și 53.5" o, iar în anul 2 000 va fi 
de 48,6" o respectiv 56,4® o.

Pe fondul acestei descreșteri a ponderii 
populației active în totalul populației, 
numărul absolut al populației active va 
crește în 1975 față de 1966 cu 11,8 pe total, 
cu 12,8" o la populația masculină și 10,4% 
la cea feminină. Creșterile care se esti
mează pentru anul 2000 potrivit progra
melor întreprinse vor fi de 28.8% pe to
tal, 31,5% la populația masculină și 25,3% 
la cea feminină.

Căile prin care se vor acoperi nevoile 
de forță de muncă ce vor apare datorită 
evoluției fenomenelor menționate vor 
consta pe de o parte în utilizarea completă 
a resurselor proprii ale municipiului 
București prin atragerea mai largă a părții 
inactive a populației feminine în vîrstă 
aptă de muncă, în sporul de productivita
te a muncii și mai puțin pe baza creșterii 
sporului din imigrație.

Există toate premisele asigurării unei 
creșteri sistematice a productivității mun
cii. Rezultatele obținute pînă în prezent 
sînt o garanție a realizării acestor ipoteze. 
De subliniat faptul că în perioada 1961— 
1970 s-a realizat un ritm mediu anual de 
creștere a productivității muncii în in
dustria socialistă a municipiului Bucu
rești de 8.2% — în unele ramuri înregis- 
trînd în aceeași perioadă ritmuri cu mult 
peste medie : 14.7% în industria energiei 
electrice, 12,6% in industria chimică șt 
9,8% în construcțiile de mașini și prelu
crarea metalelor, deci în ramurile cheie 
ale industriei Capitalei.

Principalele probleme demografice cu 
care se confruntă dezvoltarea economică 
a municipiului București rezidă în modi
ficările intervenite pe linia reducerii in
tensității unor indici demografici. în 
schimbările petrecute în comportamentul 
demografic, atît sub influența modernizării 
(industrializare, urbanizare etc.), cît și al 
migrației (cu efectele sale pozitive dar și 
cu corolare negative determinate de tre
cerea de la un comportament demografie 

la altul de proporție ridicată în unele pe
rioade a persoanelor în vîrstă înaintată 
imigrate, de aglomerarea pînă la un mo
ment dat a Capitalei etc.).

Fenomene ca prelungirea duratei de 
școlarizare generală, extinderea învăță- 
mîntului superior, aplicarea formelor de 
calificare la locul de producție se mani
festă cu putere în cadrul municipiului 
București. Acestea, precum și îmbătrîni- 
rea demografică, constituie probleme 4*;  
fective care se. ridică și, cărora li se <fer 
soluții în perspectivă.

în cadrul politicii de sporire a natali
tății se întreprind măsuri destinate asigu
rării condițiilor necesare de stimulare a 
natalității și a sprijinirii familiilor. Volu
mul alocației de stat pentru copii de care 
a beneficiat populația municipiului Bucu
rești în 1974 este de 2,8 ori mai mare de
cît în 1960 și respectiv 2.3 ori față de 1965, 
a crescut numărul de locuri în orașe în 
1974 de 2.8 ori față de 1960, iar cel al locu
rilor in grădinițe de aproape 2 ori. Nu
mai în anul 1974 a crescut numărul de 
locuri în creșe cu 5 580 și aproape 1 009 
locuri în grădinițe. Aceste măsuri înscriin- 
d.u-se pe linia opțiunilor politicii de armo
nizare a intereselor sociale prezente ale 
populației cu creșterea economiei în viitor. 
A sporit numărul micro-easelor de co
menzi în marile întreprinderi industriale 
ceea ce favorizează reducerea duratei tim
pului afectat de femei aprovizionării cu 
mărfuri.

Echilibrarea structurii forței de muncă, 
prin asigurarea unui raport optim între 
cadrele cu pregătire medie și cele cu pre
gătire superioară, în funcție de specifi
cul ramurii de activitate, va duce la creș
terea „randamentului social" prin crește
rea numărului persoanelor la care se în
registrează o mărire a duratei de devan
sare a limitei minime de participare la 
activitatea social utilă. Analizele trebuie 
completate cu calcule de optimizare prin 
luarea în considerare a natalității pe vîr- 
ste. numărului populației care a atins 
vîrstă de pensionare, sexul și ramura de 
activitate (condițiile de muncă).

în ceea ce privește ..activizarea" socială 
a fenomenului îmbătrânirii demografice", 
prin utilizarea persoanelor în vîrstă îna
intată, apare necesitatea creării unor ins
tituții (cluburi, biblioteci, săli de conferin
țe etc.) în noile cartiere de blocuri, unde 
să fie folosiți pensionarii ca organizatori. 
Apare necesară, de asemenea și găsirea de 
noi posibilități materiale și legislative de 
atragere în activități utile a celor ce ies 
din cadrul forței de muncă potențiale dar 
au resurse pe care pot și doresc să le 
pună la dispoziția societății.

Datele privind Capitala, indică o peri
oadă medie de 16 ani aferentă duratei po
tențiale de utilizare, diferențiată, a per
soanelor care au părăsit activitatea social- 
productivă nemijlocită. Dar cum, potrivit 
prognozelor medicale și demografice, du
rata medie de viată va crește către anul 
1990 pînă la 80—82 de ani, fenomenul în 
sine va căpăta noi valențe și implicații de 
ordin social-economic, cărora li se cer so
luții eficiente.

în ansamblu, relevarea corelațiilor de- 
mo-economice prin utilizarea indicatorilor 
demografiei potențiale, constituie un capi
tol al cercetărilor aplicative și fundamen
tale deosebit de important, care se află 
de abia la începuturile sale și este menit 
să ducă la o analiză mai profundă a fe
nomenelor demo-economâce pe plan na
țional, să le releve specificitatea și să con
ducă la decizii și acțiuni corespunzătoare 
în cadrul planului național unic al țării 
noastre.

Nicolae RISTEA 
Corneliu TĂNASE

Dire-cția municipală de statistică —
București
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STUDII-ANALIZE

CHELTUIELILE NEECONOMICOASE
- CAUZE Șl POSIBILITĂȚI DE LICHIDARE -

C
REȘTEREA EFICIENȚEI în întreaga activitate economică și în fiecare 
unitate în parte constituie o sarcină primordială pentru dezvoltarea econo
miei noastre naționale in ritmurile stabilite. Atingerea acestui obiectiv ne
cesită înfăptuirea unor măsuri complexe, desfășurarea unor ample acțiuni 
pentru economisirea resurselor materiale și bănești, creșterea productivității 
muncii, folosirea integrală a potențialului economic, ta acest scop, conducerea de 

partid și de stat a trasat sarcini clare, precis conturate la nivelul ministerelor, pen
tru a se asigura îndeplinirea și depășirea indicatorilor din planul economic în con
dițiile încadrării în nivelul planificat al cheltuielilor materiale, lichidarea imobiliză
rilor în stocuri de producție și de utilaje, evitarea tuturor cheltuielilor neecono
micoase.

Pentru a impulsiona traducerea in viață a acestor sarcini, Revista economică a 
inițiat, cu sprijinul Sucursalei județene Argeș a Băncii Naționale, o analiză pe tema 
cheltuielilor neeconomicoase in 16 unități din județ, ale cărei concluzii le publicăm 
în rindurile de mai jos.

Influențe în prețul de cost și lentabilitate

ANALIZA SITUAȚIEI existente in în
treprinderi demonstrează că acolo unde 
s-a acționat în spiritul sarcinilor trasate 
de partid pe linia folosirii cu eficiență a 
fondurilor, uncie s-a organizat și se exer
cită sistematic controlul preventiv, volu
mul cheltuielilor neeconomicoase este ne
însemnat. Este cazul unor unități puterni
ce. cum ar fi Combinatul pentru prelucra
rea lemnului Pitești. Trustul petrolului, 
întreprinderea forestieră de exploatare și 
transpari Pitești. întreprinderea de rețele 
electrice Pitești. întreprinderea de asis
tență tehnică și service-auto Pitești, 
întreprinderea de transporturi auto și 
ailtele. în aceste unități economice s-a 
acordat o atenție deosebită realiză
rii sarcinilor economice în condițiile 
îndeplinirii indicatorilor financiari, 
prin măsuri tehnico-organizatorice. de
taliate pe fiecare sector și com
partiment de muncă, vizind aproviziona
rea ritmică și rațională cu materii prime 
și materiale, desfășurarea procesului de 
producție cu eficiență sporită, sub aspec
tul calității și costurilor de fabricație, asi
gurarea desfacerii producției realizate po
trivit contractelor economice încheiate.

Rezultatele bune obținute de către ma
joritatea întreprinderilor în utilizarea 
fondurilor sînt diminuate însă, pe ansam
blul județului, de neajunsuri care mai 
persistă la alte întreprinderi în ceea ce 
privește funcționarea normală a ciclului 
aiprovizionare-producție-desfacere, fapt ce 
ai determinat întreruperi în circuitul va
lorilor materiale și bănești. Existența unor 
astfel de neajunsuri a dus la apariția unui 
volum însemnat de cheltuieli neeconomi
coase, care în primele cinci luni ale anu
lui au manifestat o tendință de creștere 
(vezi tabelul nr. 1).

Fără îndoială, răspunderea factorilor 
interesați din întreprinderi pentru lichi
darea cheltuielilor neeconomicoase a cres
cut în ultimul timp ; totuși, faptul că e- 
xistența acestor cheltuieli se perpetuează 
și că în unele cazuri ele au chiar o ten
dință de creștere se explică, de obicei, prin 
neadoptarea din timp a tuturor măsurilor 

) necesare preîntâmpinării lor, nelichidării 
lipsurilor din activitatea unităților, gene
ratoare de astfel de cheltuieli.

La cele 7 întreprinderi cuprinse în ta

belul nr. 1 analiza a reliefat faptul că nu 
s-au luat măsurile cele mai corespunză
toare pentru prevenirea cheltuielilor nee
conomicoase. pentru închiderea tuturor 
canalelor de risipă a fondurilor statului. 
Existența unui volum însemnat de cheltu
ieli neeconomicoase reprezintă un tribut 
plătit de către întreprinderile în cauză sla
bei organizări și conducerii pe linie econo
mică și financiară.

Creșterea eficienței este condiționată, 
printre alte măsuri economico-organizato- 
rice. și de reducerea cheltuielilor neecono
micoase. care influențează negativ rezul
tatele obținute în producție, diminuând 

Tabelul rrr.l
Creșterea cheltuielilor neeconomicoase 

în % față de XII 1974

Unitatea 1225
i.

28.
II

31. >o.
VIII IV

"Elec tro-Argeș" 
’’Combinatul petrochi-

6,5 15.3 5o,8 53,1 Șo.2

mlc’Titești 7,o 15,o 45,0 4>,o 53 ro
"Argeșana**  
întreprinderea de con-

o,Z °»5 1,9 4,J. 4,3

fe.cțll Curtea de Argeș 
Intreor înderea de în-

1.6 2.6 18,o 19,7 2o,9

oălțăminte-Pltești 0,1 o.l 12,2 15,2 16,5
I.C.P.T.I.-Pitești 26,0 27,o 54,o 56,o 79,o
I.C.R. A.-Pitești 2,0 5,o 14,o 18,o 2o,C

rentabilitatea întreprinderilor economice. 
Avînd în vedere cuantumul lor, care — în 
unele cazuri — este de ordinul sutelor de 
mii, pentru prevenirea și lichidarea lor se 
impune o analiză a structurii acestora. 
Din tabelul nr. 2 rezultă că ponderea în 
structura cheltuielilor neeconomicoase o 
dețin dobinzile penalizatoare pentru cre
ditele restante, amenzile și penalizările.

Dobinda — mijloc de influențare 

a activității întreprinderilor

EXISTENȚA unui volum însemnat de 
credite restante duce implicit și la o pon
dere ridicată a dobînzilor plătite pentru 
ele în totalul cheltuielilor neeconomicoase. 
Dobinzile plătite pentru creditele restante 
se datorese imobilizărilor în stocuri supra- 
normative fără mișcare, de prisos, pro
duse refuzate, debite nelichidate la timp 
etc.

Combinatul petrochimic Pitești — în pe
rioada LI.—30.IV.1975 — a înregistrat un 
volum important de cheltuieli neeconomi- 
coase, care au condus Ia o depășire a ni
velului de cheltuieli cu 22,5 lef/1000 Iei
producție marfă, din care peste 50% do- 
bînzi pentru împrumuturi restante afe
rente utilajelor nemontate în termen etc. 
Luînd în considerare cauzele generatoare 
ale acestor cheltuieli neeconomicoase se 
impune urgentarea termenelor de punere 
în funcțiune a instalațiilor restante și asi
gurarea finisării lucrărilor de eonstrucții- 
montaj. De asemenea, este necesar să se 
asigure continuitatea în funcționarea in
stalațiilor — prin realizarea unor revizii 
de calitate, — asigurarea utilităților la pa
rametrii necesari proceselor tehnologice, 
precum și evitarea poluării prin reduce
rea conținutului de poluanțî, prin exploa
tarea normală a stațiilor de preepurare și 
întreținerea corespunzătoare a acestora.

La întreprinderea ..Electro-Argeș-* una 
din cauzele principale care au generat 
cheltuieli neeconomicoase o reprezintă pe
nalizările pentru plata cu întârziere a unor 
obligații față de furnizori datorită lipsei 
capacității de plată determinată de imo
bilizarea fondurilor în stocuri supranor- 
mative de valori materiale, debitori etc. 
La rîndul lor stocurile provin din produc
ția neterminată (comenzi cu ciclu depășit)', 
dar și din s.d.v.-uri pentru produse nai a 
căror asimilare și omologare este întârzia
tă- în același timp, întreprinderea nu are 
contractată în totalitate desfacerea pro
ducției și, de asemenea, nu are nominali
zată producția obținută prin autoutilare și 
din colaborări. Volumul penalizărilor pen
tru plata cu întîrziere a unor obligații în 
anul 1974 reprezintă 23,5% din volumul 
total al cheltuielilor neeconomicoase. Cu
mulat pe perioada 1.1.—30.IV.1975 situația 
în structură a cheltuielilor neeconomicoa
se prezintă o evoluție descrescîndă Ia arti
colele privind rebuturile și dobânzile Ia 
împrumuturile restante, în timp ce penali
tățile de întârziere conform H.C.M. nr. 
3G6/1970 sînt în creștere cu 10,5%. în tri
mestrul I. a.c. influența cheltuielilor ne
economicoase a reprezentat 45 leî/1000 lei 
producție marfă, reducând cu 4,5% renta
bilitatea planificată.

Aportul substanțial al controlului

PRIN LEGI și norme de aplicare a a- 
cestora s-a subliniat importanța ce tre
buie acordată modului de organizare și 
exercitare a controlului financiar și îndeo
sebi a controlului financiar preventiv. Așa 
cum a rezultat din analiză, conducerile 
unor unități au luat toate măsurile pentru 
a asigura realizarea. în cît mai bune con<- 
diții, a acestor obligații. De exemplu, la 
întreprinderea mecanică Muscel preveni
rea cheltuieliloi*  neeconomicoase a stat in 
permanență în atenția compartimentului 
financiar-contabil, cu prilejul acordării 
vizei de control financiar preventiv pen
tru aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, decontarea cheltuielilor de 
transport etc,, reu.șindu-se să se imprime 
un înalt spirit de răspundere în gospodar 
rirea patrimoniului unității. Efectul măr 
surilor luate, al acțiunilor întreprinse, se 



concretizează și în reducerea. în primele 
cinci luni ale anului, cu 54% a cheltuieli
lor neeconomicoase față de perioada co
respunzătoare a anului 1974.

La alte întreprinderi însă, ca de exem
plu la „Electro-Argeș“, controlul preventiv 
și controlul ierarhic operativ curent „în 
anul 1974 și trimestrul I. a.c. nu s-au ri
dicat la nivelul exigențelor și cerințelor 
prevăzute în actele normative în vigoare, 
contribuția acestora la prevenirea cheltu
ielilor neeconomicoase fiind destul de re
dusă. în același mod se poate vorbi și 
despre controlul financiar intern care, 
practic, pînă în prezent, nici nu a existat: 
în același timp, în verificările de fond £- 
fectuate, controlul financiar al organului 
tutelar s-a axat, cu prioritate, mai mult 
pe probleme de gestiuni de valori mate
riale și bănești și mai puțin pe analiza 
cauzelor cheltuielilor neeconomicoase și a 
prevenirii lor. De aceea, o măsură care se 
impune a fi luată este creșterea exigenței 
controlului și îndeosebi a celui preventiv. 
în toate domeniile de activitate generatoa
re de cheltuieli neeconomicoase. La nive
lul întreprinderilor, pentru reducerea a- 
cestor cheltuieli, unii specialiști au propus 
ca în viitor cheltuielile neeconomicoase în
registrate să diminueze corespunzător fon
dul de gratificații anual al întreprinde
rilor.

Tabelul nr,2

Totalsloc

Structura chelt;ielilor neeconoaicoasfl
F la 31.V.W5

Rebu
turi

Do— 
bînzi 
pentru 
xnpru- 
Buturl 
res
tante

Ase azi 
-i :-3- 
nali- 
zari

Alte 
chel 
tu— 
iell

Combinatul petrochimic 40,0 19.o 41,0
"Argeșana” 15,2 16,8 49,8 16,2
întreprinderea de con-
fecții Curtea de Argeș 55.3 45,5 M
întreprinderea de in—
sălțâminte Pitești 11,9 44,3 9.1
I.C.R.T.I. — 53,o — 47,0
L.C.R.A.-Pitești 28,0 1.0 71,c

Accelerarea vitezei de rotație 

a mijloacelor circulante

DIN analiza cauzelor care determină a- 
pariția și nivelul creditelor restante a re
ieșit că cele mai importante sint urmă
toarele : __
• Neutilizarea în producție a unor ma

terii prime și materiale, aprovizionate de 
unele întreprinderi în mod nerațional sau 
peste necesar, care stau în depozite și ma
gazii, de regulă, de mai bine de un an. A- 
semenea situații s-au întilnit la Baza de 
aprovizionare tehnico-materială Colibași, 
Baza județeană de aprovizionare tehnico- 
materială Pitești, Combinatul petrochimic 
Pitești etc.
• Stocuri de produse finite și mărfuri 

fără desfacere asigurată ;
9 Documente neîncasate în termen, de

bitori, refuzuri la plată a mărfurilor e- 
xistente la întreprinderea „Electroargeș", 
întreprinderea de stofe „Argeșeana", în
treprinderea județeană de industrie locală.
• Goluri și pierderi de mijloace circu

lante înregistrate de Combinatul petrochi
mic Pitești, Combinatul pentru lianți 
Cîmpulung, întreprinderea minieră Cîm- 
pulung, întreprinderea de porțelan menaj 
Curtea de Argeș etc.

Reliefînd cauzele care au generat apa
riția cheltuielilor neeconomicoase, și în
deosebi a creditelor restante, se desprind 
cîteva direcții în care trebuie să acționeze 
conducerile unităților economice și cadrele 
cu muncă de răspundere pe linie finan- 
ciar-contabilă și de control financial’ în 
vederea luării unor măsuri care să ridice 
pe o nouă treaptă contribuția acestora la 
gospodărirea judicioasă a mijloacelor ma

teriale și financiare, la întărirea discipli
nei și ordinii în administrarea patrimo
niului.

1
 Asigurarea unei evidențe stricte, 

care să permită cunoașterea în orice 
moment a elementelor patrimoniale și a 
modului cum sînt gospodărite resursele 
materiale și bănești. In același timp, este 
necesară orientarea permanentă a muncii 

organelor de control financiar și îndeo
sebi a celor de control preventiv în vede
rea eliminării tuturor formelor de risipă 
a fondurilor, de cheltuire neeconomicoasă, 
fără simț de răspundere a fiecărui leu, 
domeniu în care se manifestă încă serioase 
neajunsuri.

2 0 atenție deosebită este necesar să
se acorde verificării cheltuielilor 

neeconomicoase, analizîndu-se fiecare ca
tegorie în parte, pentru a se cunoaște te
meinic cauzele care le-au determinat și a 
se adopta măsuri care să asigure preveni
rea unor asemenea cheltuieli care grevea
ză costurile de producție.

3 Organele de control financiar, ca
drele tehnice și șefii compartimen

telor de specialitate să urmărească modul 
cum se desfășoară aprovizionarea tehnico- 
materială, dacă aceasta se face în mod 
ritmic și în limitele normelor de stoc, dacă 
se respectă disciplina contractuală în ve
derea prevenirii formării stocurilor peste 
necesar și imobilizării fondurilor.

Pentru reducerea în viitor a cheltuieli
lor neeconomicoase se impune respecta
rea graficelor de lichidare a stocurilor 
supranormative, intervenții active, concen
trate ale tuturor factorilor de răspundere 
pentru gospodărirea judicioasă a mijloa
celor materiale, pentru ritmicitatea pro
ducției și a desfacerii, pentru asigurarea 
cu contracte în vederea desfacerii pro
duselor.

I Aparatul de inspecție bancară să
■ exercite cu preponderență controlul 

înainte de punerea la dispoziție a fondu
rilor, prin examinarea temeinică a con
ținutului economic al fiecărui document 
de plată, in vederea prevenirii angajării 
unor fonduri fără justificare economică, 
combătîndu-se risipa și actele de slabă 
gospodărire.

întreaga analiză a situației economice 
a întreprinderilor reliefează rolul deosebit 
care revine conducerilor acestora în pre
venirea unor deficiențe în organizarea și 
desfășurarea procesului de producție, în 
utilizarea cu înaltă eficiență a fondurilor 
materiale și bănești. în legătură cu a- 
ceasta se impune, la toate nivelurile, apli
carea in continuare a unor măsuri de per
fecționare a metodelor privind organiza
rea și conducerea producției, întărirea 
controlului preventiv și a ceiui de calitate, 
în același timp, organele bancare ar tre
bui să sprijine mai eficient factorii de 
răspundere din unități în desfășurarea ac
tivității lor. in așa fel încît să se prevină 
și să se lichideze cheltuielile neeconomi
coase. stocurile supranormative și implicit 
creditele restante.

NE-AM REFERIT numai la o parte din 
problemele pe care le ridică gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești. Indife
rent însă de natura abaterilor de la ges
tionarea corespunzătoare a fondurilor în
credințate, fiecare dintre acestea aduce pa
gube mai mari sau mai mici. Interesele 
dezvoltării noastre economice impun spo
rirea exigențelor pe toate planurile, pen
tru ca fiecare leu să fie folosit util, cu 
grija pe care o cere obiectivul major de 
construire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, în atingerea căruia este 
interesat deopotrivă fiecare colectiv de 
muncă, fiecare lucrător.

Maria lONITĂ 
Nicolae HIRIZĂN

Pitești

Cincinalul — înainte de termen !
DIN CRONICA 

ÎNTRECERII
PRODUCȚII SUPLIMENTARE

9 La Exploatarea minieră Leșu Ursu-J 
lui a fost atins angajamentul asumat ia 
începutul anului 1975 : realizarea unei 
producții de cel puțin 950 tone minereu 
Pe lună în circa 65 la sută din abataje. 
Rezultatele obținute au fost favorizate de 
asigurarea din timp a rezervelor de mine
reu, creșterea capacității abatajelor, pre
cum și extinderea tehnologiilor moderne 
de exploatare. Aceste măsuri precum și 
altele vizează generalizarea pină la finele 
anului a acestor metode pînă la 75 la sută 
din abataje.

9 Colectivul de furnaliști din cadrul 
Combinatului siderurgic din Reșița a atins 
producția înscrisă în angajamentul asu
mat în chemarea la întrecere adresată 
tuturor siderurgiștilor țării. De la începu
tul anului și pînă acum aici au fost elabo
rate în plus, în medie pe zi, aproape 75 
tone de fontă. în același timp, oțelarii au 
realizat suplimentar peste 17 000 tone oțel 
— cantitate care, de asemenea, depășește 
angajamentul pe întregul an, iar lamina- 
torii — mai mult de 23 000 tone laminate 
finite pline.

& Un succes demn de remarcat este 
cel al colectivului întreprinderii de osii 
și boghiuri din Balș, care de curind a rea
lizat cel de-al 20 000-lea boghiu produs în 
decursul celor aproape 4 ani și jumătate 
de cînd această importantă unitate indus
trială a intrat în funcțiune. Cu boghiurile 
livrate au putut fi echipate 10 000 vagoa
ne. Specialiștii unității acordă totodată o 
deosebită atenție diversificării producției, 
încă în această lună, celor 3 tipuri de bo
ghiuri aflate în fabricația de serie li 'se 
va adăuga un nou tip de boghiu turnat.

PRODUSE NOI
9 La întreprinderea „Republica" din 

Capitală, au fost asimilate de curind noi 
tipuri de țevi cu caracteristici tehnice 
îmbunătățite, solicitate de cele mai di
verse sectoare ale economiei naționale. 
Preocuparea permanentă de a îmbogăți 
nomenclatorul de fabricație cu sortimen
te se materializează in această perioadă 
prin fabricarea pe scară industrială a țe
vilor cu diametre mari sudate elicoidal și 
diversificarea altor grupe de laminate. 
Aplicarea acestui amplu program de în
noire și modernizare a producției va con
duce la economisirea, pînă la sfîrșitul 
acestui an, a peste 243 milioane lei valu
tă, prin eliminarea importului unor pro
duse tubulare speciale.

9 La întreprinderea „Electroputcre" 
din Craiova a fost terminată construcția 
autotransformatorului de 200 M.v.a., pro
dus ale cărui caracteristici tehnico-econo- 
mice au fost substanțial îmbunătățite prin 
reproiectare. Prin comparație cu agrega
tele de acest fel fabricate pînă acum, 
noul autotransformator are. la aceeași pu
tere, consumuri de materiale mai mici, 
nivelul de pierderi în exploatare redus cu 
5 la sută, o tehnologie de execuție mai 
simplă, ceea ce permite ca timpul de 
execuție să fie mai mic și să se lucreze 
cu un grad mai mare de siguranță in 
exploatare.

UTILIZAREA RESURSELOR 
ENERGETICE SECUNDARE

9 Unele studii întocmite în județul 
Bacău evidențiază existența unor resurse 
energetice secundare insumind peste 
60 000 tone combustibil convențional anu
al, din care este folosit in procesul pro
ductiv numai o treime. Urmărind recupe
rarea acestor surse, au fost definitivate 
și aplicate în producție măsuri de înlătu
rare a risipei, pe baza cărora Rafinăria 
din Dărmănești, Combinatul de celuloză 
și hirtie „Letea" din Bacău. întreprinde
rea de postav din Buhuși, Trustul petro
lului din Moineștl, întreprinderea electro- 
centrale și Combinatul petrochimic Bor- 
zești au economisit peste 20 000 tone com
bustibil. O remarcă specială se cuvine 
petroliștilor din bazinul Moldovei, care 
au reușit să utilizeze peste 95 la sută din 
gazele de sondă și de rafinărie.
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De la realizări la cerințe,» 7

o activitate complexă de perfecționare

Î
MBUNĂTĂȚIREA continuă a activității de investiții-construcții este o ce
rință impusă de necesitatea utilizării cit mai eficiente a importantelor fon
duri alocate de stat pentru dezvoltarea economiei naționale. Conceput ca 
o contribuție la desfășurarea în bune condiții a procesului investițional, 
obiectul articolului de față il reprezintă un studiu privind conducerea și organizarea 
activității de investiții-construcții în 14 întreprinderi, institute de cercetări și proiec

tări și centrale din mai multe ramuri industriale, precum și la nivelul a două mi
nistere (Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare). In etapa 
finală a cercetării, în vederea testării unora din concluziile preliminare, precum și 
a obținerii unor informații suplimentare, s-a efectuat o anchetă în 47 de unități in
dustriale — 13 centrale și 34 de întreprinderi — din 4 principale ramuri de producție.

----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 1

atribuții oarecum asemănătoare în dome
niile amintite atît pentru conducerea cen
tralei cît și pentru cea a întreprinderii. 
Tot atît de adevărat este însă și faptul că 
îndeosebi pentru centralele industriale, a- 
pare necesară o mai fermă preluare a 
atribuțiilor largi pe care le conferă legis
lația în vigoare, dat fiind că mai există 
încă exemple în care din acest punct de 
vedere rezolvarea unora dintre cele mai 
complexe și dificile probleme rămîne 
încă în sarcina întreprinderii. Considerăm 
că în această direcție centralele industria
le mai au încă multe de făcut.

Tabelul nr.l

Factori de influență
ANALIZA noastră a evidențiat de la în

ceput faptul că activitatea desfășurată în 
domeniul investițiilor-construcțiilor este 
influențată de factori care depind atât de 
întreprinderea și de centrala beneficiară 
de investiții, cît și de factori externi. Por
nind de la această constatare, în tabelul 
nr. 1 sînt prezentate căile pe care analiza 
întreprinsă le-a evidențiat ca esențiale 
pentru perfecționarea în continuare a ac
tivităților de investiții-construcții.

Se cere precizat că, în marea lor majo
ritate, unitățile ministerelor investigate 
situează pe primele 5 locuri aceleași căi 
de perfecționare. Astfel, pe locul întîi a- 
pare necesitatea ca planul de investiții al 
unității (centrală, întreprindere) să fie în
tocmit și adoptat la nivel de centrală be
neficiară, pe baza cifrelor de control de la 
minister. în acest fel, ar putea fi evitate, 
în mai mare măsură, unele situații în care 
aceste planuri sînt definitivate doar la un 
nivel ierarhic superior. De asemenea, apa
re necesar să se asigure întreprinderii o 
mai mare posibilitate de acțiune în asigu
rarea bazei materiale, a investiției, bene
ficiarul putînd el însuși — deoarece cu
noaște mai în profunzime necesitățile de 
utilaje tehnologice pentru noile capacități 
de producție — să stabilească listele cu 
necesarul real pe caracteristici și tipodi- 
mensîuni constructive și funcționale, 
care să fie în mai mică măsură modificate 
ulterior la alte nivele ierarhice.

Cu toate rezervele care se pot formula 
cu privire la reprezentativitatea eșantio
nului supus cercetării, datele tabelului 
nr. 1 furnizează totuși elemente de por
nire pentru stabilirea direcțiilor de per
fecționare a activității de investiții-con
strucții, atît pe linia mobilizării factorilor 
tehnici, social-economici și organizatorici 
dependenți de întreprinderea și de cen
trala industrială beneficiară, cît și pe linia 
antrenării mai puternice a unor factori 
independenți de întreprindere, care rămî- 
ne veriga economică cu ceie mai multe 
responsabilități în organizarea și realiza
rea investițiilor,

Evaluări
DESFÂȘURAREA unei activități de in

vestiții eficiente depinde într-o măsură 
apreciabilă și de modul de desfășurare a 
relațiilor întreprinderii beneficiare cu ve

rigile superioare — centrală, minister, or
gane economice de sinteză — cît și cu uni
tățile de specialitate care concură la rea
lizarea investițiilor — proiectanți, con
structori și furnizori de utilaje.

în mod concret, pentru realizarea unui 
obiectiv de investiții își exercită atribuții 
în mod nemijlocit două grupe de mecanis
me economico-organizatorice : sistemul 
compartimentelor specializate în investi
ții-construcții din cadrul industriei (între
prindere, centrală) în calitate de benefi
ciar și sistemul unităților specializate pe 
profile care cooperează la realizarea obi
ectivelor de investiții (de proiectare, con
strucții și furnizoare de utilaje tehnolo
gice, dependente, în general, de centrale 
ale aceluiași minister sau chiar de alte 
ministere și care pun indirect în lumină 
influența deciziei organelor economice de 
sinteză asupra activității de investiții din 
industrie.

în acest cadru, considerăm utilă abor
darea unor elemente referitoare la modul 
de conlucrare a compartimentelor de spe
cialitate de la diferite organe în procesul 
de realizare a investițiilor. în cercetările 
întreprinse pe această temă am încercat 
să clarificăm unele aspecte privind deli
mitarea atribuțiilor și responsabilităților 
unităților industriale — întreprindere, 
centrală — în domeniul planificării, pre
gătirii și executării investițiilor.

A fost pus în lumină faptul că actuala 
delimitare a atribuțiilor între întreprin
dere și centrală, înscrisă în actele norma
tive, poate să fie în continuare- perfec
ționată.

în această direcție, se poate între
vedea pentru viitor ca necesară o 
mai puternică intrare efectivă a în

treprinderilor și centralelor în atribuțiile 
prevăzute în actele normative în vigoare. 
Pentru aceasta este necesar ca unităților 
economice respective să li se confere și 
atribuții și responsabilități mai bine deli
mitate în special în domeniile planificării, 
organizării și realizării investițiilor. Sco
pul delimitării mai riguroase a răspunde
rilor îl constituie evitarea unor suprapu
neri generatoare de tărăgănări în realiza
rea sarcinilor concrete ce le revin acestor 
verigi de conducere a industriei. în unele 
acte normative care reglementează acest 
domeniu se observă în anumite cazuri

Ierarhizarea căilor de perfecționare a activității 
de investiții-construcții

Nr. 
crt

de

Gruparea pe minis
tere a unităților 
industriale inves
tigate

Cai 
perfecțio
nare a ac
tivității 
de inves
tii ți l-cons
trucții

1—r
1

TT

2

4

5.

6

7

8

9

lo,

11

Unități industriale

tăți 
ale 

TOTAL Minis
teru
lui 
Ind. 
Meta
lur
gice

T

tați 
ale 
Minis
teru
lui 
Ind.
Chi
mice

3

tăți 
alo 
Minis
teru
lui
Ind.
Cons
trucți
ilor 
de Ma
șini 
Grele 
’ "4-------

Amplificarea competențelor 
acordate unităților în 
ceea ce privește stabili
rea planului de investiții 
Creșterea efectivului com
partimentelor de investi
ții
înlăturarea suprasolicitării 
specialiștilor din comparti
mentele de investiții pentru 
întocmirea unor studii infor
maționale
Acordarea unui sprijin mai 
substanțial unității de 
către forurile superioare
Corelarea mai bună a veni
turilor realizate de spe
cialiștii care își desfă
șoară activitatea în dome
niul investițiilor-construc
țiilor, cu eficiența solu
țiilor constructive și func
ționale elaborate și apli
cate
înlăturarea prevederilor 
contradictorii existente în 
unele acte normative refe
ritoare la promovarea spe
cialiștilor
Creșterea inițiativei și 
receptivității cadrelor de 
conducere și specialiști
lor din unitățile indus
triale în abordarea și so
luționarea de noi probleme 
Creșterea receptivității 
specialiștilor cu funcții 
de execuție la elementele 
noi ala activității de in
vestiții
Ridicarea nivelului de 
pregătire al specialiști
lor din domeniul activită
ților de investiții-cons
trucții
Corelarea mai adecvată a 
calificării specialiștilor 
în raport cu complexitatea 
sarcinilor de investiții- 
construcții efectiv atri
buite
îmbunătățirea disciplinei 
de muncă a specialiștilor 
compartimentelor de inves
tiții
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Tabelul nr.^

eteri ale apecialiștilor din întreprinderile 
:ralele analizate în legătură cu unele probleme 
lificere și asigurare a bazei materiale a 

investițiilor
- în %■ -

Total 
răspun
suri 
afirma
tive 
(între
prinderi + 
centrale)

Răspun
suri 
afirma
tive ale 
centra
lelor

Răspun
suri 
afirma— 
tive ale 
între
prinde
rilor j

1 da investirii al unității 
a întocmit și adoptat la ni- 
a centrală*  pe baza unor 
de control primite de la 

ter 55,5 61,5 52,9
1 valutar al unității sa 
ropriu și încadrarea în li— 
e sale să se facă de către 
ala 76,7 69,2 82,4
area unei independențe 
ari întreprinderii în asi- 
ea bacei materiale a inves- 
i (utilaje tehnologice) 72,o 61,5 76,4
lirea duratei totale de 
zare a unui obiectiv de 
tiții, începînd cu tema de 
ctare și terminînd cu re- 
a și intrarea în funcțiune 
stuia să reprezinte un 
ut^J al:

I

treprinderii beneficiare 
investiție 75,o 6o, o 8o,O

ntrălei beneficiare 54,4 62,5 25,o
nisteruîui tutelar 27,5 12,5 52,0
tor organe economice de 
nteză 10,0 14,5 8,7

• după ce o anumită decizie în dome
niul politicii de investiții a întreprinderii 
a fost luată, rolurile centralei și întreprin
derii se modifică. De aici înainte, între
prinderea trebuie să răspundă de îndepli
nirea celorlalte activități de bază din do
meniul investițiilor și construcțiilor indus
triale, cum ar fi : întocmirea temelor de 
proiectare; elaborarea documentațiilor 
tehnico-economice ; obținerea acordurilor, 
avizelor și aprobărilor necesare ; încheie
rea contractelor de execuție ; stabilirea 
amplasamentelor și obținerea aprobărilor 
de expropriere ; contractarea și achizițio
narea utilajelor ; urmărirea realizării și 
raportării planului de investiții ; realiza
rea lucrărilor de investiții și recepția aces
tora. Din cele de mai sus rezultă că în
treprinderilor le revine. în fapt, rolul 
principal în derularea operațiilor privind 
organizarea și realizarea investițiilor, pînă 
la intrarea obiectivului în funcțiune și 
realizarea parametrilor tehnico-economici 
proiectați. Prin încheierea contractelor de 
execuție de către întreprindere, obligațiile 
cad în sarcina acesteia, iar centrala, prin 
atribuțiile sale, trebuie să sprijine între

din unitățile investigate au apreciat că această atri- 
ar tr^ui Să fie exercitată de 2 din organele menționate

în vederea delimitării mai precise a 
rolului întreprinderii și centralei 
industriale în exercitarea diferitelor

atriDuții legale privind planificarea, orga
nizarea și realizarea investițiilor, ar tre
bui avute în vedere și următoarele as
pecte :
• recunoașterea deplină, în fapt, a țo

lului principal al centralei industriale iîn 
procesul elaborării planului de investiții 
al întreprinderii, în analiza și aprobarea 
acestuia ; în acest context, întreprinderea 
constituie unul din organele de execuție 
ale centralei în cadrul etapelor procesului 
de planificare a investițiilor. între altele, 
la stabilirea coordonatelor dezvoltării de 
perspectivă a întreprinderilor componente 
sau a centralei, în ansamblul său, consiliul 
oamenilor muncii al centralei este necesar 
să aibă în permanență în vedere că la in
vestiții trebuie să se recurgă numai după 
ce au fost epuizate toate celelalte posibili
tăți de sporire sau modernizare a pro
ducției ;

prinderile și celelalte unități componente 
pentru buna derulare a contractelor, pînă 
la definitivarea acestora.

Dacă ne-am referi la unele din do
meniile în care întreprinderile soli
cită un ajutor mai mare din partea 

centralelor, ar trebui avute în vedere ope
rațiuni legate de :

• consultarea cu prilejul stabilirii am
plasamentelor obiectivelor noi ;
• obținerea aprobărilor de expropriere;

• obținerea acordurilor, avizelor și a- 
probărilor necesare pentru derularea în
tregului proces investițional ;

• contractarea și achiziționarea utila
jelor din țară și import, pentru lucrările 
de investiții.

Ar mai trebui poate adăugat că este 
bine ca întreprinderea să poarte răspun
derea realizării investițiilor, dar să i se 
creeze mai operativ și condiții pentru în
deplinirea sarcinilor, dintre care se re
marcă : reducerea volumului de lucrări in
formaționale cu un pronunțat caracter 
formal, micșorarea filierei de avizare a 
documentațiilor de investiții ș.a. De rele
vat că această orientare vine în întîmpi- 
narea propunerilor multor întreprinderi 
industriale, între care „Autobuzul", „23 
August" și „Semănătoarea" din București, 
..Tehnometal" din Timișoara, Combinatul 
de fibre sintetice din Iași, care au reali
zat programe importante de investiții.

Pregătirea investițiilor 
mai bine... pregătită

ÎN TOATE analizele care se întreprind 
cu privire la activitățile de investiții-con- 
strocții din industrie, este indicat să se 
aibă în vedere specificul acestora, faptul 
că, în general, sînt caracteristice produc- 
țiile-unicat, care incumbă pregătiri minu
țioase din partea tuturor factorilor care 
conlucrează la realizarea obiectivelor încă 
din faza de pregătire a investițiilor : bene
ficiar, proiectant, constructor și furnizor 
de utilaje.

Analizînd aspectele privind planifi
carea și pregătirea în timp pentru 
un obiectiv important de investiții 

din industria chimică, rezultă că, în me
die, pentru o bună organizare a execuției 
obiectivului prevăzut să înceapă în anul 
1975, de pildă, pregătirile trebuie să se 
înceapă încă de la mijlocul anului 1972. 
Fără îndoială, asemenea necesități sînt în 
general cunoscute, fiind respectate pe nu
meroase șantiere. Esențial însă este ca la 
toate obiectivele noi asemenea expe
riențe bune să fie generalizate în așa fel 
îneît să fie înlăturate unele situații în care 
în prezent (la capacități aparținînd Minis
terului Industriei Metalurgice, Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele sau Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții), da
torită nerespectării întocmai a activități
lor din perioada de pregătire a investiții
lor au fost afectate atît termenele de pu
nere în funcțiune, cît și atingerea para
metrilor de eficiență scontați.

Este necesar să arătăm că, întrucît rea
lizarea unor obiective de investiții com
plexe — cum sînt multe din cele care în 
prezent se realizează în industria noastră 
— necesită mijloace tehnice moderne, se 
impune ca industria construcțiilor de ma
șini să planifice și să înfăptuiască din 
timp pregătiri corespunzătoare, în special 
pe linia elaborării de tehnologii și reali
zării de instalații speciale. Este de înțeles 
că aceste pregătiri trebuie avute în vedere 
la stabilirea sarcinilor acestei ramuri în

ANALIZELE au relevat eă pe linia 
perfecționării în continuare a actelor 
normative care reglementează planifica
rea, organizarea și realizarea investițiilor, 
ar mai putea fi avute în vedere urmă
toarele elemente :
• în etapa actuală, întreprinderile și 

centralele au, in general, competente 
largi pentru aprobarea documentațiilor, 
fără a avea în aceeași măsură și compe
tente de atribuire a mijloacelor mate
riale. în consecință, ar fi necesar ca com
petentele de aprobare a documentațiilor 
să fie corelate și eu competențe privind 
asigurarea de utilaje tehnologice și capa
cități de execuție ;
• se impune asigurarea unei anumite 

elasticități a planului de investiții, pentru 
a se utiliza mai judicios fondurile acor
date, și o mărire a competenței centralei 
industriale, căreia să i se dea dreptul de 
a efectua redistribuiri intre planurile uni
tăților sale — cu acordul constructorilor 
și băncilor finanțatoare — atunci cînd se 
încadrează în fundurile planificate pe 
centrală, fără a mai trece prin filiera mi
nister — Centrala Băncii de Investiții. In 
acest mod centralei i s-ar asigura posi
bilitatea de a transfera anumite sume de 
pe un obiectiv economic pentru care nu 
are condiții de realizare intr-un semes
tru, pe un alt obiectiv al său, la care 
există asemenea condiții ;
• contractarea lucrărilor de construcții- 

montaj ar fi indicat să se facă odată eu 
nominalizarea constructorilor și introdu
cerea în plan a lucrărilor de către minis
terul beneficiar, prin înscrierea lucrărilor 
și în planul constructorului, corelat valo
ric cu planul de investiții al întreprinderii 
beneficiare, indiferent de felul investiției.

planurile cincinale de dezvoltare econo
mică.

Este necesar deci ca centrala să joace 
un rol tot mai mare în domeniul planifi
cării și pregătirii investițiilor.

în lumina celor arătate, apreciem că se 
impune ca centrala să intensifice activita
tea de prognoză și de stabilire a strategii
lor, în așa fel îneît producția noilor obi
ective să răspundă cerințelor de perspec
tivă ale beneficiarilor interni și externi. 
Aceasta este necesar să se realizeze prin- 
tr-o mai rațională distribuire a investițiilor 
între întreprinderile componente, prin 
pregătirea în perspectivă a forței de mun
că necesare etc. Totodată, avem. în vedere 
și creșterea rolului important al minister 
rului în stabilirea strategiei de dezvoltare 
a ramurii și cel al întreprinderii în cali
tate de verigă de bază care răspunde de 
organizarea și derularea practică a proce
sului investițional.

Problema cheie a conlucrării fruc
tuoase dintre întreprindere, centra
lă, minister și alte organe economice 

de sinteză o constituie crearea tuturor 
condițiilor materiale necesare pentru în
deplinirea planului de investiții la nivelul 
stabilit. în legătură cu aceasta se ridică 
cerința ca orice modificare a planului la 
eșaloanele superioare să fie însoțită în 
același timp și în măsura cuvenită de gri
ja permanentă pe linia asigurării încheie
rii de contracte corespunzătoare cu pro
iectantul, constructorul și furnizorul de 
utilaje, și a realizării lor.

în esență, cercetările întreprinse au pus 
în lumină faptul că în viitor se impune 
realizarea unei corelații mai strînse între 
mărimea și structura planului de inves- 
tiții și capacitatea de proiectare, execuție*  
și asigurarea cu utilaje.

Abordînd unele din problemele de fond 
ale acestui domeniu — și anume pe cele



privind atribuțiile în domeniul planificării 
și asigurării bazei materiale a investițiilor 
și încercînd să reflectăm necesitățile rea
le ale întreprinderilor și centralelor in
vestigate — am ajuns la rezultatele înscrise 
în tabelul nr. 2. Ar merita să fie arătat 
c;”^ pentru toate categoriile de probleme 
înscrise în acest tabel, opțiunile întreprin
derilor, cit și cele ale centralelor, se orien
tează în aceleași direcții, și anume :

— creșterea rolului centralei în întoc
mirea și adoptarea planului pe baza unor 
cifre de control primite de la minister ;

— asigurarea bazei materiale a investi
ției (în special, utilaje) să se realizeze pe 
bază de repartiții de către ministerele fur
nizoare de utilaje sau de către un organ 
superior, cum este MATMCGFF, avînd în 
vedere și o eventuală restrîngere a ariei 
utilajelor supuse repartiției ;

— stabilirea duratei totale de realizare 
a unui obiectiv de investiții, începînd cu 
tema de proiectare și terminînd cu recep
ția și intrarea în funcțiune a acestuia, ar 
fi indicat să reprezinte un atribut al în
treprinderii beneficiare de investiții.

0
O cale importantă a pregătirii — 
dar și a realizării investițiilor — o 
reprezintă perfecționarea conlucrării 
unităților industriale beneficiare de inves
tiții cu organizațiile specializate de pro

iectare, construcții și montaj, in așa fel ca 
obiectivul industrial să poată fi predat ..la 
cheie". De altfel, aproape 3/4 din totalul 
unităților industriale investigate apreciază 
în mod pozitiv organizarea activității de 
investiții-construcții în așa fel incit be
neficiarul să poată primi obiectivul econo
mic „Ia cheie". Această modalitate este 
de altfel prevăzută în reglementările exis
tente in acest domeniu, însă experimenta
rea și în special extinderea sa nu au că
pătat amploarea justificată de avantajele 
certe pe care le asigură.

Se poale aprecia, de asemenea, că, prin 
promovarea unei asemenea modalități de 
execuție a obiectivelor de investiții, ar 
’.părea, pe lingă avantajele evidente cunos
cute, și altele, dintre care amintim : înlă
turarea disputei constructor-proiectant, 
care de obicei se termină cu creșterea va
lorii investiției ; corelarea mai bună a so
luțiilor de proiectare cu materiale exis
tente în circuitul economic ; reducerea 
numărului factorilor responsabili care 
toncură la realizarea investițiilor (cu in
fluențe favorabile asupra tuturor elemen
telor menționate mai sus) ; simplificarea 
metodologiei de asigurare a documentații
lor de execuție și scurtarea timpului din
tre întocmirea și predarea acestora pe 
lantiere; reducerea volumului de muncă 
a organele tehnice ale băncilor finanța- 
oare, prin evitarea litigiilor care pot apă- 
•ea între beneficiari-proiectanți-exe- 
rutanți și bănci în ceea ce privește docu- 
nentația de execuție ; eliminarea rolului 
le intermediar al beneficiarului între con
tractor și proiectant în tot timpul execu- 
iei, care s-ar concretiza într-o operaiivi- 
ate mai mare și în posibilitatea reducerii 
>ersonalului tehnic, economic, de alte spe- 
ialități și administrativ din compartimen- 
ele de investiții de la toate nivelele.
Promovarea modalităților de organizare 

l procesului de investiție, în așa fel incit 
eneficiarul să poată obține obiectivul de 
nvestiții „la cheie", se referă la construî- 
ea de obiective noi, neinciuzîndu-se lăr- 
irile și modernizările unor obiective eco- 
omice existente, care se realizează în 
ondiții mai bune în sistemul actual de 
icru, în regie proprie sau în antrepriză, 
n ramurile industriale cărora le sînt ca- 
acteristice procese de aparatură (indus- 
ria chimică, a medicamentelor etc.), după 
ărerea specialiștilor consultați, acest sis- 
sm nu ar trebui introdus.

In concluzie, pentru perioada următoa
re, luînd în considerație și dificultățile 
semnalate de unii specialiști în extinde
rea acestei modalități de conlucrare, s-ar 
impune ca, în situații justificate, și anume 
atunci cînd : se execută obiective noi ; 
obiectivul nou poate fi acoperit de capaci
tatea de proiectare și execuție a unui an
treprenor general puternic ; este cunoscut 
că nu se întrevăd salturi spectaculoase în 
domeniul perfecționării tehnologiilor în 
subramura industrială în cauză, să se 
treacă cu mai multă fermitate la contrac
tarea cu un antreprenor general, care să 
predea lucrarea ,Ja cheie" unității indus
triale beneficiare.

Propunem ca într-o primă etapă să se 
creeze condițiile necesare introducerii cu 
caracter experimental a acestui sistem în 
două ramuri industriale, eventual în in
dustria construcțiilor de mașini grele și în 
industria ușoară. Este necesar ca durata 
experimentării să includă un ciclu com
plet al procesului de investiții, care poate 
fi, în medie, de 2—3 ani.

Direcții de acțiune 

necesare și posibile

ȚINÎNDU-SE seama de cerințele per
fecționării structurale și funcționale ale 
acestei activități, este necesar să se îmbu
nătățească in permanență și cadrul său 
legislativ, concomitent cu modul în care 
acesta este utilizat. Pe această linie, din 
cercetările noastre, confirmate și de an
cheta efectuată, a rezultat că direcțiile 
cele mai importante de perfecționare a 
actelor normative care reglementează acti
vitatea de investiții și a modului de uti
lizare a acestora sînt, in esență, următoa
rele :

— simplificarea dărilor de seamă, limi
tarea conținutului acestora la elementele 
strict necesare pentru control și luarea de 
decizii ;

— renunțarea pe cit posibil la solicitările 
frecvente de întocmire de către întreprin
deri a unor situații complicate solicitate 
de centrală (cum ar fi. de exemplu, cele 
privind utilajele) ;

— adoptarea unui act normativ unitar, 
care să integreze în mod organic toate 
prevederile legale în domeniul investiții- 
lor-construcțiilor, care să asigure și deli
mitările corespunzătoare de atribuții între 
întreprindere-centrală-minister. Aceasta 
s-ar impune întrucît o serie de acte 
normative*)  nu sînt corelate în măsură 
suficientă pentru a asigura o conlucrare 
pe deplin corespunzătoare între toți fac
torii care concură la realizarea obiective
lor de investiții ; s-ar impune, de aseme
nea, punerea de acord a prevederilor art. 
75, al. 5, din Legea cu privire la Dezvol
tarea economico-socială planificată a 
României cu dispozițiile privind încheie
rea contractelor pentru utilaje din țară și 
din import ;

— adoptarea unui act normativ prin 
care să se certifice mai judicios relația 
dintre beneficiar și constructor și să li se 
delimiteze precis sarcinile, pentru întări
rea răspunderii fiecăruia în derularea 
contractului de execuție ;

— reeditarea indicatoarelor și cataloa
gelor de prețuri, pentru a ține seama de 
realitățile de astăzi din economie.

*) H.C.M. Cu privire la pregătirea și rea
lizarea lucrărilor de investiții, din 1970, 
H.C.M. privind unele măsuri pentru asigu
rarea cu documentații tehnico-economice a 
lucrărilor de investiții, din 1972 etc.

Cercetările întreprinse au relevat și 
alte modalități de perfecționare a activi
tății de investiții-construcții. Astfel, de 
exemplu, ar fi indicată completarea nor-

0 APLICAREA in practică a modalită
ții de realizare a, investițiilor „la cheie" de 
către antreprenor general prezintă, in 
principal, următoarele avantaje t

— calitatea mai bună a lucrărilor de 
proiectare, construcții și montaj ;

— durata mai mică de realizare a o- 
bfectivului de investiții ;

— condiții mai bune pentru asigurarea 
realizării nivelului proiectat al principa
lilor indicatori tehnieo-economiei ;

— degajarea cadrelor de conducere ale 
întreprinderii industriale beneficiare de 
investiții de o serie de probleme organi
zatorice și de altele specifice construc
țiilor, pentru a se putea consacra cu 
totul problemelor tehnice, economice și 
organizatorice proprii ;

— creșterea cointeresării constrictoru
lui și proiectantului în realizarea obiecti
velor de investiții.

* Potrivit opiniei specialiștilor, princi
palele categorii de cauze care nu ar favo
riza realizarea investițiilor „Ia cheie" 
sînt, in ordine : general-legislative, eco
nomice, capacitatea personalului, organi
zatorice și tehnice.

1. Referirile la prima grupă de cauze vi
zează, pe de o parte, existența unui ca
dru legal, contractul, care reglementează 
in mod corespunzător relațiile dintre be
neficiar și constructor iar pe de altă 
parte o destul de slabă respectare a 
acestuia.

2. Cauzele economice și cele privind 
capacitatea personalului au in vedere a- 
vantajele principale ale execuției investi
țiilor in forma actuală, care nu pot fi 
neglijate total :

— posibilitatea îmbunătățirii proceselor 
tehnologice, de către specialiștii benefi
ciarului. de la data realizării studiului 
tehnico-economic sau proiectului de exe
cuție pină la perioada realizării efective 
a investițiilor ;

— scurtarea duratei de realizare a o- 
biectivului de investiție, prin impulsiona
rea activității constructorului și executa
rea unor lucrări care nu condiționează 
punerea sa in funcțiune in timpul probe
lor ;

— condiții mai bune de realizare a ni
velului proiectat al indicatorilor tehnieo- 
economiei, prin preluarea obiectivelor in
stalației, pe măsura terminării lor ;

— o mai bună efectuare a recepției și 
conservării utilajelor la furnizarea lor 
pe șantiere, in timpul montajului și după 
efectuarea acestuia, pină la punerea în 
funcțiune, pe baza cunoașterii exacte a 
particularității lor.

mativelor din acest domeniu cu elemente 
detaliate referitoare la lucrările de in
vestiții în regie proprie. Actualele legi și 
normative interne nu acordă importanța 
cuvenită acestei activități, cu toate că sis
temul de execuție a investițiilor în regie 
ia o amploare din ce în ce mai mare.

O altă modalitate ar fi aceea de renun
țare la graficul de eșalonare a investiției, 
in favoarea contractului de antrepriză, în
trucît primul nu este de natură să așeze 
pe deplin pe baze economieo-juridice re
lațiile dintre proiectant, constructor, fur
nizor de utilaje și beneficiar. O cale po
sibilă de urmat în această direcție ar fi 
planificarea riguroasă a activității de in
vestiții-construcții, dublată de creșterea 
răspunderii tuturor factorilor care coope
rează la realizarea obiectivului de inves
tiții: : beneficiar, proiectant, constructor și 
furnizor de utilaje.

dr. Petre ROTARU
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IDICAREA EFICIENȚEI activității economice reprezintă o coordonată de 
bază a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. De 
aceea, in etapa actuală in țara noastră, un accent deosebit se pune pe asigu
rarea unei eficiențe economice sporite in toate sectoarele de activitate. în 
Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. se arată că : „în cincinalul 
1976—1980, pe lingă dezvoltarea in ritmuri rapide a producției materiale, un obiectiv 

esențial îl constituie sporirea eficienței producției, ridicarea la un nivel calitativ înalt 
a întregii activități economico-sociale. Aceasta va impune să se acționeze cu hotă- 
rîre pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție, îmbu
nătățirea calității produselor și folosirea cu randament sporit a fondurilor fixe, a tu
turor resurselor materiale și financiare ale tării. O atenție deosebită seva acorda 
reducerii cheltuielilor materiale de producție". ')

Pentru mobilizarea rezervelor menite să ducă la creșterea eficienței activită
ții economice, pentru utilizarea criteriilor eficienței economice in procesul de con
ducere a vieții economico-sociale, o importanță deosebită are și fundamentarea sub 
raport tehnico-metodologic a indicatorilor acesteia.

Eficiența activității economice —

un indicator sau un sistem de indicatori ? 

nomică este o categorie complexă, limi
tează criteriul general al acesteia la veni
tul net. în special la rentabilitate. După 
această opinie ..dacă se are în vedere că 
noțiunea de eficiență economică. în mod 
firesc, presupune obținerea unui rezultat 
care să satisfacă atit nevoile momentului 
în care el se realizează, cît și cerințele 
continuării nestînjenite și pe scară lăr
gită a activității economice, atunci este cu 
totul evident că acest rezultat este însăși 
venitul net", iar în continuare arată că 
..aprecierea eficienței economice nu se 
poate mărgini la determinarea volumului 
absolut al venitului net" și se propune ca 
acesta să se raporteze la „totalitatea fon
durilor fixe și a mijloacelor circulante".

p .3) 
deci - •
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Evident că prin aceste precizări se a- 

sigură o determinare mai judicioasă a ra
tei rentabilității, fiind pusă în concordanță 
cu spiritul în care ea a fost concepută și 
de K. Marx. Dar, prin elementele ce in
tervin în calculul ratei rentabilității nu 
se poate practic argumenta că aceasta se 
suprapune cu rata eficienței activității e- 
conomice, deoarece efectele rezultate din- 
tr-o activitate productivă nu pot fi limitate 
numai la venitul net (plusprodusul), iar 
mijloacele utilizate nu pot fi restrînse la 
fondurile de producție. De aceea, conside
răm că pentru determinarea eficienței 
activității economice este necesar să se 
pornească de la stabilirea unui sistem de 
indicatori care să permită surprinderea 
din unghiuri diferite a tuturor efectelor 
și a întregului efort ce se depune pentru 
desfășurarea în condiții normale a unor 
activități economice.

Pe linia exprimării eficienței activității 
economice de către un singur indicator și 
în literatura de specialitate din unele țări 
socialiste se face propunerea tot pentru 
rata rentabilității sau rata venitului net. 
rezultată din raportarea venitului net fie 
la prețul de cost, fie la totalul fondurilor 
de producție. Un interes deosebit prezintă 
și încercarea de exprimare a eficienței în
treprinderii prin rata producției nete, re
zultată din raportarea producției nete fie 
la totalul prețului de cost, fie la totalul 
fondurilor de producție, astfel :

K„ - 100 si K'„ = ' " . 100;
P F4 ec J

în care : Ke= coeficientul eficienței în
treprinderii ; Pn=producția netă : Pcc= 
producția la preț de cost comercial ; F= 

valoarea medie anuală a fondurilor fixe 
și normativul mijloacelor circulante. A- 
cest punct de vedere conține elemente ra
ționale. demne de luat in considerare la 
exprimarea eficienței activității economi
ce. Dar și autorii studiului respectiv. în 
cele din urmă, ajung tot la concluzia că 
eficiența activității economice trebuie să 
fie exprimată de rata rentabilității, cal
culată după următoarea formulă :

R - h loo: 
FP + Fs

în care : Rrata rentabilității ; B=suma 
beneficiului ; Fp=suma fondurilor de pro
ducție avansate ; Fs=mijloacele bănești 
avansate pentru plata retribuției persona
lului productiv industrial’).

în opoziție cu acest punct de vedere. în 
literatura de specialitate din țara noastră 
se remarcă un grup de economiști care, 
pornind de la caracterul complex al efi
cienței activității economice, susțin că a- 
ceasta trebuie exprimată de un sistem de 
indicatori’).

O contribuție prețioasă la elucidarea 
unor probleme controversate. în literatura 
economică în ceea ce privește sistemul de 
indicatori ai eficienței activității econo
mice aduce Dicționarul de economie po
litică. Pornindu-se de la o formulă ge
nerală de exprimare a eficienței economi-

E=eficiența econo

mică : Q volumul anual al producției ob
ținute (valoric) ; C=volumul anual al 
cheltuielilor de producție, se demonstrea
ză că „sintetic, creșterea eficientei eco
nomice se concretizează in asigurarea unei 
cît mai mari economii de muncă socială... 
Calcularea eficienței economice impune 
folosirea unor indicatori economici. în 
funcție de specificul activității, indicatori 
care exprimă o latură sau alta a eficien
ței și care se completează reciproc"1).

Dezvoltînd ideea exprimării eficienței 
activității economice de către un sistem 
de indicatori și avind în vedere că pe ca
lea creșterii eficienței economice trebuie 
să se asigure o economisire a muncii so
ciale. iar criteriul definitoriu pentru pre
cizarea conceptului de eficiență îl repre
zintă scopul nemijlocit al producției, prof, 
dr. doc. N.N. Constantinescu. susține că : 
„Diferitele laturi ale eficienței producției 
sociale sînt părți componente ale unui în
treg. așa încît chiar dacă fiecare element 
are propria sa mișcare, ea este indisolubil 
legată de mișcarea ansamblului . pe de 
altă parte, mișcarea ansamblului este in
fluențată în proporții ce variază de la caz 
la caz de cea a fiecărui element compo
nent... Aceasta presupune și un sistem 
complex de indicatori ai eficientei pro
ducției sociale, sistem a cărui logică in
ternă să fie străbătută de exigențele legii 
economiei de timp și să țină cont de suh® 
ordonările și dependențele obiective care 
concură la satisfacerea criteriului general 
absolut a! eficienței producției sociale — 

CONFRUNTĂRILE pe planul indicato
rilor eficienței activității economice pun 
în evidență două puncte de vedere : a) 
există un grup de economiști care încearcă 
să stabilească un singur indicator al efi
cienței activității economice și b) în o- 
poziție cu acest punct de vedere, sînt-în
cercări de a stabili un sistem de indica
tori. fiind argumentată ideea imposibili
tății surprinderii întregului conținut al e- 
iicienței activității economice într-un sin
gur indicator.

Adepții punctului de vedere potrivit 
căruia eficiența activității economice tre
buie definită numai pe baza unui singur 
criteriu, susțin că aceasta poate fi expri
mată printr-un singur indicator. Un in
teres deosebit prezintă încercările de a li
mita conținutul eficienței activității eco
nomice la rata rentabilității. Astfel, fă- 
cînd unele precizări asupra ratei rentabi
lității, prof. dr. Gh. Șiclovan susține că : 
„Toate criteriile și argumentele economice 
din domeniul teoriei economiei politice și 
al practicii, conduc spre concluzia că ren
tabilitatea, exprimată ca rată procen
tuală. trebuie să fie prezentată ca un ra
port între valoarea plusprodusului și va
loarea fondurilor folosite pe tot parcursul 
procesului economic (aprovizionare, pro
ducție, desfacere). în acest fel realizîn- 
du-se o identificare între conținutul și 
sfera conceptului de rentabilitate și cel de 
eficiență economică. Din punct de vedere 
economic (nu numai ..financiar") aceste 
noțiuni se suprapun întrutotul. se identi
fică. în acest sens, expresia cea mai cu
prinzătoare a ratei rentabilității sau efi
cienței economice ar fi raportul :

P O — Pp’ = - X 100 = ”------c X 100;
F Ff + Fc

în care : p'=rata eficienței sau rentabili
tății ; P=venitul net (plusprodusul) ; F= 
valoarea fondurilor unităților sau ramu
rilor economice : Qvaloarea producției ; 
Pc=prețul de cost al producției ; Ff=va- 
loarea fondurilor fixe ; Fc=valoarea fon
durilor circulante".2)

Consecvent acestui punct de vedere, 
deși autorul recunoaște că eficiența eco



ridicarea . sistematica a standardului de 
viață al tuturor membrilor societății noas
tre, care reprezintă scopul suprem al po
liticii Partidului Comunist Român"1 2 3 4 * 6 7 8).

1) Congresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român. București, Editura politică, 
1975. pag. 794—795.

2) Gh. Șiclovan. Creșterea rentabilității 
producției — sarcină economică centrală, Fi
nanțe și credit nr. 61970, p. 16. Această idee 
este' susținută de prof. dr. Gh. Șiclovan și in 
studiul : ..Teze și antiteze despre eficiența 
economică**, Probleme economice nr. 7,1973, 
pag. 42.

3) Gh. Șiclovan. Eficiența economică, con
cept, procedee de determinare, căi de creș
tere**, București, Editura Academiei R. S. 
România, 1974, pag. 11—12.

4) N. Morozov, P. Kucikin, O pokazateliah 
effektivnosti soțialisticeskogo proizvodstva, 
Finansî S.S.S.R. Nr. 5/1971, pag. 49—50.

») D. Dr. Petre Rotaru. Introducerea tehnicii 
moderne in construcțiile de mașini, orientări, 
rezultate, calcule de eficiență. București, E- 
ditura Academiei R.S. România, 1973 ; Aurel 
Iancu, Eficiența economică maximă, metode 
de modelare. București Editura politică, 
1972 : Dr. Petre Rotaru in lucrarea : Efi
ciență și creștere economică, București. E- 
ditura Academiei R.S. România, 1972 etc.

6) Dicționar de Economie politică, Bucu
rești, Editura politică, 1974, pag. 291.

7) N.N. Constantinescu, Legea economici 
de timp si progresul social, Era socialistă 
Nr. 2/1975,' pag. 10.

8) Dicționar de economie politică, Bucu
rești, Editura politică, 1974, pag. 291—292.

9) Faktorî ekonomiceskogo razvitia S.S.S.R.. 
pod redakții A.I. Notkin, Moskva, Izdatelstvo 
Ekonomika, 1970, pag. 15.

10) Vorobiev E., O metodologii iscislema 
effektivnosti proizvodstva, Vestnik statistiki 
nr. 1/1972, pag. 44.

11) M. Ciustiakov, Planirovanie effektivno
sti obșcestvennogo proizvodstva, Voprosi 
Ekonomiki nr. 8/1974, pag. 105—106.

Așadar, considerăm juste opiniile potri
vit cărora' eficiența activității economice, 
;^’înd un conținut complex, nu poate fi 
("primată de un singur indicator. Accep- 
tînd acest punct de vedere, se ridică, în 
continuare, problema stabilirii sistemului 
de indicatori ai eficienței activității eco
nomice, a criteriilor de clasificare a aces
tora etc.

După opinia noastră, sistemul de indi
catori ai eficienței activității economice 
trebuie ordonat în funcție de formele e- 
ficienței economice, de nivelul diferitelor 
verigi ale economiei în care atît efectul 
util, cit și efortul depus pentru desfășura
rea activităților economice cunosc unele 
particularități. De asemenea, la determi
narea indicatorilor eficienței activității e- 
conomice este necesar să se pornească și 
de la criteriile definitorii ale acestui con
cept care ne permit să evidențiem diferi
tele laturi ale conținutului eficienței ac
tivității economice.

Indicatorii eficienței producfei

materiale

ÎN SISTEMUL de indicatori ai eficien
ței activității economice pe primul plan se 
situează indicatorii eficienței producției 
materiale și ca urmare a faptului că acest 
proces are rolul determinant, hotărîtor în 
cadrul procesului de reproducție. Se poate 
deci accepta că indicatorii eficienței pro
ducției materiale oferă o anumită ima
gine asupra eficienței de ansamblu a pro
cesului de reproducție socialistă lărgită, 
fără a înțelege că acești indicatori înlo
cuiesc pe ceilalți indicatori de eficiență. 
Un asemenea punct de vedere se justifică 
și prin aceea că eficiența producției își 
pune amprenta și asupra celorlalte forme 
de eficiență de la diferite verigi ale eco
nomiei.

Discuțiile în legătură cu sistemul de in
dicatori ai eficienței producției materiale, 
care caracterizează și procesul de ansam
blu al reproducției socialiste lărgite, deși 
sînt extrem de contradictorii, scot totuși 
la iveală unele elemente comune, care pot 
sta la baza alcătuirii unui sistem unitar 
de indicatori ai eficienței activității eco
nomice. Astfel, se reține ideea că la ni
velul economiei naționale efectul util al 
activităților productive ar trebui să fie 
exprimat de venitul național sau produsul 
social, fie în totalitate, fie sporul anual al 
acestora. De aici este lesne de înțeles că 
și la nivelul ramurilor și al întreprinderi
lor, un prim grup de indicatori ai eficien
ței activității economice ar trebui să fie 
determinați pornind de la produsul global 
(producția globală sau producția marfă — 
la nivelul întreprinderii) și de la producția 
netă. Acest element de bază pentru cal
culul indicatorilor eficienței economice a 
producției atrage după sine și un anumit 
mod de exprimare a efortului făcut pen
tru buna desfășurare a procesului de pro
ducție. Deci, se impune a fi luat în consi
derație, la calculul indicatorilor de efi
ciență a producției, tocmai factorii care 
concură Ia această activitate, în expresie 
bănească (valorică) și anume : fondurile 
de producție, în principal fondurile fixe și 
fondul de retribuire a lucrătorilor produc
tivi sau creșterile acestor doi factori față 
de un an luat ca bază de calcul.

Indicatorii eficienței economice a pro
ducției pot fi determinați și în funcție de 
anumite componente ale venitului național 
sau produsului social, precum și în func
ție de diferite elemente ale factorilor care 
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concură la producerea acestora. Astfel, 
pe lîngă unii indicatori de ansamblu ai 
eficienței economice a producției pot fi 
obținuți și unii indicatori parțiali ai aces
teia, care au o importanță deosebită pen
tru caracterizarea multilaterală a activi
tății diferitelor sectoare ale economiei.

Pornind de la modalitățile de exprimare 
valorică a efectului și efortului, eficiența 
economică a producției este exprimată 
printr-un ansamblu de indicatori care sur
prind diferite laturi ale rezultatelor pro
ducției pe diferite trepte : întreprindere, 
centrală, ramură și subramură a econo
miei naționale. în funcție de treapta eco
nomiei naționale, deosebim, chiar pentru 
eficiența economică a producției materia
le, un sistem de indicatori. După opinia 
autorilor Dicționarului de economie po
litică, eficiența economică la nivelul eco
nomiei naționale se poate exprima cu a- 
jutorul unor indicatori printre care mai 
importanți sînt : sporul de venit național 

pe locuitor | M ; sporul de venit na

țional pe unitatea de investiții

l\ 
eficiența netă a fondurilor fixe I —

IFf (fonduri 
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fixe utilizate)'
venitului național și creșterea produsului 
social - \ ——1; corelația dintre

I Vo / PS„ )
creșterea productivității muncii și crește

rea fondurilor de producție.

Elemente raționale pentru schițarea 
unui sistem de indicatori ai eficienței e- 
conomice a producției întîlnim și în lite
ratura de specialitate din alte țări socia
liste. Astfel, unii economiști sovietici a- 
precizează că eficiența economică a repro
ducției socialiste lărgite trebuie să se mă
soare prin intermediul creșterii volumului 
fizic al produsului social sau al venitului 
național, raportate la consumul total de 
muncă vie și materializată. în acest sens 
este sugerată formula :

E (S + P) 
F + S + Ma ’

unde : (S+P)=creșterea volumului fizic al 
produsului social sau al venitului națio
nal ; F=cheltuielile productive materiale 
suplimentare : S=cheltuielile suplimentare 
totale pentru forța de muncă ; Ma=aeumu 
larea suplimentară a produsului adăugat 
pentru creșterea fondurilor fixe produc
tive și a celor circulante9). Unele discuții 
se pot ridica mai ales în legătură cu in
dicatorul „Ma“ deoarece acumularea pro
dusului adăugat nu participă la obținerea 
producției din anul respectiv, fiind un re
zultat al acesteia.

Aplicarea în practică a acestor formule 
prezintă unele neajunsuri atît pentru de
pistarea unor rezerve care să ducă la ri
dicarea eficienței economice a producției, 
cit și pentru unele comparații internațio
nale ale indicatorilor de eficiență a pro
ducției. Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri se propune ca eficiența producției 
să fie apreciată nu pe baza comensurării 
cheltuielilor și rezultatelor producției, ci 
pe baza unui indicator centralizat de e- 
ticicnță a folosirii fondurilor fixe produc
tive și a numărului de muncitori ocupați 
în producția materială. Pentru a ajunge la 
un asemenea indicator centralizat de e- 
ficiență, după analiza mai multor opinii, 
unii economiști au propus următoarea for
mulă^ :

T + F

unde E=eficiența folosirii potențialului 
productiv (totalitatea indicatorilor ce ca
racterizează fondurile productive fixe și 
efectivul de muncitori ocupați în produc
ția materială) ; D=venitul național expri
mat în prețurile corespunzătoare sau apro
piate de evaluarea fondurilor fixe pro
ductive ; T=cheltuielile de muncă vie. 
calculate pe baza volumului fixat al ve
nitului național (echivalent cu consumu
rile de muncă vie în anul de referință, 
corectat după dinamica efectivului de 
muncitori ocupați în producția materială 
în expresie bănească) ; F=volumul fondu
rilor fixe productive1").

Pornind de la relația dintre creșterea 
venitului național și factorii potențialului 
productiv al unei țări (forța de muncă o- 
cupată în sfera producției materiale și to
talul fondurilor de producție), o schemă 
interesantă a indicatorilor eficienței eco
nomice la nivelul economiei naționale, al 
ramurilor producției materiale, ministere
lor și întreprinderilor prezintă și alți eco
nomiști sovietici11). După acești economiști, 
indicatorii de creștere a eficienței produc
ției sociale sînt următorii : creșterea veni
tului național pe locuitor, ponderea resur
selor consumate în venitul național, veni
tul național pe un leu cheltuieli, rentabi
litatea totală, productivitatea muncii so
ciale etc. Așadar, sistemul de indicatori 
ai eficienței economice a producției mate
riale pune în evidență modalitățile în 
care se asigură sporirea efectelor (veni
tului național și a produsului social) și u- 
tilizarea' diferitelor mijloace materiale și 
bănești, care concretizează efortul depus 
în sfera producției materiale.

conf. univ. dr.
Constantin BĂRBĂCIORU

Craiova



STRATEGIE Șl ECONOMICITATE
ÎN SPORIREA PRODUCȚIEI DE CEREALE

in condițiile României, problema 
cerealelor constituie problema de 
bază a agriculturii, asupra căreia 
trebuie să ne concentrăm forțele 
pentru a obține producții cit mai 
mari.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvintarea la Consfătuirea pe țară 

a cadrelor de conducere din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste — 1974).

I
N POLITICA de făurire a unei a- 
griculturi moderne, intensive și mul
tilateral dezvoltate, promovată cu 
consecvență de Partidul Comunist Român, 
problema cerealelor ocupă un loc cu totul 
deosebit. Ea a constituit și constituie ve

riga principală în procesul modernizării 
structurii producției agricole din România, 
deoarece de sporirea producției de cereale 
depinde dezvoltarea tuturor celorlalte ra
muri. ale căror produse concură la îmbu
nătățirea structurală a consumului ali
mentar din România, la apropierea lui de 
cel din țările dezvoltate din punct de ve

dere economic. Dacă astăzi importanța 
alimentară a cerealelor este conditional^ 
in țara noastră mai ales de faptul că io
nizează aproape două treimi din disponi
bilitățile alimentare pe cap de locuitor 
(exprimate în calorii), mîine rolul cerea
lelor ca sursă alimentară va fi apreciat 
îndeosebi prin aportul la dezvoltarea creș
terii animalelor, furnizoare de proteină 
animală, precum și prin condițiile create 
pentru dezvoltarea unor puternice zone 
specializate in producerea de legume, 
fructe, struguri etc.

Declarată în mod oficial problema numărul unu a agricultu
rii noastre socialiste, asigurarea unei producții de cereale mari 
și constante reprezintă obiectivul central al agriculturii româ
nești în cincinalul 1976—1980. cînd trebuie să ajungem la o re
coltă de circa 20 milioane tone cereale anual, îndeplinind astfel 
obiectivul prevăzut în Programul partidului de a obține o tonă 
de cereale pe cap de locuitor. Dealtfel, producția de cereale se 
înscrie printre cele mai dinamice ramuri ale agriculturii româ
nești : față de perioada antebelică 1934—1938, în perioada 1971— 
1973 producția de cereale aproape s-a dublat (sporind de la cir
ca 8 mil tone la pede 15 mil tone). In condițiile reducerii su
prafeței ocupate de cereale, sporul s-a realizat în exclusivitate 
pe seama creșterii randamentului la hectar (de la circa 1 000 kg 
la circa 2 500 kg cereale).

Determinarea prețului de tost —o necesitate 

producției de grîu fundamentează locul de prim rang (alături 
de cultura porumbului) deținut de această cultură în România.

Cu toate acestea, o analiză mai profundă a nivelului de ren
tabilitate arată că, chiar la aceste principale culturi cerealiere 
— grîu și porumb — există încă însemnate rezerve de sporire 
a eficienței'economice prin reducerea prețului de cost.

Rezervele de reducere a prețului de cost la grîu și porumb 
sînt atestate ,și de diferențierea teritorială însemnată a acestuia, 
raportul dintre județele cu cel mai redus și cu cel mai ridicat 
preț de cost ajungînd pînă la 1 : 2 (graficul nr. 1 și 2).

în aceste condiții, problema cauzelor care determină aseme
nea niveluri ale prețului de cost (inclusiv diferențierea accen
tuată în profil teritorial), relevarea celor mai importante căi de 
creștere a eficienței economice la aceste principale produse ale 
agriculturii românești are o deosebită semnificație pentru prac
tica economică din cooperativele agricole. Analizele efectuate 
ne duc la concluzia că ridicarea mai departe a eficienței econo
mice la producția de cereale este condiționată de creșterea ran
damentului la hectar și raționalizarea cheltuielilor de producție 
pe unitatea de suprafață.

ÎNSEMNĂTATEA economică a producției de cereale pentru 
întreaga economie românească este determinată și de faptul că 
aceste culturi ocupă încă aproximativ 6 mii ha. Dacă ținem sea
ma și de faptul că o bună parte din producția de cereale (po
rumb, orz, ovăz etc.) devine materie primă pentru creșterea ani
malelor este clar că eficiența economică a producției de cereale 
(reflectată prin prețul de cost la principalele produse cerealie
re) influențează eficiența economică și din alte ramuri ale agri
culturii. De aceea, problema evidenței și calculării prețului de 
cost în toate unitățile agricole socialiste, la toate produsele agri
cole, inclusiv la cele cerealiere, a devenit de o mare actualitate 
economică. în mod deosebit s-a resimțit nevoia calculării pre
țului de cost în cooperativele agricole de producție unde, după 
ce au fost înlăturate efectele negative ale conceptului greșit cu 
privire la negarea prețului de cost, s-a trecut la experimenta
rea, într-un număr crescînd de cooperative, a unei metodologii 
adecvate de calculare a prețului de cost ; necunoașterea costuri
lor de producție devenise o frînă serioasă în organizarea produc
ției pe bazele gestiunii economice. Or, prețul de cost 
constituie peste tot o puternică pîrghie economică de dirijare 
planificată a activității de producție în vederea asigurării unei 
rentabilități maxime în toate ramurile și domeniile de activitate. 
De aceea, pe bună dreptate, secretarul general al partidului a 
dat indicația categorică de a se pune „...ordine și în ce privește 
prețul de cost în cooperative, pentru a putea ști cît costă în mod 
real un produs sau altul... Nu putem dezvolta agricultura în 
condițiile unei lipse aproape complete de evidență, lucrîndu-se 
la întîmplare“ în baza acestor indicații, în 1974 a fost genera
lizată evidența și calcularea prețului de cost în cooperativele 
agricole de producție. Materialul documentar existent dă posi
bilitatea relevării citorva aspecte privind mărimea și structura 
pe elemente de cheltuieli, precum și repartizarea teritorială a 
acestora, în strînsă dependență cu posibilitățile care se întrevăd 
pentru reducerea prețului de cost și creșterea beneficiului pe 
tona de produs și pe hectar cultivat cu cereale.

Activitatea economică din 1974 în ramura producției de ce
reale din cooperativele agricole de producție atestă eficiența e- 
conomică ridicată la principalele produse cerealiere, oglindită în 
prețul de cost, beneficiul (pe tonă, și hectar cultură) și rata ren
tabilității (tabelul nr. 1).

Dintre toate culturile cerealiere, cea mai eficientă se dove
dește a fi cultura porumbului pentru boabe unde se obține o rată 
a rentabilității de circa 50° o- Un asemenea nivel de eficiență jus
tifică atenția prioritară care.se acordă acestei culturi în ansam
blul producției cerealiere din România, caracterizată fiind și prin- 
tr-un ritm mai accelerat de creștere în comparație cu alte produse 
cerealiere. în această ordine de idei, nivelul de rentabilitate al

Producția medie și sporirea eficienței

ÎN CONDIȚIILE agriculturii noastre, cînd cererea față de 
produsele cerealiere este în creștere, problema eficienței econo
mice în această ramură este, în primul rînd, o problemă de ran
dament. Aceasta înseamnă că, în ansamblul măsurilor de mo
dernizare a producției de cereale, factorul randament trebuie să 
reprezinte obiectivul central, de al cărui nivel va depinde și 
nivelul de eficiență economică la producția de cereale. Față 
de țările europene cu agricultură dezvoltată, noi obținem la u- 
nitatea de suprafață cel mult două treimi din randamentul pe 
care îl obțin aceste țări, ceea ce înseamnă că, pentru a obține 
același volum de produse, noi trebuie să cultivăm trei hectare 
în loc de două. Este clar încă de aici că nivelul cheltuielilor 
constante (determinate de suprafața cultivată) pe unitatea de 
produs va fi mai ridicat, ceea ce determină și un preț de cost 
mai mare. De aceea, problema randamentului la hectar nu este 
o problemă pur tehnică, ci ea are mari implicații asupra efici
enței economice a producției, mai ales cînd ridicarea randamen
tului are la bază raționalizarea cheltuielilor suplimentare de 
producție.

Pentru actuala etapă de intensificare a agriculturii românești, 
sporirea randamentului la hectar cultivat cu cereale de la circa 
2 500 kg (în 1971—1975) la circa 3 500 kg (în 1976—1980) reprezintă 
limita inferioară de sporire a eficienței economice în această ra
mură. Numai pe această bază vom putea obține recolta de circa 
20 mii tone cereale de pe o suprafață de aproximativ 6 mil .hec
tare. Această sarcină care, la prima vedere, pare mare, este pe 
deplin realizabilă dacă ținem seama atît de propria experiență, 
cît și de resursele sporite de producție ale agriculturii în urmă
torul cincinal, astfel încît să ajungem pînă în 1980 la o producție 
medie de cereale în jurul a 4 000 leg la hectar.

Realizarea acestui obiectiv mediu pe țară este cu atît mai a- 
cută cu cît, actualmente, un însemnat număr de cooperative, din 
cele mai diverse zone ale țării, obțin un randament la hectar 
cu mult sub posibilitățile lor minime. în același timp, un număr 
crescînd de cooperative agricole, aflate în zone favorabile aces
tor culturi, obțin randamente la hectar la nivelul țărilor cu agri
cultură avansată. De exemplu, randamentul mediu la hectar în 
C.A.P. din județul Timiș a ajuns la 3 065 kg, iar cel de porumb- * 
boabe în județul Ialomița la 4 361 kg. Exemplul lor demonstrea
ză cu prisosință că este posibilă realizarea obiectivului de a ob
ține un randament mediu de 3 500 kg cereale la hectar, că stă 
în puterea omului ca, prin unirea eforturilor, prin folosirea ra
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țională ă mijloacelor de care dispune, să poată învinge condițiile 
climatice și să abțină recolte tot mai mari.

Una din cauzele generatoare a unor randamente scăzute la u- 
nitatea de suprafață constă în deficiențele care mai dăinuie în 
amplasarea teritorială și în concentrarea pe unități cultivatoare 
a principalelor culturi cerealiere. Actualmente, culturile de grîu 
și porumb ocupă încă suprafețe deloc neglijabile în județe în 
care randamentul la ha este de aproape 3 ori mai mic decît în 
județele cu condiții pedoclimatice mai favorabile, ceea ce con
firmă că se impune o mai bună amplasare teritorială a cultu- 
#'or cerealiere, prin asigurarea unei concentrări mai ridicate în 
județele cu randamente mai mari. Dealtfel, aceste deplasări vor 
deveni posibile tocmai pe baza creșterii randamentului la hectar 
în cele mai favorabile zone de cultivare a cerealelor.

Paralel cu aceasta se dovedește necesară lichidarea actualei 
fărîmițări teritoriale pe unități cultivatoare, știut fiind că prac
ticarea culturii pe suprafețe mici impietează folosirea tehnicii și 
agrotehnicii moderne.

Modernizarea producției de cereale, ca premisă indispensa
bilă pentru creșterea eficienței economice, presupune în primul 
rînd ancorarea ramurii cerealiere în tendințele agriculturii mo
derne de concentrare teritorială, în vederea aplicării, cu maxi
mum de eficiență, a celor mai moderne tehnologii agricole. în 
acest context- se înscrie necesitatea ca fiecare cooperativă agri- 

rii la raționalizarea cheltuielilor de producție din cooperativele 
agricole de producție.

Aceeași concluzie generală cu privire la eficiența economică 
a cheltuielilor de producție rezultă și din analiza cheltuielilor 
pentru semințe și pentru îngrășăminte. Pe cît de clară este 
tendința de sporire a randamentului la hectar odată cu creșterea 
consumului de îngrășăminte și cu folosirea unor semințe de 
calitate superioară (ceea ce determină un cost mai ridicat al 
seminței), pe atît de evidentă este disproporția dintre sporul de 
cheltuieli și cel de producție, în defavoarea acestuia din urmă, 
astfel încît, de regulă, are loc o creștere a cheltuielilor pe uni
tatea de produs. Ponderea relativ mare pe care o ocupă cheltuie
lile pentru sămînță în structura cheltuielilor de produoție la ce
realele păioase (ajungînd, în cazul producției de ovăz, la un sfert 
din totalul cheltuielilor) implică necesitatea utilizării unor soiuri 
de mare randament, pentru a realiza o creștere mai accentuată 
a randamentului la hectar și pentru a contribui astfel la redu
cerea prețului de cost la aceste produse cerealiere.

în condițiile specifice culturii porumbului, unde și gradul de 
mecanizare este mai scăzut în comparație cu oel de la culturile 
păioase, pe prim plan apar cheltuielile pentru retribuirea muncii, 
a căror pondere ridicată reflectă și gradul mai scăzut de produc
tivitate a muncii la această cultură. De aceea, mecanizarea, mai 
ales a lucrărilor de recoltat, se afirmă drept factorul de perspec-

Gfafic nr. 1 — Mărimea prețului de cost in profil teritorial la producția de griu (preț, 
mediu pe țară 100**..) ; grafic nr. 2 — Mărimea prețului de cost in profil teritorial la 
producția de porumb boabe (preț mediu pe țară 100"..) : grafic nr. 3 — Structura cheltu

ielilor de producție la hectar in C.A.P. (•»)
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cola să cultive soiurile și hibrizii cei mai valoroși, să însămîn- 
țeze la timp toate suprafețele prevăzute, sâ asigure întreținerea 
exemplară a culturilor, să strîngă fără pierderi întreaga recoltă. 
Toate acestea presupun insă o corelație mai strinsă între nive
lul randamentului și cel al cheltuielilor de producție la unita
tea de suprafață, pe fiecare element in parte. în măsura in care 
cheltuielile de producție sintetizează ansamblul resurselor de 
producție puse în funcțiune pentru obținerea unui anumit ran
dament la unitatea de suprafață, raționalizarea acestor cheltuieli 
vine să completeze ansamblul posibilităților de reducere a pre
țului de cost, de creștere a eficienței economice.

Sensul raționalizării cheltuielilor de producție

ÎN CONDIȚIILE intensificării producției de cereale, reducerea 
prețului de cost nu presupune în mod obligatoriu micșorarea 
cheltuielilor de producție la unitatea de suprafață, ci corelarea 
riguroasă a nivelului cheltuielilor cu cel al randamentului la 
hectar, in condițiile folosirii raționale, cu maximum de eficiență, 
a fiecărui element de cheltuieli. Ca atare, raționalizarea cheltuie
lilor de producție are un sens unic, precis : evoluția lor în așa 
fel încît să ducă la reducerea prețului de cost pe unitatea de 
produs. În sprijinul acestei teze vine însăși experiența de masă 
din cooperativele agricole de producție.

La producția de grîu (ca la toate cerealele păioase) princi
palul element de cheltuieli îl constituie plata pentru lucrările 
executate de S.M.A. care, din punctul de vedere al cooperativelor 
agricole de producție, reprezintă un element al cheltuielilor con
stante de producție, mai ales că majoritatea lucrărilor efectuate 
mecanizat au acest caracter. Diferențierea zonală a tarifelor de 
plată pentru lucrările s.m.a. imprimă o accentuată diferențiere 
teritorială și a acestor cheltuieli la unitatea de suprafață, rapor
tul dintre județul cu cele mai mici și cele mai mari cheltuieli 
ajungînd la 1 : 2 și chiar 1 :3. Or. nu întotdeauna creșterea aces
tui element de cheltuieli la unitatea de suprafață este însoțită 
de o creștere — cel puțin corespunzătoare — a randamentului 
lă hectar, astfel încît mărimea plății s.m.a. pe unitatea de produs 
este mai mare în zonele cu randamente mai mari, ceea ce mic
șorează posibilitățile de creștere a eficienței economice la pro
ducția de grîu tocmai în principalele zone cultivatoare. Aceasta 
arată necesitatea ca sistemul plății pentru lucrările s.m.a. să fie 
diferențiat în mai mare măsură în funcție de realizarea și de
pășirea randamentului planificat la hectar, astfel încît să sti
muleze stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și mecanizato- 

tivă, capabil să imprime o nouă structură cheltuielilor de pro
ducție la cultura porumbului.

Rezerve de creștere a eficienței economice la produsele ce
realiere pe seama reducerii cheltuielilor de producție se află în 
raționalizarea cheltuielilor indirecte care grevează cu sume în
semnate (250—300 lei la hectar) prețul de cost la produsele ce
realiere.

însemnate rezerve de creștere a rentabilității la toate produ
sele cerealiere, în condițiile unui preț de cost dat, se află în 
îmbunătățirea mai departe a calității acestor produse și reali
zarea. pe această bază, a unui preț de valorificare mai ridicat. 
Aceasta ar presupune insă și perfecționarea metodelor de apre
ciere a calității produselor cerealiere, pe prim plan situîndu-se 
însușirile productive, exprimate prin conținutul de substanță 
nutritivă, însușirile exterioare urmînd să joace un rol auxiliar, 
în acest context, socotim că nu este lipsită de interes practic re
calcularea prețului de cost pe unitatea de produs-stas, astfel în
cît între cheltuielile de producție și prețul de cost să existe o mai 
strinsă legătură prin intermediul calității produselor. In sfîrșit,

Prețul de cost și rentabilitatea principalelor
produse cerealiere din c.a.p. in 197*

Produsul Preț de 
cost
(în % 
din pre
țul de 
vînzare)

Beneficiul
(.în lei)

aets 
renta- 
bilită- 
$pe 

tonă 
produs

pe ha 
cul
tură

Grîu 77,2 52o 672 29,6
porunb-boabe fa7,o 585 989 49,2
Orz 74,1 275 645 54,9
Ovăz 82,7 196 267 21,0

actualul nivel de rentabilitate la unele produse cerealiere impune 
o mai bună corelare a prețului de vînzare la aceste produse și alte 
produse agricole, îndeosebi animaliere.

Sporirea mai departe a eficienței economice la producția de 
cereale deschide perspective pentru desfășurarea unei activități 
rentabile în toate ramurile agricole, mai ales în cele a căror dez
voltare depinde de producția de cereale, contribuind astfel la con
solidarea economică a tuturor cooperativelor agricole, la îmbu
nătățirea condițiilor de retribuire și de trai ale țărănimii coope 
ratiste.

prof. dr. O. PARPALA
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DINAMISM ȘI COMPETITIVITATE -
dominante ale activității
Convorbire cu tovarășul Dumitru GHEORGHIȘAN, 
prim-secretar al sectorului I București al P.C.R.

de comerț exterior

F
ACTOR HOTĂRlTOR pentru dezvoltarea viitoare a
României — cum aprecia, pe bună dreptate, secreta
rul general al partidului la Consfătuirea din acest an 
cu cadrele de conducere din domeniul comerțului ex
terior și a cooperării economice internaționale — dez

voltarea relațiilor economice internaționale ale țării noastre 
constituie o preocupare permanentă a organelor de partid și 
de stat

in vederea prezentării experienței în conducerea activității 
de comerț exterior în profil teritorial, ne-am adresat tovară

șului prim-secretar al sectorului 1 București al P.C.R. — 
dr. Dumitru Gheorghișan. Pe suprafața acestui sector sînt con
centrate unități productive și de comerț exterior, activitatea 
acestora din urmă însumând 75—80"0 din volumul comerțului 
exterior românesc — export și import.

in acest sens l-am rugat pe tov. D.Gheorghișan să facă, mai 
întîi, cîteva referiri — retrospective și prospective — privind 
dinamica, structura și orientarea geografică a relațiilor de co
merț cu străinătatea, în unitățile din sectorul 1. Acesta ne-a de
clarat :

D. G. în lumina rezoluției Consfătuirii 
cu cadrele de conducere din domeniul co
merțului exterior, comitetul de partid al 
sectorului 1 — pe baza analizei activității 
desfășurate în anul 1974. în cele 15 între
prinderi de comerț exterior, existente pe 
teritoriul sectorului — a inițiat o serie de 
acțiuni care să conducă la mobilizarea or
ganelor și organizațiilor de partid, a tutu
ror lucrătorilor pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului din domeniul relați
ilor economice externe. O scurtă retrospec
tivă privind activitatea de export pe anul 
1971. a sarcinilor și preocupărilor pentru 
anul 1975, mi se pare edificatoare pentru 
aspectele ce vă interesează.

In primul rînd, aș dori să menționez 
ponderea mare în activitatea de comerț 
exterior a întreprinderilor de pe teritoriul 
sectorului nostru a instalațiilor și mijloa
celor de automatizare, construcții-montaj, 
lucrări de foraj, prospecțiuni și asistență 
tehnică, exportul de cărți și reviste, tipă
riturile „lohn . proiecte și documentații 
tehnico-economice. Este interesant de re
ținut evoluția activității de comerț exte
rior, pe grupe de produse, comparativ cu 
anul 1971 (Vezi graficul nr. 1). La instala
țiile de automatizări, de pildă, am pornit 
de la o activitate de comerț exterior care 
reprezenta, în 1971, numai 6,9% din to
talul exportului și am ajuns, în 1975, la 
24%. Creșteri în această perioadă au cu
noscut și activitatea de cooperare în fur
nizarea de proiecte, asistență tehnică, a- 
cestea transformîndu-se astfel în noi do
menii ale exportului.

Graficul nr i
DINAMICA STRUCTURII SORTIMENTALE A EXPORTULUI UNITĂȚILOR DIN SECTORUL I*'

Bem
InsțalaȚ II si Cărți și 
mijloace de reviste 
automatizări

•*  exportul unităților productive din sector

Faptul că în actualul cincinal, activitatea 
noastră de export a cunoscut o continuă 
dezvoltare, este reflectat și prin extinderea 
relațiilor comerciale cu un număr mare de 
state, de pe toate continentele globului. în 
prezent, unitățile de comerț exterior de pe 
teritoriul sectorului nostru, întrețin relații 
comerciale cu 49 de țări, din cele cinci 
continente. Urmare vizitelor de lucru 
efectuate de către secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, într-o serie de țări din Africa, 
Asia și America Latină — procesul de 
dezvoltare și stabilire de noi relații eco
nomice cu o serie întreagă de țări din a- 
ceste zone geografice continuă.

Pe grupe de mărfuri, situația se prezintă 
în felul următor : exportăm instalații de 
automatizare și mijloace de automatizare 
în 23 de țări, dintre care unele cu acti
vitate economică bine cunoscută pe plan 
mondial ; la construcții-montaj, pînă în 
prezent, sînt stabilite relații economice cu 
28 de state ; la exportul de carte și re
viste întreținem relații economice cu 16 
state ; tipărituri „lohn" executăm pen
tru Anglia, Elveția, Franța, U.R.S.S. ; 
export de proifecte și asistență teh
nică — în 11 state, printre care : Alba
nia, Bulgaria. R.D.G.. R.F.G., R.P.D. Co
reeană, Iran, Pakistan, Vietnam ș.a.

In perioada 1976—80, este prevăzută 
extinderea exportului de proiecte și asis
tență tehnică într-un număr însemnat 
de state, cum ar fi : Argentina, Brazilia, 
Ecuador, Filipine, Iordania, Iran. Mexic, 
Siria, U.R.S.S,

C~l.Tipărituri Proiecte 
Lohn

Mărfuri 
alimentare

RED. Ce perspective de creștere a ex
portului aveți în vedere, pe grupe mari de 
mărfuri corespunzătoare diferitelor între
prinderi de specialitate din sector ?

D. G. Planul de export pe anul 1975, 
prevede o creștere de peste 141%, față de 
realizările anului 1974. Creșteri importan
te sînt la : „Prodexport" — cu 65,9%, la 
„Metalimportexport" — cu 40%, la „Me- 
canoexport" — cu 30%, la „Electroexport- 
import'■ — cu 18,5% și per global, preve
derile pentru cincinalul 1976—1980 re
prezintă, la nivelul sectorului, o creștere 
de 2 ori față de realizările cincinalului 
1971—1975 (vezi graficul nr. 2).

Analizele periodice în birourile organi
zațiilor de bază, în adunările generale de 
partid, în comitetele oamenilor muncii 
sau în comisiile pe domenii a diverselor 
aspecte ale activității de comerț exterior, 
cum ar fi : stadiul realizării sarcinilor de 
export, a încasării facturilor, deplasările 
externe, măsurile de creștere a eficienței 
mărfurilor exportate, selecționarea și per
fecționarea pregătirii cadrelor etc. au con
dus la creșterea simțului de răspundere 
și a competenței în rezolvarea sarcinilor 
de export. Un prim rezultat pozitiv îl con
stituie faptul că — încă la sfîrșitul lunii 
ianuarie — planul de export, pe anul 1975, 
era acoperit cu contracte externe în pro
porție de peste 70% în marea majoritate 
a unităților de comerț exterior. în viitor, 
se va intensifica acțiunea de elaborare a 
măsurilor, care să conducă la creșterea efi
cienței exportului și la obținerea unui 
aport net în valută, cît mai ridicat. Astfel, 
întreprinderile „Impexmin" și ..Prod
export" și-au prevăzut să obțină prețuri 
externe mai eficiente decît cele realizate 
în 1974, „Mecanoexportimport" și-a pre
văzut să îmbunătățească cursul de re
venire la produsele exportate, pe relația 
,devize libere", cu 5% față de realizările 
anului 1974, iar „Geomin" și „Forexim" 
— cu 3%. Toate acestea vor fi realizate 
pe seama creșterii răspunderii față de ca
litatea produselor care merg la export, 
precum și a asimilării de noi produse și 
sortimente.

în sector fiind un număr mare de insti
tute de cercetare și proiectare, în ultimii 
ani, a crescut considerabil exportul de 
proiecte, documentație tehnică și asisten
ță tehnică. De altfel, aceasta se dovedește 
a li activitatea de comerț exterior cea 
mai eficientă. în această direcție, aș vrea 
să vă dau cîteva exemple. întreprinderile 
„Arcom", „Energomontaj1 . institutele de 
proiectări de pe teritoriul sectorului, reali- • 
zează o serie întreagă de documentații, 
fiind asigurată și asistența tehnică pentru 
efectuarea unor lucrări cu valori deosebi
te și foarte avantajoase pentru țara noaa-
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tră. Evident, vom dezvolta pe mai departe, 
exportul de inteligență tehnică.

RED. Ce direcții de acțiune anvizajați 
in realizarea acestor obiective care — prin 
prisma cifrelor de care aminteați — nu 
par a fi prea lesne de atins ?

D. G. în primul rînd, îmbunătățirea ac
idității de export este posibilă prin par
ticiparea întreprinderilor producătoare la 
discuțiile tehnice, în cadrul activității de 
contractare și la angajarea acestora în ac
tivitatea de prospectare. De asemenea, tre
buie să manifestăm o mai mare preocu
pare pentru îmbinarea exportului cu acti
vitatea de „engineering" atît la nivel de 
institut de proiectare, cit și la nivel de 
uzină. Așa cum rezultă din planul de 
export, în perioada 1976—1980, grupa in
stalațiilor și mijloacelor de automatizare 
va cunoaște o creștere substanțială, la 
finele anului 1980, dublîndu-se comparativ 
cu 1975. De asemenea, va cunoaște 
o pronunțată evoluție ascendentă acti
vitatea de export cărți și reviste. 
Pornind de la faptul că, în actualul cinci
nal, relațiile noastre economice s-au dez
voltat continuu, în cincinalul 1976—1980 
vom adăuga noi piețe de desfacere la cele 
deja existente — și avînd în vedere că — 
în urma vizitelor de lucru ale secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, într-o serie de țări se vor crea 
posibilități pentru noi înțelegeri și con
tracte economice pentru unitățile de co
merț exterior de pe teritoriul sectorului, 
ne revin sarcini deosebit de importante, 
atît în ceea ce privește îmbunătățirea 
structurii și a volumului de export, cît și 
a creșterii calității acestuia. Vom acorda 
o atenție sporită, atît preocupărilor pentru 
executarea la timp și în bune condiții 
a produselor și documentațiilor ce vor face 
obiectul activității de export, ca și mai 
multă exigență față de importurile ce vor 
fi realizate pentru punerea în funcțiune a 
obiectivelor economiei naționale.

Formulele de comerț practicate în pre
zent — cele cunoscute în marea majori
tate a întreprinderilor de comerț exte
rior — vor fi adaptate în funcție de 
specificul sectorului nostru. Trebuie 
să acordăm prioritate, în acest con
text, următoarelor forme de export : li
vrarea de documentație tehnică și de „en
gineering", studii de fezabilitate, asisten
ță tehnică, elaborarea de oferte tehnice 
mai complexe. Este important și urmă
torul aspect : pe lîngă creșterea piețelor 
de desfacere, crește substanțial numărul 
unităților care vor livra mărfuri la export. 
Față de 126 de unități care exportă în 49 
de țări, în cincinalul 1971—75, pe baza 
măsurilor care au fost luate pînă în pre- 
zent și a perfecționării contractelor și în
țelegerilor, numărul acestora va crește la 
172 în 58 de țări, în cincinalul următor. 
Va crește, în același timp, și numărul ac
tivităților de cooperare internațională, 
atît pe linia producției, cît și pe cea a des
facerilor.

V-aș ruga să rețineți deci preocupările 
pe care le avem în sensul îmbunătățirii 
atît a situației cantitative, dar mai ales a 
celei calitative, cu toate consecințele care 
sînt de așteptat.

RED. Cum apreciați preocupările unită
ților din sector pentru optimizarea struc
turii importurilor, a calității mărfurilor 
importate ?

D. G. în conformitate cu indicațiile con
ducerii de partid și de stat, lucrătorii din 
întreprinderile și sectoarele de import s-au 
preocupat — permanent — de găsirea căi
lor pentru economisirea fondurilor valu
tare, pentru obținerea mărfurilor necesare 

• economiei naționale, la un nivel de cali
tate cit mai ridicat, și la prețuri cores
punzătoare.

Astfel, putem menționa preocupările în
treprinderii ,Mecanoexport-import" caprin 

studierea atentă a structurii cererilor de 
import să depisteze părți de utilaje ce se 
pot produce în țară. Sau la contractul de 
import al instalației pentru fabricarea 
cartonului „duplex" și „velin", la Drobeta 
Turnu-Severin — prin elaborarea, de că
tre specialiștii din Institutul de cercetări, 
proiectări celuloză și hîrtie, a documenta
ției tehnice la sediul firmei furnizoare din 
Finlanda — furnizorul a redus din valoa
rea contractului de livrare suma de 33 000 
dolari.

în eforturile de raționalizare a impor
tului ne-am însușit, de asemenea, și obser
vațiile critice cu privire la ușurința și la 
faptul că, de multe ori, cînd realizăm anu
mite importuri, nu manifestăm întotdea
una grija și atenția ce se impun cu pri
vire la calitatea și ciclul de viață al produ
selor ce constituie obiectul activității de im
port. Dorim ca pe baza măsurilor care au 
fost stabilite să se acorde o atenție deose

bită reducerii importurilor, pe măsura a- 
similârii, în țară, a produselor, grupelor 
de produse, subansamblelor necesare do
tării economiei naționale. Din acest punct 
de vedere, rezultatele obținute pînă în pre
zent, sînt încurajatoare.

RED. La Consfătuirea eu cadrele de co
merț exterior din acest an — ca și cu alte 
ocazii — a fost pusă ferm problema rolu
lui cadrelor specializate în acest domeniu, 
ca factor important de dezvoltare a rela
țiilor economice internaționale ale Româ
niei, în faza actuală. Care este părerea 
dv„ în acest sens ?

D. G. în activitatea de comerț exterior, 
pe lîngă executarea, la timp și în bune 
condițiuni, a produselor destinate expor
tului, un rol deosebit de important îl au. 
evident, cadrele, eficiența activității de 
comerț exterior fiind direct influențată de 
calitatea lor. în această ordine de idei, în 
întreprinderile de comerț exterior din sec
tor se acordă o atenție sporită pregătirii, 
formării și specializării cadrelor. La „Geo- 
min“, spre exemplu, întreprindere cu ex
periență de export, se elaborează un pro
gram complex de pregătire a personalului 
din sectorul de export. La „Energomon- 
taj“, în schimb — unde personalul s-a 
format pe parcursul activității — se simte, 
încă, nevoia completării cadrelor’ exis
tente, cu cadre economice, speciali
zate în activitatea de comerț exte
rior. Și la „Centrala Editorială" există 
preocupări în sensul pregătirii profesiona

le, în vederea obținerii de manuscrise re
dactate și traduse în condiții, de bună ca
litate. La „întreprinderea de elemente 
pentru automatizări" și la „Automatica", 
apreciem că trebuie să se manifeste în 
continuare preocuparea, în sensul cunoaș
terii temeinice a conjuncturii, a probleme
lor specifice activității de comerț exterior, 
și, în mod deosebit, cele care se referă la 
produsele noi pe care ele le execută. Din 
acest punct de vedere, pe lîngă rezultatele 
bune, pe care le-am obținut — pentru că 
în marea majoritate a lor, cadrele de co
merț exterior sînt competente și cu o bo
gată activitate practică în domeniu — tre
buie să mărturisim, însă, că ne-am izbit 
și de o serie de greutăți. în primul rînd, 
selecționarea și încadrarea lucrătorilor în 
activitatea de comerț exterior, nu s-au tă
cut, întotdeauna, pe baza regulilor și a 
necesităților unui asemenea domeniu. A- 
vîndu-se în vedere specificul activității, 
în întreprinderile de comerț exterior, s-a 
trecut peste anumite cerințe legate de 
pregătirea, documentarea, de calitățile 
profesionale și moral-politice ale lucrăto
rilor, cunoașterea uneia sau mai multor 
limbi străine și o anumită vechime, într-o 
unitate de comerț exterior.

Sînt și situații cînd, în întreprinderile 
de comerț exterior au fost angajate per
soane care au avut o activitate fructuoasă 
în întreprinderile industriale, în alte uni
tăți, dar, aici nu întrunesc aptitudinile și 
calitățile cerute de specificul activității de 
comerț exterior. Mai mult decît atît, se 
pare că multe dintre acestea au venit cu 
scopuri și interese mai mult personale, 
decît în interesul activității de comerț ex
terior, a unităților din care fac parte.

Pornind de la rolul și însemnătatea ca
drelor — în întreaga activitate și, în mod 
deosebit, în activitatea de comerț exte
rior — comitetul de partid al sectorului 
și-a propus să analizeze, într-o plenară 
ulterioară, activitatea de cadre din între
prinderile de comerț exterior și să stabi
lească măsuri concrete, cu privire la îm
bunătățirea structurii cadrelor, a pregăti
rii lor, la creșterea răspunderii și respon
sabilității fiecăruia la locul său de muncă.

RED. Care sînt căile de acțiune, în con
tinuare, pe care comitetul de partid al sec
torului dv., le are în vedere în acest do
meniu ?

D. G. Analiza — în mod critic și auto
critic — a activității de export, pe anul 
1974, a scos în evidență cîteva direcții, 
spre care trebuie să fie orientate pre
ocupările noastre. Menționez, în acest 
sens, următoarele aspecte care vor trebui 
să stea în atenția comitetului de partid al 
sectorului, în atenția organelor și organi
zațiilor de partid : prospectarea piețelor 
externe, în vederea extinderii și diversi
ficării relațiilor economice ; adaptarea 
— mai operativă — a producției furnizo
rilor de mărfuri pentru export, la cerin
țele și exigențele piețelor existente ; îm
bunătățirea metodologiei de lucru în ac
tivitatea de comerț exterior ; selecționarea 
cadrelor, pregătirea și perfecționarea cu
noștințelor profesionale ale tuturor lucrăto
rilor, întărirea colaborării cu furnizorii și 
beneficiarii interni, în scopul îmbunătă
țirii calității mărfurilor și respectării ter
menelor de livrare, care sînt condiții esen
țiale pentru obținerea unei eficiențe spo
rite ; inițierea și finalizarea a cît mai 
multe acțiuni de cooperare în producerea 
și desfacerea mărfurilor ; antrenarea per
manentă a agențiilor economice în vederea 
lărgirii relațiilor comerciale și sprijinirea 
întreprinderilor de comerț exterior pentru 
rezolvarea — cu o mai mare operativita
te — a tuturor problemelor.

George HAȘEGANU
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CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE — CUM IL PREGĂTIM?

ÎN dezbatere: Organizarea și conducerea unui proces complex —

ASIGURAREA CU PERSONAL
A UNITĂȚILOR INDUSTRIALE oi

R
EVISTA ECONOMICA în colaborare cu CONSILIUL 
CENTRAL DE CONTROL MUNCITORESC AL ACTI
VITĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE a organizat o 
dezbatere pe tema asigurării cu personal a obiectivelor 
inshistriale. în preocupările revistei, tema, respectivă ocupă un 

lec important. între acțiunile deja inițiate înscriindu-se în spe
cial ancheta efectuată la sfîrșitul anului 1974, în 36 de întreprin
deri noi intrate în funcțiune în perioadal971—197.3, amplasate 
în 23 de județe si. în municipiul București, ale cărei rezultate 
și concluzii au fost publicate în numerele 26 și 27 din decem
brie 1974.

Pornind de la importanța pe care partidul și statul nos
tru o acordă asigurării cantitative, calitative și structurale, cu 
personal a obiectivelor industriale. îndeosebi a celor noi. 
dezbaterea s-a axat în principal în jurul unor probleme cum

1. Cum s-a desfășurat în perioada 1971—1975 activitatea de 
asigurare cu personal a no-ilor obiective ?

2. Cum poate fi apreciat actualul sistem de pregătire profe

sională și ce trebuie făcut pentru ridicarea eficienței sale ?'
X, Ce acțiuni trebuie întreprinse pentru acoperirea deficitu

lui de personal ce se înregistrează lă unele profesiuni ?
1. Cum sint asigurate noile obiective cu cadrele de conducere 

necesare ?
5. Cum pot fi dezaclivizați factorii generatori ai fluctuației ?
6 Ce trebuie întreprins pentru ridicarea eficienței activității 

compartimentelor de personal.-învățămînt ?
7. Ce implicații va avea cincinalul viitor — cincinalul revo

luției telinieo-științifice — asupra politicii în domeniul pregă
tirii și perfecționării forței de muncă?

8. Ce măsuri se cer inițiate de către întreprinderi, centrale, 
ministere economice și alte organe centrale pentru îmbunătăți
rea în viitor a activității de asigurare cu personal, in special 
pentru noile unități industriale ?

începînd cu acest număr începem publicarea opiniei pârtiei- 
panților la dezbatere, urmînd' ea ulterior să fie prezentat un 
material sintetic, de concluzii.

Teodor CIUDIN:

Deficiențe ce se cer înlăturate

RITMURILE înalte de dezvoltare economi
că și socială ale țării au impus, in același 
timp, și ereșterea preocupărilor privind a- 
sigurarea forței de muncă calificată pen
tru noile locuri de muncă și acoperirea 
pierderile naturale. La încheierea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, a arătat necesitatea ca 
ministerele, centralele, industriale și între
prinderile să asigure calificarea^ forței de 
muncă in. pas cu nevoile dezvoltării econo
miei, subliniind că :

„Anual numărul de lucrători crește în țara 
noastră cu 200 000—250 000 mii și în cea mai 
mare parte aceștia sint trimiși să lucreze la 
mașini și utilaje de înaltă tehnicitate- Așa cum 
s-a hotărît, este necesar ca încă la apro
barea execuției noilor obiective și capacități 
de producție să se stabilească măsuri con
crete pentru recrutarea și pregătirea forței 
de muncă. în general, va trebui asigurată o 
mai bună corelare a planurilor de școlari
zare cu nevoile reale ale unităților produc
tive, cvitîndu-se situațiile de astăzi cînd Ia 
unele profesii se formează un număr insu
ficient de muncitori calificați, în timp ce Ia 
altele absolvenții nu pot fi încadrați în me
seriile pentru care s-au pregătit".

Incepind din anul 1974 odată cu planul 
național unic se aprobă și planul de pre
gătire al muncitorilor calificați pe princi- 
palele meserii și sursele de acoperire ale 
acestuia. Planul de pregătire a forței de 
muncă calificată este cunoscut din timp de 
către fiecare întreprindere, fiind bine pre
cizate sarcinile in acest domeniu.

Din controalele efectuate am constatat 
că în majoritatea unităților economice sint 
asigurate condiții corespunzătoare pentru 
pregătirea practică și teoretică a forței de 
muncă, prin organizarea atelierelor școală 
și a laboratoarelor, a spațiilor de școlarizare 
și a cadrelor. Participanții la cursurile de 
calificare lucrează efectiv în procesul de 
producție alături de muncitorii cu expe
riență.

în spiritul sarcinilor trasate de condu
cerea partidului în aceste unități există 
programe speciale de recrutare și pregă
tire a forței de muncă corespunzător ce
rințelor producției.

La realizarea necesarului de forță de 
muncă calificată un rol determinant ii au 
organele și organizațiile de partid, care, pe 
baza sarcinilor stabilite prin planul națio
nal unic în acest domeniu, sprijină con

ducerile unităților să-și întocmească program 
me concrete de pregătire a forței de muncă 
pe fiecare meserie. Totodată, periodic a- 
cestea analizează, modul cum se aduc la 
îndeplinire aceste programe.

Cu toate rezultatele bune obținute în 
domeniul pregătirii forței de muncă în 
ultimii ani, mai există conduceri de uni
tăți care din acest punct de vedere nu se 
ridică la nivelul exigențelor actuale. Dintr-o 
analiză făcută în județul Tulcea a rezuL- 
tat că sint unități care și-au prevăzut să-și 
asigure un număr de muncitori prin an
gajări directe prin transfer de la alte uni
tăți în loc să acționeze cu fermitate pen
tru a-și califica muncitorii de care au ne
voie prin școli și ucenicie, cursuri de ca
lificare sau practică la locul de muncă. 
Exemplul cel mai tipic îl reprezintă în
treprinderea de alumină și Oficiul de îm
bunătățiri Funciare din Tulcea care și-au 
prevăzut să-și asigure tot necesarul supli
mentar de forță de muncă în anul 1975 
prin angajări directe, concepție combătută 
de către Comitetul județean de partid care 
& luat măsuri de întocmire a unor progra
me concrete de calificare a muncitorilor 
necesari pentru realizarea sarcinilor de 
plan și punerea la timp în funcțiune a Far 
bricii de feroaliaje din județ.

Datorită nerealizării unei corelații cores
punzătoare intre nevoile reale ale unități
lor și forța de muncă efectivă pregăti
tă apar unele situații cînd în unele meserii 
există un excedent de muncitori calificați, 
iar in altele un deficit. într-o asemenea 
situație se găseau la începutul anului 1975 
întreprinderile : Metalurgica, Nicotină și 
Piese auto din județul Iași.

O problemă care nu a stat întotdeauna 
în atenția conducerii unor unități este a- 
ceea a recrutării forței de muncă pentru 
calificare. S-au intîlnit situații in care s-a 
atras forța de muncă din afara întreprin
derii în timp ce in unitate existau mun
citori necalificați. Un alt aspect il consti
tuie faptul că se atrag bărbați în scopul 
calificării, de la distanțe destul de mari, 
deși în localitatea în care funcționează în
treprinderea există suficientă forță de mun
că feminină. Este de reținut că locurile 
de muncă pentru care se califică forța, de 
muncă permiteau să fie angajate femei, 
dar acest lucru nu s-a realizat deoarece 
conducerile întreprinderilor tind să califice 
cu prioritate bărbați. Unele dintre unități
le care au procedat in acest fel au avut 
greutăți în asigurarea cazării cursanților, 
iar fluctuația a avut un caracter, mai pro
nunțat decît la întreprinderile care au re
crutat forța de muncă pentru calificare din 
localitatea in care iși desfășoară activita
tea.

O vină in această privință o au și di
recțiile județene de muncă și ocrotire so
cială. care nu au sprijinit Îndeajuns uni
tățile in recrutarea, forței de muncă pen
tru calificare. Pentru cunoașterea cit mai 
exactă a resurselor de muncă și realizarea 
unei politici’ de recrutare a forței de mun
că corespunzătoare;, se impune ca direc
țiile județene de muncă și ocrotire socială, 
cu sprijinul organelor locale de partid, să 
actualizeze pe fiecare localitate în parte 
balanța forței de muncă elaborată in anul 
1973.

Conducerile întreprinderilor vor trebui să 
se ocupe mai îndeaproape și de școlile pro
fesionale care funcționează pe lingă uni
tate. Sint dese cazurile cind comitetele oa
menilor muncii nu analizează in mod sis
tematic modul cum aceste școli iși desfă
șoară activitatea teoretică și practică. Exis
tă conducători de întreprinderi care susțin 
că: nu trebuie să cunoască modul cum se 
desfășoară procesul de invățămint la școa
la profesională pe care o patronează și că 
de activitatea acestora trebuie să se ocu
pe centrala și ministerul. Neajunsurile care 
există in domeniul pregătirii forței de mun
că se datorese Și direcțiilor de personal din 
ministere care îndrumă activitatea acesto
ra mai mult din birou fără a se deplasa la 
fața locului ca să acorde un sprijin con
cret și permanent.

Ținind seama de faptul că în cincinalul 
1976—1980 va trebui să se pregătească un 
număr de aproape 2 milioane de lucrători 
calificați, este necesar ca ministerele, cen
tralele industriale și întreprinderile să-și 
îmbunătățească activitatea în domeniul re
crutării și pregătirii forței de muncă.

Dionisie BALINT:
Mai multă atenție orientării școlare 

și profesionale, calității instruirii
N-AȘ VREA să aduc un elogiu formal re

vistei pentru organizarea acestei anchete. Dar 
ea ridică in mod just o serie de întrebări in 
legătură cu care ne vom pronunța in acest 
cadru. Sint de acord cu asemenea manieră 
de abordare a problemelor : adică a realiza 
o analiză în toată complexitatea ei, pornind 
de la niște lucruri absolut importante pentru 
procesul asigurării forței de muncă.

Aș porni de la modul in care se preocupă 
factorii răspunzători de acțiunea de orientare 
scalară și profesională a tuturor categoriilor 
de cetățeni, a tinerilor care sint antrenați in . 
această pregătire profesională.

Deși organele de specialitate ale Ministe
rului. Muncii pun la dispoziția fiecărui mi
nister o balanță a resurselor de forță de



„...se poate spune că hotărî- 
tor pentru asigurarea dezvoltă
rii în continuare tn ritm înalt a 
țării noastre, pentru înfăptui
rea Programului partidului este 
ridicarea calificării celor ce 
muncesc, lată de ce trebuie 

• luate toate măsurile pentru 
formarea profesională la un 
înalt nivel a tineretului, pentru 
perfecționarea pregătirii între
gului personal, împrospătarea 
— prin reciclare, în concordan
ță cu prevederile legii — a cu
noștințelor tuturor oamenilor 
muncii, inclusiv a cadrelor teh
nice și de conducere".

(Din raportul prezentat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
cel de-al Xl-lea Congres al 

partidului Comunist Român/

muncă, sînt unități economice care nu s-au 
ocupat din timp de recrutarea cadrelor. Din 
613 cfe unități analizate recent de către M mis
terul Muncii împreună cu alte ministere și 
organe centrale, numai 189 — respectiv 21 IJ»
— aveau -planul definitivat ; 291 — adică 45".,,
— nu aveau programe proprii de meserii. 
Ca o consecință a acestui fapt, făcin- 
du-se o anatiză ulterioară, s-a constatat 
că peste 20 întreprinderi, aparținind in prin
cipal ramurilor petrolului și geologiei, con
strucțiilor de mașini, economiei forestiere, 
industriei alimentare, agriculturii, au realizat 
programele de pregătire și asigurare a per
sonalului calificat intr-un procent sub 90",,. 
Aș dori să subliniez că, in același timp, toc
mai la aceste unități s-a înregistrat o depă
șire a numărului mediu scriptic de personal. 
Sînt alte ministere care nu intocmesc pro
grame de pregătire sau care nu transmit uni
tăților din subordine planul de școlarizare. 
Este de neconceput o așezare pe baze știin
țifice <a pregătirii profesionale in aceste con
diții. Consecința este o organizare deficitară 
a cursurilor de calificare. Cursanții nu sint 
corespunzători din punct de vedere al apti
tudinilor lor pentru că sint recrutați in pri
pă. Nu există nici condițiile necesare pre
dării. nici posibilitatea să se realizeze un 
program de pregătire corespunzător. în mul
te cazuri, aceste programe sint intocmite su
perficial. Nu s-a făcut in unele cazuri nici 
pregătirea bazei materiale necesare desfă
șurării activității practice, n-au fost multipli
cate prin posibilități locale cursurile necesare 
predării.

în cc privește asigurarea cu forță de mun
că a unităților noi. concluziile atestă faptul 
că nu există suficientă preocupare pentru 
încadrarea acestora cu cadre cu pregătire 
profesională superioară, cu maiștrii cu ve
chime in activitatea productivă, care să asi
gure o îndrumare competentă activității 
productive. Apreciez că actualul sistem de 
calificare este corespunzător unor realități 
existente in țara noastră. Legislația in vigoa
re precizează foarte clar cum și in ce con
diții 6e aplică o formă sau alta de calificare. 
Sigur, sintem pentru pregătirea prin licee de 
specialitate și școli profesionale forme, care 
asigură o pregătire tehnică de bază .absolven
ților. Cred insă că trebuie -să fim conștienți 
de faptul că actualele forme de pregătire vor 
mai dura și că trebuie să ne concentrăm a- 
tentia asupra acestora, finind cont, in primul 
rind. de evoluția viitoare a absolvenților, de 
integrarea lor profesională după absolvirea 
cursurilor. Avem .și concluzii privind efi
ciența uceniciei Ja lueul dc muncă. Tinerii 
care se califică prin aceste forme' au posibi
litatea să cunoască mai bine locul de muncă 
unde s-au calificat, îndeosebi .acolo unde s-nu 
creat ateliere-școală cu plan de producție. 
Venind vorba despre n.telierele-;școală. npre- 

* ciem importanta creării și dotării acestora, 
iar la școlile profesionale și liceele de spe
cialitate, in mod deoadbit. In ultima perioadă 
există o preocupare mai mare din partea 
ministerelor și centralelor pentru înzestrarea 
acestor ateliere, pentru așezarea activității 

lor pe bază de plan de producție, realizin- 
du-.se și 'importante venituri. Sînt o serie de 
ministere -economice care acordă o atenție 
mai mare acestui lucru, de exemplu, con
strucțiile de mașini, industria ușoară, econo
mia forestieră și materialele de construcții, 
UENTROCOOP. Structura planurilor de pro
ducție ale unităților școlare aparținind aces
tor ministere satisface cerințele formării unui 
muncitor calificat, ba unitățile școlare ale 
celorlalte ministere economice nu am întilni.t 
insă această -situație.

Practica dovedește că rezultate bune se 
obțin acolo unde ucenicia la locul de muncă 
este organizată pe lingă o școală profesională 
sau grup școlar și. de asemenea, acolo unde 
se realizează pregătirea teoretică prin cursuri 
de 2—3 luni la începutul anului școlar, asi- 
gurindu-se astfel însușirea cunoștințelor te« 
eretice (care sint absolut necesare pentru .ac
tivitatea in ateliere sau producție) înaintea 
programului de practică.

In perspectiva exigențelor viitoare ale pro
cesului de producție este necesară și reașe
zarea nomenclatorului meseriilor, astfel incit 
el să poată «rea premisele necesare unei 
pregătiri multilaterale a cursanților.

Am vorbit dc o serie de necazuri ale noas
tre. Ce a făcut insă, efectiv, organizația de 
tineret în acest domeniu ? Avem preocupări 
multiple și acțiuni concrete în ceea ce pri
vește asigurarea personalului. Pentru unită
țile noi intrate în funcțiune în ultimii ani 
avem o experiență frumoasă privind recru
tarea de cadre, cuplată cu activitatea de ori
entare școlară. Pentru desfășurarea normală 
a procesului instructiv-educativ conlucrăm 
cu conducerile școlilor, ale unităților econo
mice. Sint diferite forme prin care acționăm : 
concursuri profesionale, analize etc. In ce pri
vește activitatea in întreprinderi nu am fă
cut suficient in acest domeniu. Ne-am limi
tat doar la organizarea unor cursuri profe
sionale. In viitor organizațiile de tineret vor 
prelua unele cursuri de calificare, începutul 
fiind deja făcut.

Trebuie să intensificăm totodată activita
tea de educație tehnieo-științifică a tinere
tului. să facem din ea o activitatea de masă.

S-a subliniat aici importanța orientării 
spre meseriile deficitare. în afara acestui
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aspect, aș mai evidenția un fapt. Deși în 
ultimii ani apare îmbucurătoare tendința de 
creștere a numărului tinerilor care se în
dreaptă spre meseria de bază — muncitor, 
indiferent dc mediul în care lucrează, se 
constată că există lotuși mai multe opțiuni 
pentru o pregătire de nivel superior. Aceasta 
chiar in cazul in care discutăm de muncitori. 
Deci, un lucru trebuie să fie înțeles : nu îi 
este indiferent tânărului nivelul de instruire 
pe care o primește, chiar in calitate de 
muncitor. Se pune deci problema calității 
instruirii realizate în cadrul acestor forme de 
pregătire. Trebuie să Încercăm să -perfec
ționăm în fiecare an instruirea, avînd în 
vedere faptul că tinerii nu se mulțumesc eu 
niște cunoștințe elementare, simple.

Eliad IACOBEANU:

Școala — forma de bază pentru pregătire
CONSIDER că tema abordată aici are o im

portanță deosebită pentru activitatea lucră
torilor din sectoarele de învătămînt din mi
nistere, centrale și întreprinderi. Am citit 
cele două materiale publicate de revistă și 
apreciez că toate aspectele tratate sint inte
resante : cred că orice minister s-ar regăsi 
în exemplele și concluziile respective.

în Ministerul Industriei Ușoare există pre
ocupări multiple și o activitate intensă care 
a devenit tradițională. in asigurarea unități
lor eu personal, fie că este vorba de unități 
existente, fie că este vorba de cele noi. Mă 
voi referi in continuare la asigurarea cu 
cadre pentru unitățile noi, aici existind 
— după opinia mea — o experiență bună 
în cadrul ministerului nostru.

Industria ușoară, in perioada 1971—1973 și-a 
dublat producția, cunosemd un ritm nemai- 
întîlnit în istoria dezvoltării sale. La ora 
actuală dispunem de capacități de producție 
foarte moderne, -producem u>n numai de 
150 000 sortimente : de la bunuri de larg 
consum, pină la cristaluri, mașini de în
călzit etc. Ramura noastră reprezintă o fa
milie mare, compusă din aproximativ 520000 
lucrători. Am construit 53 întreprinderi noi 
în cincinalul analizat, iar cele existente au 
cunoscut dezvoltări și modernizări ample. 
Avind in vedere aceste dimensuni. problema 
asigurării forței de muncă necesară pe toată 
structura de personal, apare ca deosebit de 
complexă, noi căutînd prin acțiunile pe care 
le-am întreprins să asigurăm condiții nece
sare bunei eî desfășurări.

Am avut de asigurat un necesar de 280000 
de cadre in perioada 1971—1975. Am asigurat 
aproximativ 60 000 de muncitori calificați 
prin școlile profesionale, precum și tot ne
cesarul de tehnicieni (prin școlile post-liceale) 
și. in același timp, cadrele cu studii superi
oare. în general, noi am găsit receptivitate 
Ia toate forurile cu care colaborăm și am 
putut să asigurăm un personal competent, 
absolvenți care au putut să se integreze ra
pid in producție, educați intr-un spirit nou. 
comunist.

Pentru întreprinderile noi am analizat încă 
din faza de proiectare forța de muncă nece
sară. Cu aprobarea conducerii ministerului, 
pe structura de personal necesară, am pro
pus metode și sisteme de calificare adecvate. 
Natural că. in această fază, noi, in calitate 
de participând activi la realizarea ei, am 
venit cu punctul nostru de vedere, cu solu
ții in special pentru asigurarea fondurilor ne
cesare pregătirii cadrelor. In același timp, 
avem ia fiecare unitate un program de asi
gurare cu cadre detaliat care cuprinde, in 
primul rind. <> descriere a specificului unită
ții respective iar. in al doilea rind. se arată 
exact pe structura de personal și meserii, 
formele prin oare vor fi calificate cadrele. 
Folosim practic toate formele de pregătire : 
șcifli profesionale, ucenicie l-a loeul de muncă, 
cursuri de calificare etc. Recrutarea o facem 
local, iar după calificare in baze bine dotate, 
absolvenții se reîntorc după o anumită pe
rioadă. la locurile de muncă, bine rpregătiți.

La inițiativa noastră, unele centrale au 
pregătit personalul cu un an inainte de intra
rea in funcțiune a obiectivelor noi. Apreciez 
totuși că perioada de ■ calificări! stabilită de 
nomenclator nu ■ este isufieientă. Uri muncitor, 
drrpă numai 5 luni de calificare este greu aă 
intre in producție și să producă la nivelul 
unui muncitor cu experiență. La termi
narea cursului noi i-aan .încadrat în în
treprinderi cu profil asemănător. După un 
an s-au întors Ia întreprinderile in»i și iau 
dat rezultate bune. Exemple in acest sens 
avem suficiente : unitățile din Slatina, Baia 
Mare, Zalău etc.

In cincinalul următor avem 105 unitati noi 
și un plan de asigurare eu un necesar de 



287 000 cadre. Trebuie să fim bine organizați. 
Am reușit să insuflam (in centrale, unitățile 
cu experiență care constituie bazele de prac
tică) un spirit tovărășesc, de ajutorare reci
procă, cu bune rezultate in pregătirea absol
venților pentru unitățile noi. Ne-am propus 
in viitor să mărim ponderea celor pregătiți 
piin școli la circa 40%. La meseriile cu spe
cific mai greu — sticlar, ceramist, finisor 
produse textile ele. — am reușit deja să pre
gătim prin aceste forme un procent de 
80—90%. Ne-am preocupat, în același timp, 
de o selecție științifică a cursanților, fie că 
aceștia au fost recrutați pentru școli sau 
cursuri de calificare. Totodată, am reușit să 
încadrăm un mare număr de școli cu cabinete 
psihotehnice dotate cu aparate de testare, cu 
psihologi. Putem spune că acum cele mai 
multe școli dispun de majoritatea aparata- 
jului necesar pentru recrutarea omului potri
vit pentru locul potrivit, care să poată da 
un randament corespunzător și să iși gă- 
Sească în meseria aleasă realizarea unor op
țiuni.

Nu sîntem mulțumiți în totalitate deoarece 
nu peste tot am reușit să insuflam aceleași 
preocupări, pentru ca această etapă de selec
ție să se realizeze în mod științific. Consider 
că in industria ușoară, unde există o fluctuație 
foarte mare (un număr mare de femei), rea
lizarea unei selecții științifice permite re
zolvarea unor probleme foarte grele.

In ce privește actualele forme de învăță- 
mint, noi considerăm corespunzătoare pregă
tirea prin școli — care constituie forma de 
bază pentru pregătirea muncitorilor in me
seriile complexe. Numai prin intermediul lor 
putem asigura in prezent și mai cu seamă in 
viitor cadre cu adevărat competente.

Urmărim prin analize periodice integrarea 
în producție, la toate meseriile și la toate 
școlile. După informațiile furnizate de între
prinderi. analizăm gradul de realizare a nor
melor. Am observat, in special in ultimii doi 
ani, la toate meseriile, că absolvenții școlilor 
profesionale se integrează mai repede, reali
zează normele stabilite, dau produse de ca
litate. sint model față de ceilalți muncitori.

în legătură cu școala de maiștri, apreciem 
că întrucit maistrul este figura centrală in 
producție, principalul organizator și con
ducător al acesteia, durata studiilor. de 
un an, este mult prea mică pentru formare. 
Dacă vrem să pregătim niște tehnicieni de 
valoare, cu bune cunoștințe profesionale, care 
să cunoască exact fiecare operație, ergono
mie etc. — un an este prea puțin. în ace
lași timp, subliniez că cursurile serale — cu 
toate eforturile întreprinse, n-au dat rezul
tatele scontate în ministerul nostru. De aceea, 
apreciez că durata cea mai corespunzătoare 
pentru pregătirea unui maistru este de 2 ani, 
iar forma cea mai eficientă : cursurile de zi.

Trebuie să recunoaștem că la unitățile pre

gătitoare de cadre pentru întreprinderile noi. 
ne-am lovit și de o serie de greutăți. Nu în 
toate întreprinderile noastre există o bază 
materială corespunzătoare pentru desfășura
rea în condiții optime a cursurilor. Aș face, 
in legătură cu acest aspect, o propunere : 
întrucit fiecare unitate arc plan propriu de 
perfecționare, ar trebui ca, în funcție de di
mensiunile acestor sarcini, să se dea latitu
dine întreprinderilor ca, din mijloacele lor 
proprii, să-și creeze niște baze materiale 
pentru desfășurarea unei instruiri corespun
zătoare. Să existe 2—3 săli, pentru cite 40 
cursanți fiecare, laboratoare, cabinete care 
să permită organizarea cursurilor, material 
didactic și cineva care să răspundă de toate 
aceste cursuri, stimulat material in mod co
respunzător.

Un alt aspect căruia trebuie să-i acordăm 
o mai mare atenție se referă la perfecționa
rea tehnologiei didactice, la modernizarea a- 
cesteia. Se impune cred, ca industria noastră 
să producă mai multe aparate și instalații 
didactice, în același timp, fiind necesară gă
sirea posibilităților pentru ca întreprinderile 
să le poată procura, singure, mai ușor.

Grigore DUNCA:

Mai multă atenție

nivelului calificării
M-AȘ ALINIA opiniilor celorlalți vorbitori 

subliniind că nici MI.C.M.U.E. nu duce lipsă 
de forță de muncă : planul de forță de mun
că a fost depășit în 1974. Nu ne satisface însă 
nivelul calificării muncitorilor, ca și a celor
lalte categorii de personal, mai ales în cazul 
unităților noi. Rezultatele obținute confirmă 
acest lucru. Este suficient să amintesc de în
treprinderea de strunguri Tîrgoviște, de cele 
două întreprinderi de la Curtea de Argeș, de 
unele unități noi din București.

Care sint cauzele care conduc la acest nivel 
de calificare care nu ne satisface ? După 
opinia mea, există niște deficiențe in modul 
de pregătire a oamenilor. Construcția de ma- 
șini-unelte, electronica, ramuri industriale 
care se situează în fruntea cerințelor din 
punct de vedere al capacităților tehnice so
licitate. cer oamenilor un înalt nivel profe
sional și chiar de cultură generală, de exe
cuție, de stăpînire a aparatelor de măsură 
și control etc. Unitățile noi duc lipsă de per
sonal calificat corespunzător nevoilor, in prin
cipal datorită actualei metodologii de plani
ficare și finanțare a pregătirii cadrelor. în 
general, pregătirea începe. în cel mai fericit 
caz, la data punerii temeliei noii întreprin
deri — adică cu maximum 12 luni înaintea 
intrării acesteia în funcțiune. Or, un munci
tor calificat pentru a executa corespunzător 

sarcinile impuse de aceste ramuri industria
le necesită de la 2 la 4—5 ani de experiență 
efectivă în uzină. Iar, actualele modalități de 
pregătire nu răspund în totalitate acestor ce
rințe. Pentru că știm cu mult înainte ce vom 
pune în funcțiune, și putem să luăm măsuri 
adecvate pentru pregătirea cadrelor în uzi
nele existențe deja, propun ca pe bază de 
calcule economice să se determine cit se 
pierde efectiv azi la unitățile noi, prin ne- 
atingerea indicatorilor tehnico-economici pre- 
văzuți, prin rebuturile făcute etc., și apoi să 
se hotărască soluția care este eficientă periau 
perspectivă. Sint convins că șe vor recupera 
cu prisosință aceste cheltuieli anticipate, după 
punerea în funcțiune a obiectivelor.

în ceea ce privește cadrele de conducere — 
o chestiune deosebit de elocventă a fost 
exemplificată de tov- T. Ciudin. Mi se pare că 
deficienta respectivă rezidă în modul în care 
este realizată pregătirea acestora pentru 
noile unități. Aceasta ar trebui să înceapă, 
după opinia mea, încă de pe băncile facultă
ților. Un conducător trebuie să fie pregătit 
temeinic, să cunoască toate activitățile și com
partimentele unității, să fie un specialist cu 
experiență. Deci, o mare atenție trebuie acor
dată selectării cadrelor de conducere nece
sare viitoarelor unități industriale.

în ce privește indicatoarele tarifare de în
cadrare, acestea au fost elaborate în 1963— 
1964 și aplicate în 1975. Deci după aproxima
tiv 13 ani. Dar de cînd au fost elaborate au 
apărut tehnologii noi, inclusiv meserii noi și, 
ca atare, nomenclatorul nu mai poate fi co
respunzător actualelor condiții. Completări 
de nomenclatoare nu s-au aprobat pînă in 
prezent. Aceasta ar fi o sarcină, cred eu, a 
Ministerului Educației și învățămintului care, 
împreună cu Ministerul Muncii și cu ministe
rele economice, trebuie să soluționeze eficient 
și rapid problema. După cite știu, se lucrează 
la proiectele de reelaborarc a indicatoarelor 
ce vor fi terminate prin 1978. Cred însă că 
este prea tîrziu și ca atare ar trebui urgen
tată rezolvarea acestei importante probleme.

Dezbatere realizată de
Iulian BADIN
Ion MANEA

ÎN NUMĂRUL VIITOR AI. RE
VISTEI VOM PUBLICA CELE
LALTE OI’INII ALE PARTICTPAN- 
ȚII.OR I.A DEZBATERE.

ORGANIZAREA ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Modernizarea sistemelor de conducere

I
N CINSTEA zilei Constructorilor de mașini din Republica Socialistă Româ
nia, Ministerul Construcțiilor de Mașini Grele împreună cu Centrala Indus
trială de Autocamioane și turisme Brașov a organizat în cursul lunii iunie 
a.c. la întreprinderea Mecanică Muscel un amplu schimb de experiență- 
simpozion, avînd ca temă : Sistemele de conducere a întreprinderilor in
dustriale. Larga participare de care s-a bucurat consfătuirea — 150 de delegați — 

specialiști din 46 de întreprinderi, institute de cercetări și proiectări aparținind celor 
șapte centrale componente ale M.I.C.M.G., ca și din ministerul coordonator — a evi
dențiat încă o dată importanța deosebită care se acordă problemelor organizării și 
conducerii în cadrul acestei importante ramuri a economiei naționale, găsirii per
manente de soluții eficiente pentru perfecționarea activităților, pentru creșterea efi
cienței economice. Ing. POPA Sever din cadrul Direcției de Organizare și Control a 
M.l.C.M.G. a avut amabilitatea de a oferi citeva detalii in legătură cu problematica 
dezbătută in cadrul simpozionului.

• Ce a determinat organizarea sim
pozionului la Cîmpulung Muscel ?

— Am ales orașul Cîmpulung Muscel pen
tru sărbătorirea zilei Constructorilor de ma
șini — devenită o tradiție in ultimii 4 ani in 
țara noastră — din cel puțin două conside
rente. în primul rînd, pentru că aici se află 
una din importantele unități productive ale 
MICMG — întreprinderea mecanică Muscel, 
realizatoarea. între altele, a binecunoscutului 
autoturism ARO. în al doilea rînd, deoarece 
experiența, acestei întreprinderi in domeniul 
organizării și conducerii este deosebit.

• Unul din referatele prezentate a 
avut ca temă conducerea colectivă. Ce 
ne puteți spune despre importanța sa ?

— Referatul la care vă referiți a fost pre
zentat de tov. Victor Naghi. Erou al Muncii 

Socialiste, directorul întreprinderii din Mus
cel. El s-a referit ia o serie de aspecte deo
sebit de importante, rezultate din experiența 
Comitetului oamenilor muncii al unității 
muscelene in conducerea activității economi- 
co-soeiale. Conducerea și îndrumarea direc
tă de către partid a organelor conducerii co
lective — a evidențiat referatul — este una 
din modalitățile cele mai eficiente de obți
nere a unor rezultate deosebite, de întărire 
a ordinei și disciplinei in producție. De ase
menea, în această direcție, un rol deosebit 
l-a constituit accentul pus pe precizarea co
rectă. exactă a atribuțiilor și competențelor 
cadrelor de conducere dc la toate nivelurile, 
in special cel al secțiilor de producție.

• Problematica organizării am în|e-«

compartimentelor de or- 
in vederea aplicării actelor 

prin adecvarea acestora la 
unităților economice, pledîn-

Ies că a constituit o temă care a sus-
1 citat numeroase discuții. De ce ?

— într-adevăr, problemele organizării au 
făcut obiectul multor luări de cuvînt, ca de 
altfel și a unui referat prezentat de ing. Eu
gen Carp de la Centrala din Brașov. S-a 
subliniat intre altele necesitatea intensifi
cării eforturilor 
ganizare 
normative 
specificul _______ ________ ,
du-se deci pentru o aplicare constructivă a 
legilor, luîndu-se în considerare în măsura 
necesară interacțiunea dintre cadrul juridic 
și specificul tehnico-economic al unităților. 
Totodată, purtătorul de cuvînt al centralei 
brașovene în probleme de organizare a sub
liniat că este necesară acordarea unei mai 
mari atenții elaborării normelor unitare pen
tru secțiile de producție, stabilirii unei or
dini de prioritate în elaborarea și detalierea 
fișelor posturilor, avîndu-se în vedere. in 
primul rînd, posturile care au un rol deose
bit în gestionarea rațională a avutului ob
ștesc. Referatul propunea chiar o ordine de 
prioritate : contabilul șef de secție, econo
mistul de secție, mecanicul șef de secție, sub
liniind totodată că este necesară, in special, 
precizarea mai clară a responsabilități
lor. Bineînțeles, această prioritate 
înseamnă 
Totodată, 
actualele acte normative prezintă insuficiențe 
in cee». ce privește conturarea în special a 
rolului inginerului șef. în aceste citeva di- — 
recții — enunțate aici foarte succint — a" 
acționat de fapt, cu rezultate deosebit de

Alexandru BLAGA

clară a
Bineînțeles, această prioritate nu 

a neglija celelalte posturi, 
s-a subliniat că, unele dintre



QTUDIUL PROSPECTIV al 
^gospodăririi raționale a a- 

pelor pune in fața cercetă
rii probleme variate : gestiunea resur
selor de apă apare ca o zonă unde se 
întîlnesc aspecte dintre cele mai diver
se — de amenajare complexă a terito
riului, funcționare a zonelor locuite, 
echipare tehnică a zonelor industriale, 
irigații, protejarea mediului natural 
etc.

Dimensiunea și complexitatea pro
blemelor implicate, ca și sugestiile 
concrete pe care un asemenea studiu 
le conține pentru conducerea sisteme
lor economico-sociale teritoriale, au 
justificat elaborarea unei structuri me
todologice *)  pentru investigarea și 
gestiunea previzională a resurselor, 
consumului și protecției rezervelor de 
apă din România. Acest studiu se în
scrie intre preocupările de abordare 
sistemică. intr-un demers integrat, a 
implicațiilor directe ale ritmurilor 
foarte înalte ale dezvoltării industriale 
a României asupra folosirii judicioase 
a spațiului natural, amenajării terito
riului. gestiunii raționale a resurselor, 
controlului efectelor sociale și umane 
ale creșterii centrelor populate etc.

• Pe baza structurii metodologice elaborate — și care va fi pre
zentată în articolul care urmează — a fost întocmit, la cererea In
stitutului de studii, cercetări și proiectări in gospodărirea apelor, 
un studiu de prognoză al domeniului gospodăririi apelor. Echipa 
interdisciplinară a Secției de Studiul Sistemelor a Universității din 
București, care a elaborat studiul a fost formată din Mihai Botez, 
Mariana Celac, Paul Dimitriu. Ion Ladea. Titus Priboi, Mircea Si- 
lețchi și Adrian Vasilescu.

Din analiza dinamicii necesarului de
apă și a resurselor existente in Româ
nia, rezultă că nu dispunem de rezerve 
prea mari de apă, ceea ce implică, așa 
cum se arată în Directivele Congresu
lui XI al P.C.R.......măsuri hotărîte pen
tru micșorarea consumurilor specifice 
de apă în industrie, pentru creșterea 
gradului de reciclare a apei, eliminarea

pierderilor și alte măsuri de bună gos
podărire a apelor".

Din studiul balanței de apă a R.S.R. 
(1950—1967) reiese că din totalul de 
precipitații căzute anual (100°/o), revin 
pentru agricultură, industrie, apă pota
bilă și piscicultura cca. 6.4" 0. Din tota
lul de apă folosită, cantitatea de apă 
uzată evacuată (in procente) este : in
dustria — 70" o, orașele — 50" o și agri
cultura — 10" o- In acest sens. Directi
vele precizează : „Pentru evitarea po
luării apelor, noile obiective industriale 
vor fi dotate cu stații de epurare... Se 
va accelera instalarea stațiilor de epu
rare la obiectivele existente".

Intensificarea eforturilor pentru iri
garea și drenarea terenurilor agricole 
(5 milioane de ha în 1990) necesită eco
nomisirea apei de irigare (prin refolo- 

siri) și mărirea randamentului aplică
rii apei de irigare pe teren. Dacă, de 
exemplu, se va mări randamentul a- 
plicării apei de irigare pe teren cu 10"ju 
(adică de la 60" a la 70°/o). atunci s ar 
putea economisi la nivelul anului 1980 
un volum de apă de 1,5 miliarde m\ 
adică se vor mai putea iriga in plus 
0,5 milioane ha.

Complexitatea problemelor derivînd 
din statutul apei de resursă esențială 
pentru întregul proces de creștere eco- 
nomico-socială a României, aspectele 
teoretice și practice desprinse din ma
terialele publicate recent de „Revista 
economică", precum și din alte articole 
de specialitate, pledează pentru o abor
dare sistemică, în cadrul formal al unei 
teorii economice specifice, a gospodă
ririi apelor. Necesitatea unui demers 
analitic pluridisciplinar — avind ca 
rezultantă o politică compatibilă cu o- 
biectivele dictate de strategiile de dez
voltare și cu restricțiile de natură teh 
nologică, economică și ecologică — a- 
pare astăzi ca evidentă, fiind dealtfel 
subliniată și în Programul Partidului : 
„Toate resursele de apă, de la supra
față și subterane — care constituie un 
bun național de preț — vor fi gospo
dărite în mod unitar, urmărindu-se 
păstrarea proprietăților lor naturale, 
împiedicarea impurificării, a poluării 
lor".

Studiul care va fi prezentat în con
tinuare a încercat să concretizeze un 
demers sistemic posibil aplicat unor 
aspecte ale organizării complexe a te
ritoriului, pornind de la analiza nece
sarului și resurselor de apă. El se a- 
daugă astfel unei direcții în cercetare 
și proiectare, axate pe problemele 
unor unități spațiale mari (și care a 
dat rezultate de întinderea și comple
xitatea studiului bazinului Mureșului, 
elaborat de I.P.J. Mureș și Academia 
de Studii Economice. Rezultatul stu
diului prezentat este un model al sis
temului dinamic complex asociat folo
sirii apei : schema metodologică pro
pusă reunește, intr-o tratare de sistem 
și intr-o viziune prospectivă, aspectele 
legate de balanța resurselor și cererii 
de apă. „calității" apei, de amplasare a 
obiectivelor noi in teritoriu, de dezvol
tarea demografică etc.

1 Aspecte generale
1. 1. NIVELE ALE TRATĂRII DE SISTEM ÎN STUDIUL GES
TIUNII RESURSELOR DE AP A.

TEHNICA ANALIZEI de sistem, aplicată teoriei economice a 
gospodăririi apelor, presupune un produs de modelare complex, 
care înglobează pe parcurs sugestiile oferite de interacțiunea 
dintre problematica studiată și aparatul metodologic utilizat. în 
acest sens, metodele folosite în analiza de caz pot surprinde noi 
aspecte ale problematicii, care la rîndul lor implică ulterioare 
dezvoltări ale aparatului metodologic. Este, de asemenea, evi
dentă legătura de tip „feed-back" între etapele succesive ale re
zultatelor modelării — nivelul ieșirilor modelului — și cele două 
subsisteme menționate — nivelul problematicii și nivelul meto
dologiei.

Nivelul problematicii, într-o viziune de sistem, include :
• integrarea la nivelul macro-sistemului a unor subsisteme 

teritoriale ;
• integrarea diferitelor tipuri de resurse de apă, ținînd sea

ma de interrelațiile lor ;
• integrarea diferitelor tipuri de consum în perspectiva dez

voltării economico-sociale ;
• corelarea necesarului cu rezervele în diferite variante de 

politici de gestiune a apelor ;
• identificarea și descrierea sistemului de gestiune a apelor;
• analiza unui sistem de gestiune a apelor ;
• proiectarea necesarului de apă în perspectivă, în strînsă 

| corelare cu dezvoltarea economîco-socială prospectată ;
• proiectarea dinamicii resurselor de apă ;
• proiectarea corelării necesarului și resurselor de apă și a 

studiilor preliminare în vederea stabilirii unor strategii sau po

litici de gestiune a apelor (strategii optimale în raport cu anu
mite obiective și criterii stabilite) ;

• problema calității apei și a legăturilor dintre cantitatea și 
calitatea apei (în particular, probleme legate de poluare) ;

O tratare de sisteme la nivelul metodologiei urmărește :
• problema prezervării unor stocuri ecologice pentru protec

ția mediului ;
• problema influenței modificărilor de tehnologii asupra ne

cesarului și —■ eventual — resurselor de apă și metode de inves
tigare a modificărilor coeficienților tehnologici asociați, ca și a 
implicațiilor economice ale acestora ;

• problema componentelor ciclice ale necesarului și resurse
lor și analiza stabilizării fluxurilor, cu implicațiile economice 
respective (de pildă, irigațiile) ;

• probleme de amplasare a obiectivelor economice, ținînd 
seama de valoarea economică a apei și de beneficiile pentru 
economie ;

• probleme sociale legate de sistemul hidrologic (de tip 
loisir).
1. 2. IPOTEZE DE LUCRU

în analiza și proiectarea sistemului de gestiune a apelor din 
România a fost adoptat un punct de vedere morfologic, care im
plică verificarea următoarelor ipoteze :

a. Sistemul național de gospodărire a apelor poate fi conside
rat ca format din subsisteme în interacție. Subsistemele se carac
terizează prin conexiuni interne și stabilitate structurală internă 



mult mai mare decît cele corespunzătoare relațiilor cu ambientul; 
Interaofiile dintre subsisteme funcționează la nivel global, 

antrenînd numai indicatorii sintetici ai subsistemelor.
b. Subsistemele sistemului național de gospodărire a apelor 

se delimitează prin bazine hidrografice ; unui bazin i. se asociază 
deci un subsistem al respectivului sistem național.

Am considerat deci o partiție a teritoriului României în ba
zine hidrografice, notate Ri, i = 1.2....16.

. SCHEMA-BIDC A REPARTIȚIEI TEaiTORIULUI ROMÂNIE»’

2.1. IDENTIFICAREA VARIABILELOR SISTEMULUI
•Sistemul de gospodărire a apelor .asociat bazinului R, este carac

terizat la momentul t, de următoarele macrovariabile:
a) Suprafața totală: £,(/)
b) Populația totală: P,(t)
c) Activitatea economică: Eiit)
d) Ape:
Pin studiul acestor macrovariabile, prin implicații logice organi

zate ca un graf-arbore de -pertinență, pe nivele, se detaliază succesiv 
mierovariabilele, de tipuri diferite, care vor fi utilizate în analiză. 
Rezultatele ultimului nivel sînt variabilele de stare ale sistemului 
asociat bazinului Jîjțt).

Procesul de detaliere analitică a variabilelor, prin trecerea de la o 
variabilă la o mulțime de microvariabile care o descriu, poate fi 
construit cu ajutorul chestionarelor folosite in anchete economice, 
în care apar întrebări de lipul:

a) — Ce componente intră în structura respectivei variabile?
b) — Cum poate fi descrisă starea respectivei variabile?
c) — Care sînt variabilele care condiționează starea variabilei 

considerate? etc.
Utilizînd metoda arborescentelor interogative (și cazurile sale 

particulare — arbori de problematici, de pertinență și de decizie), a 
fost realizată schema de identificare .a variabilelor sistemului:

Nivelul O corespunde problomei analizate, în cazul nostru bazinul 
/till). Nivelul 1 cuprinde: suprafața toțală (Sjft)), populație totală 
(Pi(‘t)), activitatea economică (Ej(l)) și apa (A,-țt)).

în conttffuare, vom urmări detalierea succesivă a variabilelor 
nivelului 1 pe nivelele 2 și 3. Suprafața totală (Sjțt)) implică, pe nive
lul 2 — agricultura, suprafețe construite, rezervații naturale și supra
fața apei: iar pe nivelul 3 — suprafețe irigate, suprafețe neirigate, 
așezări urbane, așezări rurale, zone industriale, instalații zootehnice, 
riuri, lacuri, bazine artificiale.

Pentru populația totală (Pj(l)) obținem pe nivelul 2 — populație 
urbană, populație rurală; pe nivelul 3 — populație locală în zone 
municipale și populație locală în orașe mici și mijlocii.

Variabila activitate economică (Ei(t)), devine succesiv, pe nive<. 
Iul 2 — producție agricolă, producție industrială și drumuri, șantiere? 
pe nivelul 3 — culturi agricole (pe tipuri), zootehnie și ramuri indus
triale (pe tipuri).

Variabila apa (A,(t)) implică, pe nivelul 2, două aspecte — canti
tativ : rezerve totale, resurse operative, necesar și calitativ: indicatori, 
evaluare; pe nivelul 3, detaliind aspectul cantitativ, obținem — riuri, 
lacuri, mare, ape subterane, apă potabilă, apă industrială și apă 
pentru agricultură.

2.2. ANALIZA STRUCTURII SISTEMULUI NATIONAL
DE GOSPODĂRIRE A APELOR SI A SUBSISTEMELOR ASOCIATE 
BAZINEI/OR. FUNCȚIONARE SI RELAȚII DE STARE

Structura și funcționarea sistemului național de gospodărirea 
apelor și a subsistemelor asociate bazinelor, se (descrie începînd eu 
studiul subsistemului asociat bazinului R;(t).

Variabilele introduse sînt suficiente pentru descrierea funcțio
nării conexiunilor intre nodurihbhlocuri introduse: intr-adevăr, pot 
fi urmărite .pe diferite..circuite, atil ^variațiile cantității de apă cit ■ și 
cele ale calității apoi dinfr-un bazin, ca și valorile în diferite puncte. 

Problema;modolului de funcționare revine astfel la analiza unui flux 
(vectorial) intr-un graf cu o structură relativ siipplă (Schema 11). 
Pe ibaza acestei analize au fost scrise relațiile structurale de stare alo 
sistemului.

Pleeînd de la graful-arbore de pertinență se construiește un model 
agregat al conexiunilor dintre diferitele tipuri de producători și con
sumatori de apă. -Pe graful ce reprezintă sistemul, nodurile sînt suge
rate de variabilele nivelului 2 al arborelui de pertinență. Arcele giaS 
l'ului corespund identificării unor conexiuni între variabilele cores
punzătoare nodurilor respective.

213. STUDIUL RETROSPECTIV AL DINAMICII SISTEMULUI

Studiile retrospective asupra sistemului sînt miile pentru testarea 
modelului mecanismului de funcționare și confruntarea imaginii pe 
care <o propune modelul cu realitatea cunoscută.

Pentru un moment trecui se recomandă o determinare a tuturor 
variabilelor modelului și verificarea încadrării acestora în relațiile 
structurale de stare. Modelul poate fi eventual perfecționat în urma 
eonoluziilor acestor testări. Un studiu de același tip desfășurat pe 
mai multe intervale de timp ale trecutului ar permite o mai bună 
verificare ;a anodelului și o primă orientare^ în problemele variației 
dinamice a elementelor (consumuri, cerințe, necesar**  etc.) și struc
turii (variația în timp a fluxurilor între noduri, dispariția unor flu
xuri intri' noduri, apariția in timp a unor noi fluxuri între noduri).

•2.4 PROIECTARE VPROGNOZAREA EVOLUȚIEI VIITOARE 
A SISTEMULUI

O tratare consecventă și unitară în analiza gospodăririi previzio
nal ■ a resurselor de apă presupune ca primă etapă realizarea unui 
studiu prospectiv al necesarului de apă și, separat, al rezervelor de 
apă si al evoluției structurii sistemului de gospodărire a apelor. 
Rezultatele acestor două studii distincte se implică reciproc-și deter
mină totodată cea de-a doua etapă a analizei și anume studiul prospec
tiv al corelației dintre necesar și rezervele de apă.
• Vom releva în continuare aspectele legate do realizarea fiecă-mi 
studiu in parte.
Studiul prospectiv al necesarului de apă
(considerat exogen, pe bazine)
• identificarea consumatorilor la momentul prezent t0
• identificarea tipurilor de apă necesare fiecărui consumator la 

momentul t0
• detalierea sub-grafelor corespunzătoare fiecărui consumator și 

fiecărui sub-bloc „necesar de consum-resurse" la momentul t0
• proiectarea necesarului unitar viitor, pe intervalul de prognoză 

(to- to+'6) pentru fiecare tip și ramură în parte:
• extrapolări analitice pe baza seriei dinamice a necesarului de

apă al unui tip de consumator (i).
• identificarea tendințolor cu metode fenomenologice, (modele

exponențiale și logistice)
• estimarea valorilor pentru momentul (t-ț-O), pentru necesarul 

de apă, cu metode de tip Brown.
• proiectarea evoluției consumatorilor de apă (în unități fizice aso

ciate măsurării lor)
• proiectarea necesarului de apă al fiecărui bazin.
• utilizarea metodei input — output în proiectarea necesarului de

apă.
• problema calițății apei și a legăturilor dintre cantitatea și calita

tea apei (în particular, probleme legate de poluare).
Studiul prospeetiv.al rezervelor de apă și al evoluției structurii sistemu
lui de gospodărire a apelor (pe bazine)
• studiul dinamicii rezervelor de .apă ale unui bazin
• studiul prospectiv al structurii sistemului de gospodărire a apelor, 
cu următoarele ipoteze alternative:

— structura sistemului este constantă în timp (sau pe orizontul 
de prognoză considerat 0)
— conservarea formei relațiilor structurale de stare și a mări
milor aferente.
— conservarea numai a formei relațiilor strut turale de slare.

— structura sistemului este variabilă în timp.
Studiul prospectiv al c.orelațici dintre necesar și rezerve tic apă ([io 
•bazine), în Ipoteza necesarului exogen
• variante pur — explorative

•• variante .pur — .normative
• variante cu caracter normativ (Ia nivel național), undi- necesarul 

de apă mu este variabilă exogenă

2.5. UN MODEL AGREGAT LA NIViEL NAȚIONAL

l’n model cu caracter mormaliv, ân care necesarul de apă^să nu 
mai fie o variabilă exogenă, ci să fie stains corelat cu dezvoltarea 
demografică și economico-socială, ar .necesita o regîndire a întregii 
acestei dezvoltări — deci, în particular, a macro-prognozei — ®
ținînd seama de (factoriil ,^apa“.

Varianta propusă urmărește să păstrezeodatole macro-prognozei, 
;la nivel național, necesit.înd reconsiderarea unor problem*  regionale:



Se introduc obiective diferite pentru diferite tipuri de consumatorii
— Pentru populație — satisfacerea necesarului
— Pentru economie — determinarea acelei „politici de gospodărire 

a apelor44, care să satisfacă optimal (din punct de vedere al analizei 
ccst-benei'iciu) cerințele dezvoltării economico-sociale.

Teoria matematică a utilității oferă procedee prin care cele două 
•obiective pot fi asamblate intr-un obiectiv unic, eventual ponderîn» 

du-le (cu ajutorul experților), exprimîndu-le în unități compatibile 
(economice) și efectuînd media ponderată a valorilor. ’

Să considerăm.o ramură de producție k, in bazinul Rr. Fie Wx*  (t04- 
0) outputul—de exemplu, valoarea producției — acestei ramuri 

(în unități economice) la momentul (t0 +6). Extinzînd cadrul clasic 
al funcțiilor de producție, se poate exprima acest output ca o funcție 
de următoarele variabile, considerate la momentul (t„+6): investi
țiile cumulate, forța do muncă, consumul unitar de apă al ramurii k, 
în bazinul R, și calitatea apei necesare ramurii k, în bazinul Rv

Mărimile Wjt’ (to.-f-0) sînt legate prin relații de tipul: 
^wji) (t0 + ©) = wft (t„+e).

i
unde Wk (t0.+ 6) sînt datele macroprognozei la nivel național, pentru 
ramul a k, la momentul (t0,+6);

Forța de muncă și investițiile cumulate, la momentul (t04Q)pot 
fi determinate din macroprognoze, restrînse la nivelul bazinelor.

Cantitatea de apă necesară la momentul (t,— Qi pentru ramura k, 
în bazinul i, este direct proporțională cu produsul dintre outputul 
Wk (to,4-0) și consumul unitar de apă al ramurii k.

După cum s-a observat anterior, atit cantitatea de apă necesară 
cît și vectorul de calitate al apei (pentru ramura ki impun restricții 
suplimentare Ia relațiile structurale de stare care descriu evoluția 
sistemului; putem interpreta aceste restricții și ca restricții para
metrice.

Vom numi, o politică de gospodărire a apelor la nivel național 
compatibilă cu dezvoltarea în perspectivă a ramurii k, în bazinul i, 
dacă:

— este o politică compatibilă cu resursele de apă ale fiecărui 
bazin;

— corespunde, la nivel național, obiectivului economic, chiar dacă 
nu satisface condițiile pe bazine. Aceasta revine la următoarele: 
determinarea variabilelor politicii de gospodărire, astfel incit să 
fie verificate relațiile structurale de stare ale sistemului.

Problemele de optimizare au forme analoage celor din dezvol
tările anterioare. De exemplu, relativ la costul unitar al apei care 
circulă între nodurile k, j, se poate determina politica de gospodărire 
a apelcr la nivel național compatibilă cu dezvoltarea în perspectivă 
a tuturor ramurilor la nivel național, și care asigură un cost total 
minim.

Sîntem: conduși la probleme de programare parametrică, de para
metri vectorali, studiate în literatura de specialitate consacrată 
cercetărilor operaționale. Obiectivul se poate mofidica, luînd în con
siderare nu costul, ci beneficiul realizat. Se pot introduce și obiec
tive — compuse, pe diferite tipuri de consumatori, unificate și sinte
tizate prin metodele teoriei matematice a utilității.

Extinzînd convenabil forma funcțiilor de producție, procedeul 
descris anterior permite introducerea în studiu și a unor aspecte 
greu de analizat direct, ca amplasarea în teren (a surselor de apă, a 
consumatorilor, a unităților fizice do legătură — stații de priză, de fil
trare, rezervoare, costuri de stabilizare etc.). Exemplificăm cu urmă
torul model. Fie k o ramură de producție industrială, reprezentată în 
mc montul t0 în bazinul Ri de un număr do n unități industriale, 
amplasate în punctele (teritoriale) Pj ... Pn: fie cele m surse de apă de 
unde se aprovizionează unitățile ramurii k, amplasate în punctele

Și... ,Sm’, fie Cij, costul unitar al utilizării:apei din sursa i imunitatea 
j, — este evident că cij: este funcție-de*  distanța'între punctele Pi și 
Sj, de calitatea apei existente din Si> de calitatea apei cerută în Pn 
de instalațiile dă tratare și recuperare'a apei. Să construim proiecții 
ale acestor elemente pe intervalul de timp (t0, t0-f-6); fie, de exemplu, 
Pi(6), ..., Pu (0), Sj(0), ..., Sm(0) noile amplasări, cij (0) noile costuri ; 
este evident că între 1’pO), .... Pn (0) se găsesc o parte din P/,..., P», 
plus o serie de „puncte44 noi, pe care Ie vcm nota prin un sons
analog are setul de puncte {s!e)}.

P<ică în varianta anterioară se înlocuiește funcția do producție 
utilizată cu o funcție în care să intervină proiecțiile pe intervalul 
(toi to+0) a variabilelor menționate și în care vcm considera 
și, eventual, variabile de decizie, putem rezolva următoarea
pioblema. determinarea, amplasăm ariilor obiective industriale înbazi- 
nul Ri, care satisfac cerințele dezvoltării economico-sooiale (în sensul 
compatibilității cu datele proiectate de prognoză), șj cave asigură costul 
minim al apei utilizate (eventual determinînd și noile amplasări ale 
surselor de apă și instalațiilor aferente).

într-o perspectivă mai accentuat normativă^ se poate pune și 
rezolva, prin metode analoage, problema determinării acelei dezvoD 
țări economice care să fie optimală în raport cu utilizarea resurselor 
de apă. Dezvoltarea acestor aspecte depășește însă cu mult cadrul și 
obiectivul studiului de*  față, și ar justifica poate o reconsiderare*  a 
tuturor problemelor dezvoltării, în perspectiva utilizării resurselor 
ecologice.
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Concluzii
Structurile metodologice elaborate în: cuprinsul lucrării reprezintă 

un schelet-cadru pentru dezvoltarea; unor studii concrete.
Elementul definitor pentru demersul adoptat este prezența mediu

lui natural ca parametru în modelarea, activităților economice și sociale: 
Ipotezele de bază ale studiului, ca și dezvoltările metodologice avan
sate, au apelat la o tratare de sistem, întrm perspectivă dinamică și 
agregată.

In ceea ce privește metodologia propriu-zisă, ea extinde structurile 
utilizate pînă acum în studiul problemelor; de același tip dar 
conduce, în principiu, Ia programe de calcul-tip, care există în biblio 
tecile centrelor de calcul din țara noastră. Aplicarer concretă a dcmer*  
sului metodologic elaborat ridică însă probleme dificile — mai ales 
în identificarea și precizarea surselor de date, adaptarea șjh modifi
carea programelor de calcul etc. Aceste dificultăți, reclamînd un efort 
susținut și un volum mare de muncă, pun în lumină rolul colaborării 
interdisciplinare în modelarea sistemelor- regionale de gospodărire a 
apelor.

Mai ales în problemele de identificare a sistemului, studiului 
funcționării lui, proiectării dinamicii lui trebuie dezbătute în grupe 
mixte, cuprinzînd specialiști în domeniul apelor și amenajării teri
toriului și analișți-metodologi; urmînd schema metodologică propusă, 
activitatea pluridisciplinară introduce precizările de specialitate, 
detalierea și aportul de date care transformă o structură generală 
într-o investigație înzestrată cu eficiență practică.

în concluzie, se poate afirma că necesitatea unei abordări 
sistematice în analiza, proiectarea și conducerea previzională în 
domeniul apelor se impune cu necesitate datorită caracterului de 
sistem a problematicii studiate. Mai precis, apele alcătuiesc un sub
sistem al sistemului teritorial complex, structurat armonios și unitar 
și avînd o determinare și evoluție caracterizată printr-o dependență 
funcțională inextricabil legată de traiectoriile celorlalte părți ce 
alcătuiesc sistemul național. într-adevăr, subsistemele: economic, 
tehnic, social, juridic, teritorial, ecologic' etc. au o evoluție influ
ențată atît de motivații interne decurgînd din specificitatea lor ca 
subsistem independent, cît și do cauzalități derivînd din interpelațiile 
cu celelalte subsisteme. Orice modificare exterioară logicii interne 
de funcționare a sistemului, adusă unui anumit subsistem, se 
repercutează amplificat și asupra celorlalte. în acest context, sule 
sistemul apelor nu poate suferi știrbiri de nici un fel, el fiind parte 
componentă a complexului național și asupra lui excrcitîndu-se deplin 
suveranitatea statului. în plus, însăși existența sa ca entitate fizică 
omogenă, unitară și echilibrat constituită și implantată în teritoriu 
asigură integritatea sa obiectivă, în cadrul sistemului teritorial 
complex.

dr. Paul DIMITRIU 
ing. Adrian VASILESCU

Secția de studiul Sistemelor a Universității din București

»• Vom înțelege prin consum, cantitatea de apă pierdută, practic irecu
perabilă; prin necesar, cantitatea de apă provenită din sursă, plus cea reciclată, 
plus cea recuperată, care intră în blocul „necesarul de consum"; prin folosință. 
tipurile de consumatori de apă, iar prin cerință, cantitatea de apă proaspătă 
care este prelevată din sursă.
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N ANII de după cel 
de-al doilea război 
mondial și-a făcut a- 
pariția o nouă orienta- 

re de cercetare in istoriografia 
economică nord-americană. De
numirile sub care ea a apărut și 
s-a impus cercurilor mai largi au 
fost diferite : noua istorie econo
mică, istorie cantitativă a eco
nomiei, cliometrie"') etc.

Exponenții istoriografiei tra
diționale au intîmpinat pe pro
motorii noii orientări cu nume
roase obiecții și critici. Cele mai 
multe dintre ele priveau inadec- 
varea metodelor și tehnicilor fo
losite de noii istorici și inconsis
tența pretențiilor acestora de a 
realiza în cercetările lor impac
tul istoriei cu teoria economică, 
„în ce privește noua istorie eco
nomică — scrie D. C North — 
deși lucrările din acest domeniu 
sini valoroase sub raportul ma
terialului statistic cules, rezulta
tele finale nu corespund, în ge
neral, așteptărilor. Ele sint ca
racterizate prin lipsă de imagi
nație și pe credința larg răspin- 
dită potrivit căreia tehnicile eco- 
nometrice, folosirea calculatoa
relor electronice și recursul la 
citeva regresii, pot înlocui teo
ria și fantezia. ...Numeroase lu
crări sînt de nivel nesatisfăcător, 
altele sînt cu totul lipsite de pre
cizie1...").

în altă parte se scoate in evi
dență că metodele folosite ,,vio
lează" caracterul empiric al is
toriei economice și că metodele 
cu care se operează reprezintă 
o „intruziune nejustificată a spe
culației" intr-un domeniu de cer
cetare care în trecut se limita 
la culegerea și prezentarea con
știincioasă a faptelor. în critica 
intreprinsă de ei, „tradiționaliș
tii" nu și-au ales întîmplător a-

Controverse 
in istoriografia 

economică 
nord-americană 

tari obiective. Adepții noii orien
tări iși afirmau superioritatea i- 
novațiilor lor în cercetare, față 
de predecesori, tocmai pe tere
nul folosirii metodelor matemati
ce și al teoriei economice în 
studiul istoric al economiei, li
nul din inițiatorii și conducătorii 
lor, R. W. Fogel, spunea : „Ele
mentul nou în lucrările noilor is
torici ai economiei constă in în
cercarea lor de a folosi măsură
torile și teoria."2) Cum lămurea 
el această afirmație ? Istoria e- 
conomică întotdeauna a avut o 
orientare cantitativă. Insă o mare 
parte din lucrările din trecut se 
limitau doar la localizarea și la 
simpla clasificare a informațiilor 
numerice cuprinse în rapoartele 
guvernamentale și în cele ale în
treprinderilor particulare. O atare 
preocupare nu a încetat, ea fiind 
continuată de noua istorie eco
nomică. Numai că aceasta din 
urmă iși cantonează preocupări
le centrale în spre alte direcții.

Mai întii ea este interesată să 
reconstituie unele date care în 
trecut nu existau sau care cu 
timpul — chiar dacă existau — 
s-au pierdut sau au devenit in
disponibile pentru cercetătorul 
de azi. Apoi ea se preocupă de 
combinarea datelor primare din 
trecut intr-o manieră care să o- 
fere posibilitatea de a se face 
măsurători și de a se obține prin 
mijlocirea lor informații care, în 
general, nu au mai fost și nici 
nu puteau fi în trecut. In sfîrșit, 
ca își propune să găsească me
tode care să permită măsurarea 
cantitativă a unor fenomene e- 
conomice care nu pot fi inves
tigate prin mijloace de observa
ție directă. Schimbări importan
te s-au petrecut, după părerea 
autorului citat, și în privința ra
porturilor istoriei economice cu 
teoria economică. Intrată încă 
la mijlocul secolului trecut în di
vorț ireconciliabil cu teoria de
ductivă a clasicilor, istoria eco
nomică - prin reprezentanții ei 
de atunci — a avut ambiția să 
creeze o nouă teorie economică 
pe baze inductive- Această ten
tativă a fost apreciată, la vre
mea sa de T. Veblen ca un eșec. 
Timp de aproape o jumătate de 
secol, între cele două discipline 
s-ar fi stabilit un „armistițiu", 
fiecare din ele evoluînd pe dru
muri proprii. După război se ob
servă o apropiere între ele. Noua 
istorie economică ar fi realizat, 
incepind din acest timp, o „re- 
unificare" a istoriei cu teoria e- 
ccnomică. „Această reunificare" 
— se scrie - „a necesitat utili
zarea teoriei economice în chip 
de instrument universal pentru 
cercetarea fundamentală pe care 
se spriiină istoria economică". 
Lămuririle acestea, deși destul 
de sumare și deci incomplete, 

ne dau totuși suficiente elemen
te pentru a semnala că acțiunea 
adepților noii istorii economice 
obiectiv se înscria, in multe .pri
vințe, pe orbita evoluției întregii 
științe contemporane. Se știe doar 
că cele mai de seamă cuceriri 
din perioada postbelică, în do
meniul științei și tehnicii, s-au 
datorat, sub raportul examinat 
aci, progreselor dobîndite în sfe
ra metodelor de cercetare, în pri
mul rînd folosirii metodelor ma
tematice și calculatoarelor și 
in sfera teoriei. Cu orientarea a- 
doptată, adepții de care pome
neam și-au creat astfel în fața 
preopinenților lor „tradiționaliști" 
un ascendent de neclintit. La 
consolidarea acestui ascendent 
ca și la relativ larga difuzare a 
noii orientări a mai contribuit, 
nu în mică măsură, și faptul că 
„tradiționaliștii" nu au avut și 
nici în prezent nu au o platfor
mă conceptual-metodologică pro
prie, capabilă să propulseze noi 
și constructive puncte de vedere 
pentru a le contrapune opozan
ților lor. Cei mai mulți „tradițio
naliști" își susțin părerile critice 
cu teze furnizate de vechii insti- 
tuționaliști 3), majoritatea dintre 
ele căzute de mult în desuetudine. 
Este adevărat că, în argumenta
rea „tradiționaliștilor", punctul 
forte rămîne detectarea discre
panțelor enorme dintre prevede
rile programatice ale noii orien
tări și rezultatele infime și nesa
tisfăcătoare obținute de adepții 
ei în planurile practice de cer
cetare. Dar, mutată pe acest tă- 
rîm, discuția iese din cadrul con
troverselor de principiu, in afara 
de aceasta, cliometricienii se de
clară ei înșiși nemulțumiți de 
propriile lor rezultate. Ir,să, 
spre deosebire de criticii lor, 
ei văd pricina nerealizărilor lor

• Dr. Marcela Felicia lova- 
nelli și-a ales ca temă a Iu- 
crării sale (Editura Academiei, 
București 1975, 256 p.) perioa
da 1934-1938, ca avind o sem
nificație deosebită in dezvolta
rea industriei românești. In a- 
cea vreme a fost reconsiderată 
politica oficială referitoare la 

industrie, s-au precizat struc
tura și profilul acesteia, iar 
anul 1938 este considerat și azi 
drept an de referință pentru 
analiza evoluției economiei 
noastre.

Autoarea iși începe studiul 
cu analiza situației economice 
și social-politice interne și in
ternaționale in care se afla 
România in perioada respec
tivă, după care abordează po
litica economică adoptată de 
statul român referitor la încu
rajarea industriei precum și la 
sursele de finanțare.

In lucrare se acordă cel mai 
mare spațiu direcțiilor și anumi
tor particularități ale principa
lelor ramuri industriale. Se in
sistă asupra valorificării resur
selor naturale in strinsă legă
tură cu dezvoltarea industriei 
extractive, precum și asupra e- 
voluției industriei energiei e- 
lectrice și a ramurilor industriei 
prelucrătoare. Situația indus
triei românești din ajunul celui 
de-al doilea război mondial în
cheie această lucrare care 
completează un capitol impor
tant in cercetările referitoare la 
istoria economiei naționale.

O parodiere a metodelor 
new-ecomics-ului
• Ironizînd politica „antici- 

clică" a guvernelor din țările 
occidentale, Michel Fustier, care 
impreună cu A. Kaufman și A. 
Drevet, publicase in urmă cu 
cițiva ani cunoscuta carte 
,,L' Inventique" (Inventica), pro
pune - după propria sa expre
sie — ,,in maniera lui Swift", 
intr-un articol apărut in revista 
DIRECTION ET GESTION (nr. 
2/1975), sub titlul Resolution du 
chomage par la formation per
manente — ur.e modeste propo
sition : la Metamatique (Absor
birea șomajului prin educația 
permanentă — o propunere mo
destă : metamatica) să se încre
dințeze unui grup de savanți 
eminenți, sarcina elaborării unei 
r,oi ,,științe" — metamatica. A- 
ceștia ar urma să fie instalați 
intr-un centru construit după 
principii noi — ceea ce ar da de 
lucru arhitecților și constructo
rilor.

In ce privește insăși noua 
știință, esențialul este ca ea să 
fie de o dificultate extremă. 
După ce, in cițiva ani, primele 

ei rudimente ar fi elaborate, ea 
ar trebui introdusă in progra
mele de examen ale tuturor 
școlilor — ceea ce ar intîrzia cu 
cițiva ani intrarea studenților 
in viața activă. Ar urma, după 
citva timp, ,,reciclarea" tuturor 
adulților, care, obținînd succe
siv, intr-o perioadă de 10-12 ani, 
concedii de studii, vor face loc 
citorva milioane de șomeri. 
Cind cei ,,reciclați" s-ar întoar
ce la locurile lor, un nou curent 
de ,,reciclabili" s-ar deplasa din 
uzine. Cu ajutorul metomaticii 
s-ar regla numărul de brațe 
disponibile pe piață — introdu
când dificultăți noi sau elimi- 
nîrrd unele — după nevoile con
juncturii. Cum noua ,,știință" nu 
are în sine nici o semnificație, 
s-ar putea renunța la ea într-o 
conjunctură favorabilă, menți- 
nir:d însă pentru orice eventua
litate o... Academie.

După autor, toate celelalte 
metode propuse și utilizate in 
mod curent de economiști în 
Occident — lansarea unor mari 
lucrări publice, reglarea fisca
lității, emisiunea monetară, ba
rierele vamale ș.a. — sînt derizo
rii in raport cu virtuțile promiță
toare ale melamaticii. 



nu în carențe determinate de 
orientarea lor teoretico-metodo- 
logică, ci în insuficiențe legate 
de aplicarea consecventă și pe 
scară tot mai mare a acestei 
orientări'5).

Mai important mi se pare însă 
ț faptul că „tradiționaliștii" nu pun 

în discuție însăși teoria economi
că pe care ultimii se sprijină în 
cercetările lor. Aceasta este ceea 
ce azi a intrat în uzul curent sub 
denumirea de „economics". Dar 
ea este împărtășită și larg folo
sită și de „tradiționaliști" I Dar 
această bază teoretică comună 
nu a rămas fără implicații de 
natură principială și sub alte ra
porturi. Ele ni se relevă de în
dată ce privim rolul și funcția a- 
cordată teoriei economice de că
tre promotorii noii orientări în 
cercetările lor de istorie. Unul 
dintre acești promotori, într-o in
tervenție la o ședință a Asocia
ției Economiștilor Americani, spu
nea că istoria economică sub 
forma ei de istorie cantitativă a 
economiei trebuie să cuprindă, 
pe lingă problemele studiului 
cantitativ și comparativ al creș
terii economice, și celelalte pro
bleme ale teoriei economice și 
care privesc domenii ca : mone
da și creditul, comerțul interna
țional și alte sfere ale economiei 
aplicate, precum și modul in care 
relațiile economice din respec
tivele domenii s-au modificat în 
decursul timpului sub incidența 
forțelor instituționale, demografi
ce și de altă natură. După pă
rerea lui. istoria cantitativă a e- 
conomiei ar reprezenta ap/îcarea 
dimensiunii timp la intreaga eco
nomie aplicata). Nu este greu 
de observat că o asemenea con
cepție însemna orientarea spre 
transferarea și aplicarea cate
goriilor și noțiunilor specifice e

conomiei contemporane, în tre
cut, la situații istorice diferite, 
deci neadecvate. Altfel spus, o 
asemenea orientare însemna o 
chemare deschisă spre moderni
zarea istoriei1'). In fapt, ea s-a 
și realizat și continuă să se rea
lizeze în lucrările cliometricieni- 
lor nord-americani. (Sub influen
ța unei atari modernizări a și 
putut să apară o lucrare în care 
se afirmă cu totul eronat că scla
vagismul în Sudul american ar 
fi reprezentat un sistem economic 
rentabil I) Dar de păcatele mo
dernizării istoriei nu a fost scă
pată nici vechea istoriografie 
nord-americană I Și nu a fost 
scăpată pentru că, în fond, ea 
preconiza aceleași modele furni
zate de teoria economică domi
nantă, în speță de „economics". 
Este dealtminteri acuzația cea 
mai zdrobitoare care în apăra
rea lor o aduc promotorii noii 
istorii împotriva predecesorilor 
lor. Unul dintre aceștia scrie : 
„Credința că istoria economică 
mai veche este întemeiată solid 
pe fapte este o iluzie. în reali
tate, ea este pătrunsă de mo
dele oculte contestate și de u- 
nele supoziții matematice subli
minale. De unde rezultă că toa
te «capcanele» econometriei și 
ale istoriei econometrics erau 
prezente și in vechea istorie eco
nomică. De fapt aceste capcane 
sînt mai periculoase in lucrările 
mai vechi decit in cele mai noi, 
pentru că ele sint ascunse mai în 
adîncime. Diferența reală între 
istoricii noi ai economiei și pre
decesorii lor rezidă in metoda lor 
de abordare față de specificarea 
modelelor și nu in frecvența cu 
care ei folosesc aceste mode
le7)".

în mod firesc se pune întreba
rea : de ce s-au iscat atunci 

controverse între „tradiționaliști" 
și cliometricieni ? După cum 
spuneam, acțiunea întreprinsă 
de adepții noii istorii a eco
nomiei se înscrie, fără doar 
și poate, pe orbita progresului 
științific contemporan. O serie în
treagă de realizări obținute de 
savanți cu renume mondial — 
ca de pildă istoricul economist 
S. Kuznetz, laureat al premiului 
Nobel — sînt de domeniul evi
denței. Folosirea metodelor can
titative și a tehnicii electronice 
de calcul sînt cuceriri fără pre
cedent.

Dar adepții respectivi au rămas 
în continuare prizonieri ai dog
melor teoretice vulgare. Aceas
tă împrejurare a făcut ca acțiu
nea lor să fie redusă la o sim
plă încercare de a-și actualiza 
pozițiile amintite și de a și le 
pune în concordanță cu spiritul 
științific contemporan. însă pre
țul acestei încercări este plătit 
în mod oneros de către istoria 
economică. Căci o atare tentati
vă - prezentată și justificată sub 
titlul de reunificare a istoriei cu 
teoria economică — duce în fond 
la subordonarea fățișă, deschisă 
a istoriei de către teoria econo
mică vulgară, în final la lichi
darea ei ca disciplină științifică 
cu statut autonom.

Pericolul desființării istoriei e- 
conomice a fost intuit perfect de 
„tradiționaliști" — de unde și o- 
pozițio lor dirză împotriva pro
motorilor noii orientări. O pozi
ție însă cu un caracter mult prea 
noiv și inconsecvent

Discuțiile purtate pun in evi
dență faptul că atit promotorii 
noii orientări, cit și preopinenții 
lor „tradiționaliști", in ciuda con
troverselor dintre ei, se situează 
pe o poziție teoretică vulgară, 
neștiințifică. O adevărată nouă 

istorie economică nu poate lua 
naștere și evolua viabil decît ca 
știință, iar pentru aceasta este 
necesar ca ea să se conducă 
după teoria marxist-leninistă, ca
pabilă să pună probleme și să 
le rezolve în concordanță cu le
gile de dezvoltare istorică a eco
nomiei.

dr. Gheorghe DOBRE

x) De la numele zeiței antice a 
istoriei — Clio și de la cuvîntul 
metrie — măsurătoare.

1) Douglas C. North : ..The Eco
nomic History" in American E- 
conomic Review, 2 (May) 1964, 
p. 90. O atitudine apropiată adop
tă mulți alții între care : R.L.
Basman : „The Role of the Eco
nomic Historian in the Predictive 
Testing of Economic Laws", 
in Explorations in Entrepre
neurial History, ed. II, vol. 
II 1965, p. 159—lfis, ca și auto
rul studiului „New and Traditio
nal Approaches to Economic His
tory and their Independence". în 
Journal of Economic History, vol. 
XXV, dec. 1965, p. 480-495.

2) R.W. Fogel : „The Reunifica
tion of Economic History with E- 
conomic Theory", în American E- 
conomic Review, 2 (May) 1965, p. 
92 și următoarele.

3) Vezi de ex. Carter Goodrich 
..Economic History : One field or 
two ?“ în Journal of Economic 
History, dec.. 1960, p. 533.

4) A. Fishlow and R.W. Fogel : 
„Quantitative Economic History : 
An Interim Evaluation. Past 
Trends and Present Tendencies", 
in Journal of Economic History, 
(March) 1971. pag. 15/42.

5) R.A. Gordon — Intervenția sa 
la comunicarea prof. Rondo Came
ron publicată în American Econo
mic Review, 2 (May) 1964, p. 117

6) Poziția prof. E J. Hamilton 
este azi cunoscută în toată lumea : 
ea a fost vehement combătută de 
cercetători din numeroase țări.

7) R.W. Fogei : ..The Specifica
tion Problem in Economic His
tory". in Journal of Economic 
History, 3, 1967, p. 284.

Structura producției 
capitaliste și inflația

• In articolul intitulat Re- 
ofienter la production pour 
arreter I' inflation (Să reorien- 
tăm producția pentru a pune 
capăt inflației) si publicat in 
L HUMANITE din 11 aprilie 
1975, Jean Bliant susține, pe 
bună dreptate, că jnllația nu 
este doar o „maladie moneta
ră". Desigur, nu se poate nega 
faptul că inflația este legată 
de crearea masivă de „mijloa
ce de plată", de „semne mone
tare", de „lichidități", precum 
și, pe plan internațional, de 
emisiunile de dolari care de
generează in inflație mondială. 
O perturbare profundă se 
constituie și pe baza anumitor 
operațiuni bancare, in special 
c operațiunilor de credit.

Totuși, inflația are caracte
ristici mai cuprinzătoare, care 
iși au sorgintea in ansamblul 
sistemului capitalist. Așa se 

| face că o anumită politică, care 
vizează îndeosebi aspectele mo
netare, nu poate asana econo
mia capitalistă. Se impune, in 

consecință, o „planificare de
mocratică", care să reorienteze 
producția și, in general, activi
tatea economică, in funcție de 
trebuințele sociale ale majori
tății populației.

turnir.
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• Împreună cu energia nu
cleară și cucerirea spațiului 
cosmic, informatica constituie 
una din marile revoluții tehnice 
ale secolului nostru. Datorită 
competenței și experienței sale 

de peste 15 ani de activitate cu 
calculatoarele electronice de 
cele mai variate tipuri, autorul, 
Charles Corge, doctor in știin
țe fizice, iși propune in car
tea sa, recent apărută (Paris, 
1975, 482 p.), să împărtășească 
cititorului reflecțiile pe care i 
le-a generat frecventarea înde
lungată a ordinatoarelor, re
flecții care, in opinia sa se 
deosebesc de miturile răspin- 
dite in jurul acestora. Structu
rală pe opt capitole, lucrarea 
poate constitui un manual.

După autor, nici un calcula
tor electronic nu ar putea să 
se substituie vreodată cercetă
torului in procesul de creație, 
în schimb folosirea calculato
rului electronic impune omului 
un mod de gindire și de expri
mare foarte riguros și complet, 
în carte se pornește de la a- 
pariția numărului ca noțiune 
intuitivă, se face un studiu asu
pra logicii elementare și a 
aritmetizării sale și se încheie 
cu o analiză a proceselor rea
lizabile pe calculatorul elec
tronic.

O reuniune a economiș
tilor consacratâ crizei 
actuale a capitalismului

♦ intre 5 și 6 iunie a c. a 
avut loc la Paris o reuniune a 
economiștilor de diferite ten
dințe considerate de organiza
tori ca fiind de stingă, socia
liste. Lucrările au fost prezidate 
de John Kenneth Galbraith, 
Franrșois Mitterand și Sicco 
Mansholt. La convorbiri au 
participat prof. Jan Tinbergen 
și prof. Wassily Leontief, lau- 
reați ai premiului Nobel pentru 
economie, prof. Jacques Attali, 
Christian Goux, Amilcar He- 
rrere de la Academia de știin
țe a Ungariei, Charles Levinson, 
prof. Bronislaw Mine (Polonia), 
prof. Francois Perroux, Samuel 
Pisar, Paul Sweezy, directorul 
revistei „Monthly Review", Pier
re Uri, Jean-Pierre Chevene- 
ment ș.a. în centrul probleme
lor : o apreciere asupra crizei 
actuale a capitalismului.



♦

cu ALEXANDER KING
membru in Comitetul Executiv at Clubului 
de la Roma, președintele Federației Inter
naționale de înalte Studii.

STUDIUL ECONOMIEI

CONTEMPORANE 

PRESUPUNE ABORDĂRI 

MULTIDISCIPLINARE

Participant ca expert la recentul Colocviu 
interparlamentar de la București pe tema 
,,Un nou sistem de relații economice inter
naționale", dr. Alexander King a avut ama
bilitatea să acorde un interviu revistei noastre.

* Ce studii are în pregătire actual
mente Clubul de la Roma ?

— După cum știți, Clubul de la Roma are 
două obiective principale : primul îl consti
tuie stimularea cercetărilor referitoare la fe
lul cum funcționează lumea contemporană, 
astfel ca să putem înțelege problemele glo
bale actuale și să le putem face față mai 
bine ; al doilea rol ar fi informarea factorilor 
de decizie — șefi de stat, miniștri, conducători 
de mari întreprinderi industriale etc., pentru 
a le furniza unele indicii asupra interacțiunii 
existente între diversele fenomene și asupra 
dificultății de a le face față cu ajutorul meca
nismelor actuale.

în ceea ce privește stimularea cercetării, aș 
vrea să subliniez faptul că Clubul de la Roma 
nu are cîtuși de puțin intenția de a acționa 
ca un organism care ar rezolva ceva sau care 
s-or face purtătorul unor programe politice de 

o natură sau alta. El este în esență un cata
lizator : scopul său este de a-i face pe 
oameni să gîndească și de aceea, în mod in
evitabil, preocuparea noastră principală sînt 
ideile. Clubul cuprinde vreo sută de membri, 
efor nu are de fapt nici secretariat, nici buget.

Unul din noile proiecte pe care le-am ini
țiat este foarte modest, nicidecum un model. 
Vă amintiți că una din cnticile majore aduse 
„Limitelor creșterii" era faptul că în el se 
subestima influența tehnologiei. De aceea am 
reunit un grup de oameni, pe care-i denu
meam oarecum ironic „tehnologi optimiști", și 
i-am întrebat care sînt valorile potențiale pe 
care cercetarea și dezvoltarea le vor avea în 
trei domenii : în primul rînd, în alimentație și 
agricultură, apoi în obținerea materiilor pri
me, și în al treilea rînd, în obținerea energiei. 
Acest grup, sub direcția profesorului Dennis 
Gabor, fizician laureat al Premiului Nobel, a 
consultat pe foarte multi oameni. Costul 
acestui proiect a fost suportat de guvernul 
canadian.

Raportul respectiv va fi publicat în curînd. 
La prima vedere, pare a fi un raport destul 
de optimist, cel puțin în ceea ce privește ma
teriile prime și energia. Dar el indică foarte 
clar că — la fel ca in problematica mondială 
în general formată dintr-un nod de probleme 
care toate se întrepătrund, fără ca noi să știm 
preo bine felul cum se petrece această inter
acțiune — succesul, în cele trei domenii enun
țate mai sus (alimentația, materiile prime și 
energia) depinde foarte mult de interacțiunea 
dintre ele, și în special de energie. Experții 
in agricultură, de exemplu, ne spun că, con
dițiile de procurare a hranei depind foarte 
mult de energie ; astfel desalinizarea apel 
pentru a fi folosită la irigații în multe părți 
din lume va necesita o cantitate imensă de 
energie. Dar cind îi întrebi pe experții în agri
cultură de ce sînt atît de optimiști cînd pro
blema energiei este atît de stringentă, ei 
spun : „asta nu-i treaba noastră". Ei nu pri
vesc lucrurile decit dintr-un unghi îngust de 
vedere.

Apoi, o altă condiție pentru a se asigura 
hrana populației in creștere a globului, va 
fi exploatarea solului de la tropice. Dar se 
pune întrebarea : cînd jungla Amazoanelor, 
de exemplu, va fi defrișată și înlocuită cu 
culturi de orez, pămîntul nu va fi oare distrus 
în cîțiva ani sau nu va deveni un deșert, sau 
oare nu se vor petrece schimbări catastrofale 
de climă în acea parte a globului sau în alte 
părți ? Din nou, răspunsul dat sună : „nu este 
treaba noastră".

Așa se întîmplă atunci cînd fiecare privește 
problemele numai limitat la domeniul său 
restrîns, specializat, și nu în totalitate, fără a 
ințelege interacțiunile. Problema energiei 
apare foarte clar și în acest raport care va 
fi publicat in scurt timp. Posibilitățile pe ter
men lung ale omenirii de a-și procura ener
gie, arată autorii, sînt foarte bune. Dar vom 
trece printr-o perioadă dificilă, de tranziție, 
cînd petrolul va începe să lipsească și cînd 
alte surse de energie, ca de exemplu energia 
solară, nu vor fi încă îndeajuns de bine puse 
la punct.

Unul din aspectele importante ale schimbă
rii tehnologice este durata foarte mare a 
ciclului cercetare (concepție) - aplicarea in 
practică a cercetării - dezvoltare — producție, 
durată care se pare că ar fi cam de 30 de 
ani. în consecință, o serie de decizii ar trebui 
să fie luate acum, de exemplu in privința 
necesităților de energie în perspectivă, pe un 
secol, dacă vrem să le avem la timp.

Unele din resursele naturale ale globului, 
elemente ca mercurul, argintul, seleniul, cosi
torul, s-au împuținat foarte mult, devenind 
astfel mai scumpe dar in majoritatea' cazuri
lor pot fi înlocuite. Și în acest caz, necesitățile 
de energie vor crește foarte mult, căci zăcă
mintele se găsesc Io tot mai mare adîncime, 
și în același timp problemele legate de polua
rea mediului se vor amplifica și ete, căci ma

rile cantități de roci extrase din zăcăminte vor 
afecta mediul înconjurător.

Dintre cele trei subiecte, fără îndoială că 
cercetarea și dezvoltarea, tehnologia în gene
ral, ocupă un loc de frunte. Noi am ajuns la 
concluzia că limitele de bază ale creșterii - 
și există desigur anumite limite pe o planetă» 
finită —, limitele materiale adică, nu vor fi 
probabil niciodată atinse. Deci adevăratele 
limite ale creșterii sînt de fapt economice, 
politice, de conducere și organizare și aș 
adăuga eu, se află și în însăși natura intrin
secă a omului — fiind adică propriile sale 
limite.

Un alt raport este acela al Fundației Bari- 
loche (Argentina). Ținînd seama de reacția 
negativă care a întîmpinat „Limitele creșterii" 
în țările latino-americane, am lansat un în
demn de a se face un alt studiu de acest fel, 
de data aceasta din punctul de vedere al 
țărilor mai puțin dezvoltate din lume. Și ele 
au făcut acest lucru, luînd ca punct de ple
care ideea că în lumea de mîine orice om 
născut pe această planetă va trebui să bene
ficieze cel puțin de un minimum — de același 
minimum — de hrană, adăpost, îmbrăcăminte, 
educație, îngrijire medicală, adică de toate 
necesitățile de bază ale vieții. Scopul princi
pal al studiului este să se vadă ce s-ar putea 
realiza în acest sens cu resursele actuale din 
lume și ce schimbări ar trebui făcute. Acest 
raport încă nu este complet gata ; el va fi 
publicat, probabil, peste două-trei luni. Am 
auzit că este foarte optimist.

• Dar proiectul Tinbergen în ce 
stadiu se află ?

— La originea proiectului Tinbergen se află 
faptul că anul trecut, la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U., s-a sub
liniat necesitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, ca reflectare a înțe
legerii faptului că există un grad tot mai înalt 
de interdependență între diversele țări alo 
globului. Această necesitate s-a impus con
științei națiunilor in special după creșterea 
prețului petrolului, al îngrășămintelor etc.

în privința interdependenței este tot mai 
evident că nu mai trăim într-o lume care 
poate fi simplist impărțită in trei subdiviziuni, 
ci că acum se poate vorbi de un întreg 
spectru de țări de tipuri foarte diferite.

Există țări dezvoltate, care dispun de mină 
de lucru calificată, de tehnologie, de capital, 
care au infrastructuri puternice, dar care sînt 
foarte sărace în materii prime și in energie. 
Japonia ar fi un bun exemplu in acest sens. 
Dar există și țări ca cele producătoare de 
petrol și alte materii prime, care sînt în sine 
foarte bogate, dar sînt subdezvoltate în multe 
alte privințe. Există și țări ca cele din sub- 
continentul indian, cu populații foarte nu
meroase, deci cu un potențial foarte mare de 
mînă de lucru, dar care sînt sărace în capital, 
sărace în alte dotări, cu foarte puține resurse 
energetice. Alte țări sînt complet lipsite de 
resurse și dotări.

Așa stînd lucrurile, nu mai este posibil să se 
trateze acest conglomerat de țări ca un sim
plu sistem cu trei subdiviziuni. La fel, concep
tele vechi de „caritate" sau „filantropie", după 
care trebuie să dai săracilor pentru că așa-i 
moral, sînt total depășite și insuficiente. In 
situația în care există o singură lume de uni
tăți interdependente, fiecare unitate în parte 
are ceva cu care poate contribui la întreg, și 
la rîndul său, fiecare are necesități pe core 
trebuie să și le satisfacă și cu ajutorul celor
lalte, și deci trebuie să se caute un nou 
model de relații între aceste unități.

l-am cerut de aceea profesorului Jan Tin
bergen, care se bucură de o largă reputație, 
inclusiv în țările în curs de dezvoltare, să facă 
un studiu despre noua ordine1 economică in
ternațională, care a fost finanțat de guvernul 
olandez. Tinbergen a invitat vreo 30 de sa- 
vanți, experți în diferite domenii, pentru a



coopera la realizarea lui. Studiul principal, 
care se află încă în faza de schiță, va fi scris 
de însuși profenoTul Tinbergen și de alți cîțiva 
specialiști, ca de exemplu Torsten Nilsson, mi
nistrul de externe suedez, de economistul 
mexican Victor Urquidi și alții. Diferite 
capitole vor fi scrise de grupuri mici 

J de două sau trei persoane, in fiecare 
grup ce lucrează la un capitol exis
tă cel puțin un expert dintr-o țară slab 
dezvoltată. Am avut grijă de la bun în
ceput ca această lucrare să nu reflecte numai 
punctul de vedere al țărilor capitaliste indus
trializate. în mai multe cazuri, participă și ex- 
perți din țări socialiste, ca de exemplu din 
Polonia.

Capitolele acestui raport, pe lingă problema 
de bază abordată, vor fi dedicate unor su
biecte ca situația monetară internațională, 
comerțul internațional, energia, folosirea 
oceanelor, asistența pentru țările în curs de 
dezvoltare și activitățile Băncii Mondiale, 
tehnologia, alimentația ș. o. Eu mă ocup de 
capitolul despre tehnologie, cu un colaborator 
din Etiopia Sperăm că o primă versiune a 
raportului va fi gata pentru discuțiile din 
cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.NiU. care urmează să se țină in 
septembrie. Și vom intra in mai multe amă
nunte la reuniunea principală a Clubului de 
la Roma, care va avea loc anul acesta la 
Alger.

Avem și un alt proiect care este 
abia la început, de un timp mai de
grabă sociologic și umanist și anume : 
Ce putem spune despre obiectivele socie
tății contemporane și viitoare, pe scară 
mondială ? Ce au comun diversele culturii na
ționale ? încercăm să ne concentrăm întîi 
atenția asupra punctelor în privința cărora 
sîntem de acord in principiu și apoi să luăm 
în considerare diferențele dintre dive'sele 
culturi. Acest raport va fi publicat în cursul 
anului viitor. Iu general, ne dâm seama că 
trebuie să adaptăm un punct de vedere com
plex, care simultan să fie și social și eco
nomic, politic, tehnic, umanist, ceea ce nu-i 
ușor.

® Care credeți că este raportul din
tre aceste studii și previziunile elabo
rate la nivel național in diverse țări ?

— Aceste studii oferă anumite indicații a- 
supra interconexiunii dintre fenomene, asu
pra scenariilor sau alternativele' posibile. 
Noile tehnici, ca cele ale lui Mesaro/ic- 
Pestel, permit detalierea lor pine la stadiul 
în care pot fi folosite in mod individual de 
diverse țări. Este vorba deci de aboraări me
todologice, ce pot fi folosite afrt de gu.eme 
cît și pe o scară mai largă, regională sau 
mondială.

Și este interesant că o serie de țări au 
început deja să se folosească de acest in
strument, mă refer în special la țările ara
be ; se pcate remarca acest lucru Egipt, 
în Iran, dar și în Venezuela, în S.U.A El este 
utilizat și în problemele privind ci mentaria 
mondială sau la nivel național. Dar studiile 
noastre nu reprezintă, după cum am spus, 
decît niște catalizatori, r.iște impulsuri care 
au ca scop tocmai o ulterioară dezvoltare, 
căci nici unul dintre membrii Clubului nu 
își închipuie cumva că ,,Limitele creșterii" 
sau „Raportul Mesorovic-Pestel" reprezintă 
niște realități ; ele sînt de fapt niște apro
ximații. Există multe critici la adresa lor, și 
fără îndoială ele necesită multe dezvoltări 
și îmbunătățiri în continuare. Acestea fac 
o tranziție într-un nou domeniu de studii so
ciale de un mare interes în procesul politic.

Spuneam că o altă funcție a Clubului de 
la Roma este informarea politică a celor care 
iau deciziile. încă de la începutul activității 
noastre am ținut contactul cu reprezentanți ai 

■vieții politice și anul trecut, ca un experi
ment, Comitetul executiv al Clubului de la 
Roma a invitat un număr de președinți sau 

prim-miniștri din diverse țări ca persoane 
particulare. Și, surprinzător, ei au acceptat 
cu toții. Pînă la urmă nu toți au putut veni, 
dar întîlnirea a avut loc, la Salzburg, cance
larul Austriei, Bruno Kreisky, fiind gazda 
noastră. Au participat primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliot Trudeau, primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme, președintele 
Mexicului, Echeverria, președintele Senghor 
al Senegalului, reprezentanți din Algeria, 
Pakistan etc. Scopul întrunirii a fost să dea 
posibilitatea acestor personalități să discute 
neoficial problemele de perspectivă ale 
umanității.

In acest an vom organiza a doua întîlnire 
de acest gen, la care am invitat miniștri din 
28-30 de țări întrunirea va avea loc în luna 
iulie în Mexic, și președintele Echeverria va 
fi gazda noastră. Sperăm ca și această în
trunire să focă posibilă o discuție cu caracter 
mai profund, foarte necesară cred, iîn aceas
tă lume unică și totuși atit de divizată. Am 
dori să contribuim la formarea unui club, o 
formulă in cadrul căreia acești oameni poli
tici ar putea discuta din cînd în cînd pro
bleme majore, fără restricțiile politice care 
se ivesc în cadrul negocierilor din conferin
țele internaționale.

• Ați citat conceptul de „caritate" 
ca nefiind suficient, după cum nici me
canismul pieței nu este suficient, pen
tru lichidarea decalajelor. Prăpastia 
dintre țările dezvoltate și cele subdez
voltate care se adincește tot mai mult 
face totuși imperativă găsirea unor so
luții mai eficiente.

- Este, desigur, prea devreme pentru a 
spu e care vor fi soluțiile în detaliu. Fără în
doială. țările foarte dezvoltate, cu venituri 
mari pe locuitor, vor trebui să facă sacrificii. 
Sînt de acord că soluția nu poate veni de 
la forțele pieței mondiale ca atare. Tre
buie între altele intensificată cooperarea in
ternațională in domeniul tehnologic, astfel ca 
țările in curs de dezvoltare să-și poată mări 
capacrratea proprie de a profita de tehnolo
gia mondială, pentru că există o cantitate 
enermă de tehnologie disponibilă, nefolosită, 
ce așteaptă să fie preluată. Aceasta trebuie 
selectată, adaptată, modificată, pentru pro
priile materii prime, pentru propriile condiții 
sociale si de muncă. Taate acestea vor tre
bui organizate, și orice nouă ordine econo
mică trebuie să schimbe și să întărească 
aran,amente!e internaționale in această pri
vință. să le facă mai funcționate.

• Care credeți că este in acest con
text rolul cercetării științifice naționa
le ?

— Este necesar, cred, ca fiecare țară să 
aibe o politică de cercetare bine definită-, 
legată de propriul său plan socio-economic 
de dezvoltare pe termen lung, care să-i per
mită să selecteze tehnologia foarte atent, 
achizrțronînd fie noi tehnologii, fie tehnolo
gii existente mai ieftine. Sînt cunoscute ca
zurile unor țări care au cumpărat tehno
logie din exterior, dar o tehnologie demo
dată, neputînd realiza decît produse necom
petitive pe piața mondială.

Deci, în afară de problema — care, după 
părerea mea, se poate rezolva — cum să ob
ții ieftin de la țări dezvoltate o tehnologie 
foarte nouă și atrăgătoare, există proble
mele de organizare în țările care primesc 
tehnologie, astfel ca acestea s-o poată uti
liza. Intr-o țară ca Japonia, care s-a dezvol
tat în ultimele trei decenii pe bază de teh
nologie importată, s-a pornit de la bun în
ceput, deliberat, prin schimbări în sistemul 
de învățămînt, încurajîndu-se cercetările apli
cate de diverse feluri și cercetările funda
mentale, nu prea multe, atît cît să se alungă 
la unele cunoștințe despre ce se întîmplă în 
lume, ca să știe ce să cumpere. Apoi, trep

tat, s-au putut asimila tehnologiile, la un 
preț destul de redus. Deci cred că unul din 
ajutoarele pe care țările dezvoltate le part da 
celor subdezvoltate este să le învețe cum se 
transferă de fapt tehnologia și cum poate fi 
ea asimilată și dezvoltată. De altfel, toată 
lumea mai are de invățat în această privin
ță ; pînă recent, problema transferului teh
nologiei a fost abordată naiv in multe țări.

• în încheiere, v-aș ruga să pre
zentați pe scurt activitatea Federației 
Internaționale de înalte Studii, al cărei 
președinte sînteți.

— Federația Internațională de înalte Studii 
(International Federation of Advanced Study), 
al cărei sediu se află la Stockholm, este un 
fel de emanație a Clubului de la Roma, 
multă lume fiind asociată la ambele. Ea de
rivă dintr-un seminar organizat la Stockholm 
de Fundația Nobel, în 1968, cînd un număr 
de savanți și tehnologi din diverse părți 
ale lumii au discutat cu sociologi și econo
miști despre semnificația activității lor pentru 
dezvoltare. Treptat a reieșit că savanții, chiar 
dacă repurtează uneori succese științifice, 
pot pierde contactul cu adevăratele probleme 
ale omenirii, că știința și tehnologia trebuie 
văzute într-o măsură mai mare în contextul 
lor economic-social-uman și că deci una din 
necesitățile actuale ale omenirii este cerceta
rea multidisciplinară, in care problemele să 
fie abordate nu numai din punct de vedere 
tehnologic, ci și sub aspect social, economic, 
uman. Fundațiile Nobel și Rockefeller au 
luat inițiativa creării acestei federații care 
include astăzi cam 25 de instituții, din dife
rite părți ale globului, ca de exemplu : In
stitutul Pasteur din Paris, Institutuî Niels 
Bohr din Copenhaga; Institutul Tata de cer
cetări fundamentale din India, Institutul Ka- 
rolinska din Stockholm, renumitul Institut 
de cercetări medicale din Australia, Institu
tul orezului din Filipine, Institutul american 
de oceanografie, Institutul din Colorado 
pentru studii atmosferice etc. E'e colaborea
ză acum la studii multidisciplirrare tehnice, 
economice, politice.

Un proiect care se găsește într-o fază mai 
avansată privește influența pe care schim
bările climei o au asupra agriculturii și ali
mentației.

Din seria de proiecte asupra energiei, 
unul reprezintă ae fapt un grup de siudii- 
cheie despre efectele costului ridicat al 
energiei sau ale penuriei de energie asupra 
stilului de viață, la nivel național. Un astfel 
de studiu a fast făcut pentru Danemarca, 
acum se realizează unul pentru Japonia și 
altul pentru India. Căutăm de asemenea să 
întreprindem ceea ce se cheamă o „analiză" 
a energiei : cîtă energie este conținută în 
diferite produse și procese de fabricație ? 
De exemplu, o cutie de bere din aluminiu 
încorporează de 10 pînă la 20 de ari mai 
multă energie decît sticla de bere cores
punzătoare.

Apoi un alt proiect început studiază care 
este efectul deteriorării solului agricol, prin
tre altele și din cauza îngrășămintelor Aca
demia de Științe a U.R.S.S. ia și ea parte 
la acest proiect. Probleme de acest gen sînt 
cercetate de un cerc larg de persoane in
teresate, care cooperează, indiferent unde 
se află situate pe glob.

Avem și alte proiecte — privind cercetările 
aplicate asupra enzimelor, condițiile optime 
de dezvoltare umarrâ și interconexiunile 
dintre sănătate, alimentație și educație, des
pre locuințe ș.a. Acestea toate sînt proiecte 
pe termen lung, la care se aplică un nou 
tip de abordare multidisciplinară.

Interviu de
Dinu DRAGOMIRESCU



BBONOAUB 
MONDIALA

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE, 
ACEASTĂ VASTĂ
CONSTELAȚIE INTERNAȚIONALĂ
Interviu cu S. A. CHEDID,
directorul Centrului de informare al Națiunilor Unite la București

• Acum 30 de ani Ia San Fran
cisco 51 de țări semnau Carta Na
țiunilor Unite. De atunci, numărul 
țărilor membre ale O.N.U. a crescut 
de aproape trei ciri, far amploarea 
acțiunilor inițiate și realizate de Or
ganizație a sporit încă și mai mult, 
între aceste acțiuni, problemele eco
nomice și sociale ocupă un loc foarte 
important.

Cum apreciați rolul pe care il are 
discutarea tot mai frecventă și a- 
profundată a acestor probleme asu
pra configurației lumii în deceniile 
viitoare ?

— Mulțumesc înainte de toate „Revistei 
economice" pentru prilejul pe care mi-1 
oferă de a mă adresa cititorilor săi cu 
ocazia unei triple aniversări : 30 de ani 
de la semnarea Cartei Națiunilor Unite, 
cinei ani de activitate a primului Centra 
permanent al O.N.U. in țara dv. și 20 de 
ani de la intrarea României în Organiza
ția mondială. Este un moment propice de 
reflexiune și de bilanț asupra operei în
făptuite de Națiunile Unite în domeniile 
economic și social, ca și asupra perspecti
velor activității sale în aceste sectoare.

Preambulul Cartei O.N.U. definește cu 
claritate marile obiective ale Organizației 
mondiale în ceea ce privește ridicarea ni
velului de viață, condițiile în care se reali
zează progresul și dezvoltarea în dome
niile economic și social. Activitatea al că
rei scop este descoperirea, identificarea, 
analiza și încercările de soluționare a pro
blemelor economice și sociale care preocu
pă întreaga omenire a fost și rămîne de o 
amploare fără precedent, iar o acțiune de 
coordonare și de concertare în acest do
meniu era indispensabilă. Organizînd o 
„campanie" cu caracter mondial pentru 
lichidarea subdezvoltării Națiunile Unite 
au permis țărilor în curs de dezvoltare 
să-și dea mai bine seama de similitudinea 
eforturilor lor și de necesitatea de a găsi 
soluții în comun. Dialogul internațional, 
discuțiile care se desfășoară sub auspiciile 
O.N.U. au într-o oarecare măsură o va
loare prospecltivă, ținând seama de com
plexitatea crescîndă a problemelor care 
confruntă o lume în permanentă transfor
mare și de necesitatea de a se ajunge la 
soluții globale concertate. Impactul acestui 
dialog va fi pozitiv și constructiv dacă se 
va ține seama de realitățile zilelor noas
tre, de limitele posibilităților Organizației 
și, mai ales, de disponibilitatea politică a 
celor 138 de state membre ale Națiunilor 
Unite. Sesiunea specială a Adunării Ge
nerale, de anul acesta, precum și 
cea de-a XXX-a sesiune ordinară a aces
tui oirgan vor oferi, sînt sigur, un cadru 
propice pentru dezbateri fructuoase în 
centrul cărora vor figura, fără îndoială, 
teme cruciale privind dezvoltarea și coo
perarea internațională.

• Care credeți că este importanța 
analizelor și studiilor elaborate în ca
drul O.N.U. pentrli deciziile națio
nale și recomandările la nivel in
ternațional in domeniul economie și 
social ?

— Rețeaua de organisme a Națiunilor 
Unite a fost în permanentă extindere în 
cursul celor trei decenii de istorie a 
O.N.U. Familia Națiunilor Unite înglo

bează actualmente 12 organizații și pro
grame operaționale, 5 comisii regiona
le, 14 instituții specializate. Agenția in
ternațională pentru energia atomică, ne
numărate fonduri speciale și diverse or
ganisme semiautonome din sistemul 
O.N.U., sute de comitete interguverna- 
mentale, organe de coordonare și grupuri 
speciale. O serie de organisme care se ocupă 
în mod specific de probleme economice au 
fost înființate cu mult după adoptarea 
Cartei. Este un fapt de netăgăduit că 
această vastă constelație instituționa
lă aduce o contribuție pozitivă la 
cauza cooperării internaționale, fapt frec
vent și în mod expres recunoscut de că
tre multe guverne ale statelor membre. 
Conform statisticilor, cel puțin 4/5 din cei 
1,5 miliarde de dolari cheltuiți în fiecare 
an în cadrul sistemului Națiunilor Unite 
sînt destinate activităților economice și so
ciale. Dacă se ia însă ca punct de reper 
anul 1974, se constată că sumele cheltuite 
de O.N.U. abia ating cheltuielile consa
crate înarmărilor de către statele membre 
în numai 36 de ore. Pentru ca acțiunea 
Națiunilor Unite în favoarea dezvoltării 
economice și sociale să-și poată da cu ade
vărat roadele, ar trebui să se reorienteze 
în chip energic prioritățile în folosul dez
voltării, prin realizarea dezarmării gene
rale și complete care ar putea să furni
zeze resursele necesare acestui deziderat. 
Cînd se examinează influența efectivă pe 
care o au analizele și studiile făcute de 
O.N.U., precum și recomandările sale asu
pra deciziilor naționale ale statelor mem
bre, trebuie să se pornească de la apre
cierea realistă a însăși naturii Organiza
ției, care nu este un guvern mondial și 
nu poate legifera pentru întreaga lume. 
Capacitatea pe care o are O.N.U. de a in
fluența deciziile naționale depinde într-o 
mare măsură de voința politică a statelor 
membre de a pune în aplicare rezoluțiile 
Organizației, de a se conforma recoman
dărilor acesteia. Fiind un centru de coor
donare a intereselor vitale ale întregii 
omeniri, O.N.U. va putea fi și mai mult 
întărită prin voința comună a membrilor 
săi de a face din ea „un centru în care 
se armonizează eforturile națiunilor" în
dreptate către aceleași scopuri.

• în ultima vreme au fost adop
tate cîteva programe mondiale de 
acțiune avind ca obiicitiv o ordine 
mondială mai dreaptă. Cum apre- 

ciați eficiența lor și perspectivele 
deschise de ele lichidării subdezvol
tării ca obiectiv vital ,al comunității 
mondiale

— La 1 mai 1974, cînd Adunarea Gene
rală a O.N.U. proclama în mod solemn, la 
cea de-a șasea sesiune extraordinară, ho- 
tărîrea statelor membre de a acționa de 
urgență pentru instaurarea Unei noi or
dini economice internaționale, ea preciza 
de la început că această ordine trebuie să 
se bazeze pe echitate, egalitate suverană, 
interes comun și cooperarea tuturor sta
telor, independent de sistemul lor eco
nomic și social. Țelurile noii ordini sînt’ 
de a corija inegalitățile și de a rectifica 
nedreptățile actuale, de a permite elimi
narea prăpastiei crescânde existente astăzi 
între țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, asigurând generațiilor prezente 
și viitoare o dezvoltare economică și so-, 
cială care se va accelera în condiții de 
pace și dreptate. Pe acest plan, un fapt 
remarcabil îl constituie continuitatea efor
turilor desfășurate de către comunitatea 
internațională pentru a da curs recoman
dărilor formulate de Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite. Pentru a cita un e- 
xemplu, Declarația și Planul de acțiune 
adoptate la Lima, în luna martie a acestui 
an, de călite O.N.U.D.I. și care se referă 
la dezvoltarea și cooperarea industrială 
exprimă încă o dată recunoașterea nece
sității urgente de a se instaura o nouă or
dine de natură să transforme structura ac
tuală a relațiilor economice. Totodată, do
cumentele citate exprimă convingerea că 
o asemenea ordine, bazată pe comuni tatea 
de interese și pe cooperarea tuturor sta
telor, nu va putea fi înfăptuită dorit dacă 
țările în curs de dezvoltare vor participa 
în mod echitabil la producția și la comer
țul de bunuri și servicii.

® Cum caracterizați participarea 
României, ca țmră în cars de dez
voltare, la căutarea de soluții pen
tru marile probleme ale omenirii ?

— O fericită coincidență face ca în anul 
cînd se celebrează 30 de ani de existență 
a Națiunilor Unite să fie marcată deopo
trivă a doiuăzecea aniversare a intrării 
României în Organizație. Este un fapt cu
noscut pe plan mondial că țara dv. se nu
mără astăzi printre cele mai active state 
din cadrul Organizației. De-a lungul tu
turor acestor ani România a avut nu
meroase inițiative constructive. Țara dv. 
a găzduit zeci de conferințe internaționale 
de anvergură mondială sau europeană 
care, prin rezultatele lor, au servit marile 
cauze ale Națiunilor Unite și au dat naș
tere la ceea ce se numește acum „spiri
tul de la București". Capitala dv. a de
venit un sediu preferat pentru căutarea 
de soluții la marile probleme care con
fruntă astăzi omenirea. Populația, dezvol
tarea industrială, copiii, sănătatea, educa
ția, meteorologia, iată cîteva teme funda
mentale dezbătute cu succes la București 
și care au făcut obiectul a numeroase re
comandări internaționale adresate statelor 
membre ale Națiunilor Unite. Participarea 
conisItrUctivă a României la activitatea « 
O.N.U., preocuparea sa sinceră pentru vii
torul Organizației au fost evidențiate pri-

(Continuare in pag. 31)



Prețul cafelei
DUPĂ O CONFERINȚA ce 

a avut loc la San Salvador, 
Mexicul și alte cinci state din 
America centrală — Hondu
ras, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica și El Salvador — 
au anunțat că vor suspenda 
exporturile de cafea in cazul 
în care prețul pe piața mon
dială la acest produs nu va fi 
majorat la 65 dolari sacul de 
100 livre. Acesta va fi prețul 
minim pe care îl vor cere la 
conferința internaționala a 
cafelei ce va avea loc luna 
viitoare la Londra.

Cafeaua este principalul 
produs de export pentru mai 
multe țări care au participat 
la conferință și orice reducere 
a prețului afectează produsul 
lor național brut.

Potrivit, unor estimări de 
dată recentă, producția mon
dială de cafea în sezonul 
1974—1975 va fi de 4.6 mili
oane tone, din care 3,5 mili
oane tone pentru export.

Opțiuni privind 
consumul de petrol
ÎN CERCURILE comur.'tare 

de la Bruxelles se declară că 
consumul de petrol al țărilor 
membre ale C.E.E. va fi in a- 
cest an cu 9n;0 mai redus față 

•« de 1973. In cifre absolute, 
consumul global al C.E.E. ar 
urma să scadă la 500 milioane 
tone în 1975, deci o reducere

de ordinul a 52 milioane tone 
petrol. Ea ar rezulta in esen
ță din încetinirea activității 
economice în statele membre, 
fiind in același timp un efect 
al măsurilor pentru economi
sirea energiei adoptate in ță
rile din Piața Comună.

Țările care fac parte din 
Agenția internațională a e- 
nergiei — țările C.E.E. (excep- 
tind Franța). S.U.A., Japonia, 
Canada, Elveția, Austria, Sue
dia, Spania. Turcia, Australia 
și Noua Zeelandă — au hotă- 
rit. pe ansamblu, să-și reducă 
importurile de petrol in total 
cu 100 milioane tone pe an, 
astfel incit, la sfirșitul anului 
1975, consumul lor de produse 
petroliere să nu fie mai mare 
decit în 1973.

Automobile: 
dinamica prețurilor

1NTR-UN COMENTARIU 
dedicat dinamicii prețurilor la 
autoturisme in țările occiden
tale, revista „L’Usine Nouvel- 
le“ (nr. 1911975) arată că in 
Franța, după ce în anii 1962— 
1968 aceste prețuri au rămas 
aproape stabile, ascensiunea 
lor s-a accelerat treptat in pe
rioada următoare, în primă
vara acestui an fiind atins un 
nivel aproape dublu față de 
1962.

Creșterea prețurilor a con
stituit, însă, unul din factorii 
care au acționat nefavorabil 
asupra pieței. înmatriculările

de autoturisme noi au totali
zat în trimestrul I a.c. 345 mii 
dc unități, cifră cu 19°/0 mai 
mică decit în trim.1,1974 și 
cu 25°/0 sub nivelul perioadei 
corespunzătoare din 1973. Or, 
reducerea vînzărilor incită 
societățile producătoare să 
majoreze în continuare prețu
rile. pentru a face față difi
cultăților financiare. Este 
foarte posibil — subliniază 
revista — ca în Franța, auto
turismele să se scumpească 
din nou la începutul toamnei, 
aducînd majorarea medie to
tală a prețurilor din acest- an 
la circa 12nțu.

Ungaria - 
industria conservelor

INDUSTRIA conservelor 
este o ramură în plină expan
siune in R.P. Ungară : de la 
480 mii tone în 1970 producția 
sa a crescut la 628 mii tone 
anul trecut și se apreciază că 
va ajunge la 800 mii tone în 
1980. Avînd un înalt grad de 
concentrare (douăsprezece în
treprinderi furnizează 90% 
din producția totală), indus
tria ungară de conserve este 
și un important exportator. 
Anul trecut exporturile de 
conserve din legume și fructe 
către țările socialiste au tota
lizat 319 mii tone, iar către 
țările capitaliste — 75 mii to
ne. Se apreciază că în 1975 ex
porturile de conserve către 
țările socialiste vor crește la 
383 mii tone. în timp-ce către 
țările capitaliste vot scădea 
la 67 mii tone. "

C. E. E.: industria 
cărbunelui in revenire

DUPĂ OPINIA autorilor u- 
nui studiu asupra perspecti
velor pieței cărbunelui din ca
drul C.E.E., elaborat de Co
misia Pieței Comune, produc
ția de cărbune va progresa pe 
ansamblul celor nouă țări 
membre cu 10,7% în acest an, 
comparativ cu o scădere de

11% în 1974. Consumul total 
de cărbune pe acest an este 
evaluat la 280,3 mil. tone 
(+3,6°/o față de 1974), în con
dițiile extinderii consumului 
centralelor electrice și al si
derurgiei, dar și ale micșoră
rii (cu 4,2n/0) a consumului de 
cocs.

Se apreciază că, pentru a se 
acoperi necesarul, importurile 
de cărbune ale Pieței Comune 
vor crește în 1975 la 40 mii. 
tone, cel mai important furni
zor al Comunității fiind Po
lonia (cu 16 mil. tone).

Aur 1974
PENTRU cel de-al patrulea 

an consecutiv, producția de 
aur a scăzut în țările nesocia- 
liste, se arată în raportul a- 
nual al Băncii Reglementelor 
Internaționale. in 1974 ea a 
scăzut cu 100 tone, reprezen- 
tînd 985 tone (adică cu 9% 
mai puțin decit în anul 1973 
și 20°/g mai puțin decit în 
1970, an record în care pro
ducția a atins 1.231,1 tone).

Printre țările producătoare 
de aur, Africa de Sud a con
tinuat să dețină primul loc 
(758,5 tone), urmată de Cana
da cu 52,2 tone și Statele U- 
nite cu 35,1 tone.

IPOTEZE • PREVIZIUNI
Viitorul oțelului japonez

tN PLINA perioadă de recensiune. Japonia 
elaborează programe de investiții masive in 
industria oțelului, echivalind cu 1,7 miliarde 
lire sterline (aproape 4 miliarde dolari) nu
mai în perioada 1 aprilie 1975 — 1 aprilie 1976. 
Aceste programe de investiții se înfăptuiesc 
în ciuda faptului că pentru aceeași perioadă 
se prevede reducerea producției anuale de 
oțel de la 120 milioane tone la 115 milioane 
tone, exportul reducindu-se și el cu 10°!n. în 
ce privește anii ’80 se prevede insă o insufi
ciență a capacităților de producție de oțel în 
lume datorită investițiilor actuale neadecvate 
în Europa și Statele Unite.
Brazilia : dezvoltarea metalurgiei 
neferoase
IN SCOPUL valorificării zăcămintelor de 

metale neferoase existente in subsolul țării și 
reducerii importurilor de asemenea metale 
(ir. 1973 valoarea acestui import a depășit de 
peste două ori valoarea producției interne la

metalele respective), guvernul brazilian a a- 
probat un program care urmărește asigura
rea acoperirii necesarului de metale nefe
roase din producția internă, începind din 
1983. Obiectivele (privind nivelul producției) 
stabilite pentru anul menționat sînt : 1 374
mii tone de aluminiu. 532 mii tone de cupru, 
315 mii tone de zinc, 238 mii tone de plumb și 
21 mii tone de cositor. Finanțarea programu
lui, pentru care sînt prevăzute alocații însu- 
mind 38,7 miliarde cruzeiros, urmează a fi 
efectuată — sub forma unor credite, destina
te construcției de noi unități industriale sau 
extinderii celor existente — de către Banca 
națională pentru dezvoltarea economică a 
Braziliei.

Anglia : perspective 1S76
1N cadrul unei prognoze asupra dezvol

tării economiei Angliei, publicată de In
stitutul Național de cercetări economice și 
sociale, se apreciază că produsul intern 
brut al țării va speri în 1976 cu circa 2,5"'o 

(îndeosebi datorită extinderii extracției 
petrolului din sectorul englez al Mării 
Nordului), față de 1,5—2tt „ în cursul acestui 
an. Volumul investițiilor particulare va 
crește întrucitva (comparativ cu 1975) pe 
ansamblul economiei, exceptînd industria 
prelucrătoare ; această opinie concordă 
cu cea a experților Băncii Angliei, care 
consideră că volumul investițiilor particu
lare va atinge în acest an cel mai cobo- 
rît nivel din 1969 și va continua să sca
dă în 1976.

Pe de altă parte, exporturile ar urma 
să se majoreze cu 3,5% in 1976, în condi
țiile încetinirii ritmului de creștere a im
porturilor, ceea ce va determina reducerea 
deficitului balanței comerciale externe (de 
la 5 190 mil. lire sterline în 1974 la 3 690 
mii. în 1976). în aceste condiții, se aprecia
ză că și in următorii ani Anglia va fi ne
voită să recurgă la împrumuturi masive 
pe piața externă.



STUDIU CONJUNCTURA!.

TENDINȚELE PIEȚEI EXTERNE A PRODUSELOR TEXTILE* >

MATERIILE PRIME
PlNA LA SFÎRȘITUL ANULUI 1974, ma

teriile prime textile au înregistrat o tendin
ță concordată de scădere a prețurilor, da
torită reducerii substanțiale a cererii pe pia
ță. Scăderea continuă și accentuată a cere
rii de materii prime textile a avut loc în 
special in semestrul II 1974 și a fost provo
cată de recesiunea economică care s-a in
stalat in toată plenitudinea sa in perioada 
respectivă în industria textilă a principalelor 
țări capitaliste producătoare. în cadrul re
ducerii generale a prețurilor materiilor pri
me textile, lina s-a remarcat cu scăderi de 
mai mici proporții care s-au datorat politicii 
practicate de guvernele principalelor țări 
producătoare de a susține un preț minim li
mită prin cumpărări masive efectuate la li
citațiile internaționale.

în primul trimestru al anului 1975, dato
rită depresiunii economice care s-a accen
tuat și mai mult, cererea de materii prime 
pe piață a rămas extrem de scăzută, prețu
rile Ia multe materii prime continuînd ast
fel să scadă. Printre puținele excepții de la 
această tendință s-a numărat și bumbacul, 
la care prețurile au început să manifeste 
unele creșteri începind cu luna februarie a.c.

Creșterile de prețuri în sectorul bumba
cului fibră nu se explică însă printr-un re
viriment general al pulsului economic pe 
piață, ci prin cauze speeifice, legate de acti
vitatea în sectorul respectiv, cauze care vor 
fi relevate in cele ce urmează. De altfel, 
odată cu trimestrul II 1975 și prețurile ce
lorlalte materii prime (cu unele mici excep
ții) au inceput să se stabilizeze treptat, după 
care ■ au cunoscut ușoare creșteri.

în afara cauzelor specifice pentru fie
care materie primă în parte, o cauză gene
rală pentru stabilizarea și creșterea prețu
rilor la toate grupele de materii prime o 
constituie faptul că prețurile scăzuseră așa 
de mult incit comparativ cu prețul de cost 
nu mai aveau rezerve de scădere și pro- 
dueția era serios amenințată.

Acest fenomen s-a localizat în special în 
sectorul fibrelor și firelor chimice și devine 
și mai evident dacă avem in vedere că pre
țurile de fapt erau sensibil mai mici de-’ 
cit valoarea lor nominală datorită procen-1 
tului ridicat de inflație din ultimii ani. !

Pentru a înțelege însă mai bine factorii' 
definitorii ai tendințelor actuale pe piețele 
materiilor prime textile este necesar a ana
liza fenomenele specifice care individuali
zează evoluția fiecărei materii prime de bază 
in parte.

Bumbacul. începînd cu finele lunii februa
rie a.c. pe piața mondială a bumbacului se 
manifestă o tendință de creștere sensibilă a 
prețurilor, ca urmare a creșterii volumului 
de tranzacții.

Astfel, dacă la vinzările la termen la bur
sa din New York (bursă reprezentativă) 
bumbacul „Strict low middling 1 1/16 cota 
cu 875 dolari/to franco depozit, la 2 I 1975, 
la data de 9 mai a.c. cotația urcase la 1024 
dolari/to, ceea ce reprezintă o creștere de 
aproape 20 la sută.

Creșterea prețurilor a avut loc datorită ac
țiunii conjugate a următorilor factori prin
cipali : — aprovizionarea ceva mai substan

țială din partea cumpărătorilor in eventuali
tatea folosirii unei părți din ce in ce mai 
mari din capacitățile de producție in fila
turi, o astfel de eventualitate fiind luată în 
prezent în considerație de unii cumpărători 
în urma unor prognoze ceva mai optimiste 
privind viitorul industriei textile ; — recicla
rea petrodolarilor care permite țărilor mari 
consumatoare de petrol să se angajeze mai 
mult în comerțul mondial ; — reducerea su
prafețelor ce se cultivă cu bumbac.

Astfel, in afară de reducerea suprafeței 
cultivate cu bumbac in S.U.A. cu 3—4 mi
lioane de acri se mai așteaptă diminuarea 
suprafețelor cultivate in Mexic (cu 650 000 
acri), în Turcia (cu 400 000 acri), în Iran (cu 
250 000 acri), în țările din America Centrală 
(cu 250 000 acri) și in țările africane (cu 
500 000 acri) ;

• Un barometru sensibil al simp- 
tomelor pieței mondiale

• Interacțiunea diferitelor segmente 
de piață asupra depresiunii economice 
capitaliste
• Cauze generale și specifice ale 

scăderii cererii și prețurilor la pro
dusele textile.
• Factorii de dependență și acțiu

nea lor pe piața textilelor.
• Contradicții ale cererii și produc

ției.
• Va juca moda un rol în impul

sionarea pieței ?
• Optimismul prognozelor marchea

ză revirimentul pieței și producției. 
Este revirimentul prognozelor sau al 
activității ?

în ultimul timp se manifestă o cerere de 
bumbac ceva mai mare dccit la începutul 
anului curent, din partea țărilor din Extre
mul Orient ca : Tailanda, Japonia ș.a.

în consecință, se apreciază că acțiunea tu
turor factorilor mai sus-menționați va con
tribui la menținerea unei tendințe destul de 
susținute de urcare a prețurilor pe piața 
mondială a bumbacului brut.

Lina. Scăderile de prețuri pe piața lînii au 
fost continui și destul de accentuate în oc
tombrie 1974, cînd guvernele principalelor 
țâri producătoare și în special acela al Aus
traliei au luat măsuri hotărite pentru men
ținerea și susținerea financiară a unui preț 
minim de 250 cenți australieni/kg pentru lînă 
finețea 64’s.

Această susținere a prețului minim s-a 
putut efectua numai cu prețul cumpărării de 
către organismele împuternicite de guvern a 
circa 50—60 la sută din cantitățile oferite la 
licitațiile internaționale, ceea ce a dus la 
acumularea unor stocuri mari de lînă brută 
în principalele țări producătoare. Numai în 
Australia aceste stocuri atinseseră circa 1 
mii. de bale la finele anului 1974 și există 
perspectiva ca la finele sezonului aceste 
stocuri să atingă 2—2,5 milioane bale.

în ciuda acestui preț minim mai sus-men- 
ționat, in tranzacțiile particulare prețul linii 
brute a continuat să înregistreze pină la fi
nele trimestrului I a.c. unele scăderi ușoare.

în cursul primului trimestru al anului 1975 6 
s-a observat că • in țările consumatoare, e- 
forturile susținute de diminuare a stocuri
lor in special de fire, au inceput să dea roa
de, stocurile situîndu-se in prezent la nivele 
nu îndepărtate de cele normale.

Odată cu luna aprilie 1975, prețurile la lină 
au devenit ceva mai ferme, volumul de 
tranzacții la principalele licitații inregistrind 
o creștere, care a fost marcată și de redu
cerea la circa 10 la sută a cantităților de lină 
achiziționate la licitații de Comisia Austra
liană de lînă din totalul cantităților vindute, 
comparativ cu 50—60 la sută in perioada sep
tembrie 1974 — februarie 1975. Creșterea pre
țurilor în ultimele luni a fost și mai evi
dentă în sectorul palelor de lină, astfel in
cit la Bradford prețul acestora a înregistrat 
în perioada 3 aprilie — 12 mai a.c. o ma
jorare de 9 la sută.

Cu toate acestea, chiar in cazul sporirii în 
continuare a cererii pe piață, nu se prevede 
o creștere sensibilă a prețului linii in viito
rul apropiat, datorită faptului că probabil ță
rile mari producătoare de lină vor încerca 
să vindă in această perioadă o parte din 
stocurile foarte mari acumulate anterior.

în orice caz, precizăm că viitorul pieței 
linii depinde în foarte mare măsură de po
litica ce o vor adopta guvernele marilor 
țări producătoare in legătură cu stocurile, 
iar această politică este foarte dificil de 
estimat.

Fibrele chimice. Pină in semestrul I al 
anului 1974 situația pe piața fibrelor chimi
ce s-a caracterizat printr-o cerere foarte 
activă, care a depășit oferta. Acest fenomen 
a stimulat creșterea producției in perioada 
respectivă — deși în trim. III a prezentat 
semne de stagnare — pentru ca apoi, da
torită recesiunii economice, să scadă brusc 
in trim. IV. Pe ansamblu, in anul 1974, pro
ducția de fibre și fire chimice a înregistrat 
totuși o scădere de circa 6 la sută compa
rativ cu anul 1973.

Cu toată scăderea producției, in semestrul 
II 1974 oferta a depășit cererea pe piața in
ternațională, ceea ce a dus la scăderea pre
țurilor, dar care a fost mult diferențiată in 
funcție de tipul de fibră sau fir. Scăderi 
minime au înregistrat prețurile firelor po- 
liamidice și parțial cele ale firelor acetat, in 
timp ce prețurile fibrelor poliesterice și ale 
celofibrei au cunoscut scăderi maxime.

Sub impulsul accentuării fenomenelor de 
recesiune economică, tendința de scădere a 
prețurilor a continuat și in trimestrul I al 
anului 1975, fiind in continuare diferențiată 
de la un sort la altul. Sint insă în prezent 
și unele produse (firele poliamidice. celo
fibra polinozică, firele de viscoză și parțial 
cele de poliester ale căror prețuri sint sta
bile. ba chiar ferme, o serie de specialiști 
întrevăzind in viitor posibilitatea unor creș
teri.

în orice caz, se poate aprecia că in pe
rioada actuală, datorită efectelor măsurilor 
de reducere a producției adoptată de marile 
monopoluri, scăderile de prețuri au încetat 

Contribuții de seamă 

(a dezvoltarea relațiilor 

economice internaționale

ÎN CURSUL vizitei oficiale de priete
nie în România, efectuată de delegația 
de partid și guvernamentală a R. P. Bul
garia condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al H. P. 
Bulgaria, au fost apreciate pozitiv rezul- 
tatele intilnirilor șefilor guvernelor celor 
două țări, activitatea Comisiei mixte gu-

vernamentale de colaborare economică și 
tehnico-științifică și a organelor centrale 
de planificare privind coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiilor na
ționale pe perioada 1976—1980. S-a con
venit ca schimburile comerciale in cursul 
următorului cincinal să fie dublate față 
de prevederile din perioada 1971—1975, 
urmînd ca ponderea mașinilor și utilaje
lor să depășească 60° o, iar ponderea pro
duselor realizate in cooperare și specia
lizare să reprezinte 25—30% din volumul 
total al livrărilor reciproce.

Au fost semnate o serie de docu
mente, printre care :

— Acordul privind realizarea și exploa
tarea complexului hidrotehnic Turnu- 
Măgurele—Nicopol. pe fluviul Dunărea ;

— Acordul de colaborare economică, 
I tehnică și științifică pe termen lung ;

— Acordul pentru transportul de 
energie electrică din U.R.S.S. în Repu
blica Populară Bulgaria, prin Republica 
Socialistă România ;

— Protocolul privind rezultatele coor
donării planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale ale Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Bulgaria pe perioada 1976—1980 ;

— Convenția privind realizarea unei 
întreprinderi comune pentru construcții 
de mașini. în zona Grurgiu-Ruse ;

— Convenția privind specializarea în 
producție, livrările reciproce și dezvolta
rea în viitor a producției dc mașini și 
instalații pentru industria alimentară ;

— Programul de colaborare și coope
rare în domeniul științei și tehnicii pe 
perioada 1976—1980.



in totalitate, atit pe piața fibrelor și firelor 
celulozice, cit și a celor sintetice.

In viitor, pe piața fibrelor chimice in an
samblu, nu se prevăd totuși schimbări esen
țiale. deoarece consumul se menține incă 
scăzut.

Inul. Ca și alte materii prime textile, inul 
a suferit scăderi de prețuri atit in sem. II 
1974 cit și in primul trimestru al anului 1975, 
datorită cererii scăzute pe piață. în prezent, 
pe piața inului începe să sc manifeste o spo
rire a cererii. Acest fenomen are la bază 
printre altele, o cauză principală și anume : 
umiditatea excesivă din perioada optimă 
pentru insămințări, a condus Ia decalarea lor. 
întrucît se prevede că recolta va fi inferioa
ră din punct de vedere calitativ, cumpără
torii caută să se aprovizioneze din timp cu 
materia primă corespunzătoare.

în viitor, datorită in special perspective
lor de reducere a ofertei și de stabilizare a 
cererii, se estimează că prețurile vor avea o 
tendință destul de fermă.

Iuta. La rindul său aceasta a fost lezată 
de recesiunea economică din industria tex
tilă a principalelor țări capitaliste. Cu toate 
acestea, in anul 1974 prețurile la iută nu au 
înregistrat scăderi pe măsura reducerii ce
rerii. datorită diminuării recoltei provocată 
de inundațiile din Bangladesh și India. în
cercările de la finele anului 1974 și începu
tul anului 1975 de a majora prețurile au 
fost abandonate, datorită concurenței fibrelor 
sintetice ale căror prețuri scădeau în conti
nuare.

Totuși, disponibilitățile reduse de iută pe 
piață și înviorarea parțială a cererii, fac ca 
începînd cu luna aprilie 74. să se constate 
o tendință ceva mai fermă pe piața iutei și 
a produselor sale derivate.

în concluzie, dacă trimestrul I 1975 a con
tinuat în general linia de scădere a prețu
rilor caracteristică pe piața materiilor prim? 
textile în semestrul II al anului 1974. tri
mestrul II al anului 1975. datorită activizării 

cererii pe piață, a marcat o notă de fermi
tate exprimată prin stabilizarea prețurilor la 
unele materii prime și creșteri la altele.

Viitorul pieței materiilor prime textile (cel 
puțin viitorul său imediat) va depinde în 
cea mai mare parte de posibilitatea și ritmul 
de revenire Ia normal a activității în indus
tria textilă a principalelor țări capitaliste.

Deși în prezent prognozele capitaliste cu 
privire la viitorul industriei textile sînt ceva 
mai optimiste, majoritatea lor nu văd posi
bilitatea încheierii recesiunii economice în a- 
ceastă ramură înainte de sfirșitul anului cu
rent. In caz că aceste prognoze sc vor realiza, 
în toată perioada de oarecare fermitate ce 
traversează în prezent piața mai multor ma
terii prime, prețurile acestora nu vor putea 
avea un cimp prea larg de creștere atît 
timp cit cererea pe piață nu înregistrează 
creșteri suficient de concludente.

PRODUSELE TEXTILE FINITE

INCÂ DE LA FINELE ANULUI 1973, după 
o perioadă de maximă activitate în diver
sele canale ale comerțului cu amănuntul ale 
sectorului textil, ca de altfel și ale altor sec
toare de produse de larg consum, au în
ceput să sc acumuleze stocuri care au depă
șit nivelul uzual pentru perioada respectivă. 
Unitățile comerciale, bazîndu-se însă pe a- 
vintul din perioada precedentă, au sperat in
tr-o resorbire viitoare a stocurilor și deși a- 
cestea creșteau de la o săptămină la alta, 
comercianții au continuat să dea comenzi ri
dicate producătorilor, volumul ridicat al co
menzilor repercutîndu-se in lanț pînă in sec
torul materiilor prime. Astfel a apărut con
tradicția dintre scăderea cererii în sectorul 
comercial și parțial din sectoarele finale ale 
industriei textile și majorarea cererii pentru 
produsele textile semifinite și materii prime.

Această contradicție avea să agraveze în 

anul 1974 recesiunea economică care a lovit 
industria textilă și in special problema stocu- 

. rilor care in sectorul filaturilor a căpătat o 
acuitate care a surclasat cele mai pesimiste 

• prognoze.
Deci recesiunea economică care a cuprins 

cele mai multe ramuri ale economiei capita
liste in anul 1974, a început cu industria tex
tilă.

Subliniem faptul că specialiștii văd astfel 
în industria textilă un barometru foarte sen
sibil al economiei capitaliste care înregis
trează și reflectă imediat simptomele situa
ției economice generale.

De fapt, recesiunea economică care la în
ceputul anului 1974 era pentru multe ramuri 
încă o prognoză, pentru ca apoi să se trans
forme într-o certitudine în semestrul II. are 
la bază o serie de cauze generale la care 
trebuie adăugată, o cauză specifică pentru 
industria textilă și anume redirijarea chel
tuielilor populației, care a avut loc in urma 
crizei energetice. în cadrul bugetului unei 
familii, crescând ponderea cheltuielilor pen
tru energie și combustibil pe seama scăderii 
ponderii cheltuielilor pentru textile.

Menționăm că reducerea consumului de 
textile care a avut loc continuu în anul 1974, 
odată cu semestrul II a început să se re
flecte in scăderea activității lună de lună in 
toate sectoarele industriei textile. Astfel, în 
luna decembrie 1974, volumul activității pe 
ansamblul industriei textile a atins cotele 
sale minime și prognozele de atunci indi
cau o nouă coborîre în luna ianuarie 1975. 
Contrar acestor prognoze, activitatea în luna 
ianuarie 1975 în industria textilă a princi
palelor țări capitaliste nu a mai scăzut ci 
a rămas la nivelul minim din luna decem
brie. Acest fenomen a dat noi speranțe ce
lor din branșă și, deși pînă în luna martie 
a.c. volumul de comenzi nu a dat semne de 
creștere, pe piață a apărut o oarecare doză 
suplimentară de optimism.

Deși în primul trimestru al anului 1975 
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activitatea din industria textilă a continuat 
să rămină la un nivel scăzut, semnificativ . 
este faptul că o parte din stocurile exce
dentare existente in toate sectoarele au fost 
absorbite de piață. Ulterior in trimestrul II : 
al acestui an procesul de absorbție a stocu- : 
rilor excedentare a continuat și pulsul acti
vității a înregistrat o oarecare revenire în 
unele sectoare ale industriei textile.

In ciuda notei ceva mai optimiste in ceea 
ce privește viitorul, actuala situație in in
dustria textilă este încă departe de a fi sa
tisfăcătoare pentru producători.

Desigur că așa cum va rezulta din cele ce 
urmează, există unele diferențe de la un sec- i 
tor la altul, ceva mai avantajată fiind in
dustria de prelucrare a linii.

Firele și țesăturile de bumbac fiind o ra
mură intermediară, suportă atît influența 
materiei prime cit și a produselor textile 
finite. In consecință, prețurile firelor au în
ceput în ultima perioadă să reflecte doza 
mai mare de fermitate a prețurilor bumba
cului brut, dar volumul de tranzacții se men
ține scăzut datorită slabei activități din sec- ; 
toarele finale ale industriei textile.

Astfel, pe piața firelor de bumbac din ; 
Orientul îndepărtat (piață de pondere în co
merțul mondial) au avut loc unele creșteri 
ușoare ale prețurilor începind cu luna apri
lie a.C.

Cotații Ia bursa de la Sanpin. in dolari tonă
27 martie 1975 25 aprilie 1975

Fir Ne 1/20’s 1 619 1638
Fir Ne 1/40’s 2 060 2 145

în tarile din Europa de Vest, cererea pen
tru fire este încă slabă, iar în ce privește 
țesăturile de bumbac, cererea este incă asi
gurată cu țesături din stocuri. Multe fabrici 

de țesături nu lucrează încă la întreaga ca
pacitate sau lucrează în număr redus de 
schimburi.

Pe piețele occidentale se manifestă o mare 
concurență datorită importurilor de fire și 
țesături la prețuri scăzute provenind din țări 
ca : Grecia. Turcia, Brazilia, Pakistan, India 
aceste importuri influențind scăderea activi
tății din industria textilă a țărilor occiden
tale respective.

Creșterile de preț survenite în ultimul timp 
la materia primă s-au reflectat parțial in 
prețul firelor, dar nu încă în acela al țe
săturilor. In cazul în care prețurile la ma
teria primă vor crește in continuare, atunci 
această creștere s-ar putea face simțită mai 
concludent după citeva luni și pe piața pro
duselor finite.

Tricotajele de bumbac și fire sintetice au 
marcat o scădere a cererii pe piața tricota
jelor, care a continuat lună de lună pînă in 
martie anul curent, în special la tricotajele 
produse din fire sintetice.

Odată cu trimestrul 11.1975, cererea de tri
cotaje a cunoscut un oarecare reviriment 
care poate fi localizat in special in sectorul 
tricotajelor de bumbac. Comenzile ce se lan
sează către fabricile producătoare sînt incă 
de dimensiuni foarte mici, cumpărătorii evi- 
tind aprovizionări mai masive. Ceea ce în
dreptățește o oarecare doză de optimism este 
însă faptul că aceste comenzi sînt cu termene 
de livrare apropiate (deci stocurile existente 
la comercianți sint mai mici decît in trecut) 
și numărul lor este în ușoară creștere.

In ceea ce privește prețurile tricotajelor 
sintetice, la acestea nu se constată încă nici 
o îmbunătățire și nici nu se întrevede in pe
rioada imediat următoare.

în sectorul tricotajelor de bumbac, la unele 

articole unde materia primă ocupă o pondere 
importantă, s-au înregistrat in ultimele două 
săptămini unele majorări de prețuri, majorări 
ce se așteaptă să se generalizeze și la cele
lalte articole în cazul in care cererea va fi la 
rîndul său ceva mai stimulativă.

Țesăturile de lină manifestă in prezent, pe 
piața externă o oarecare sporire a cererii, de
terminată de unele reduceri drastice de pre
țuri aplicate de producători în perioadele 
precedente. Activitatea din industria de pre
lucrare a linii a început să dea semne de _ 
ușor reviriment, cumpărătorii avînd astfel ț 
posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată ' 
de țesături ce se oferă la prețuri stimulative.

Un rol de impulsionare a creșterii cererii 
de stofe de lină îl va juca și moda care in 
sectorul confecțiilor pentru bărbați va pă
răsi în mare măsură sacoul și se va îndrepta 
spre costume, ceea ce presupune înnoirea 
parțială a garderobei. Moda mai contribuie 
în prezent și la stăvilirea procesului de în
locuire al linii cu fibre sintetice in producția 
de stofe, incepînd să fie preferate mai mult 
decît în trecut articolele in care lină intră 
într-o proporție mai însemnată.

în viitor, ca urmare a cererii de țesături 
de lină care va fi supusă depresiunii mai pu
țin ca în trecut și ca urmare a perspective
lor de înviorare a prețurilor la materiile pri
me, este posibil să fie înregistrate ușoare

Elena BARBU 
Gabriel NICOLESCU

I.C.E. „Românoexport"

(Continuare In pag. 32)
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Sofia, str. Aksakov nr. 5
Tel. : 88 53 21
Telex : 022—425
Telegrame : MACHINOEXPORT — Sofia 

FERĂSTRĂU MECANIC ON—163—01

Ferăstrăul mecanic ON—163—01 se folosește ia tăierea 
profilurilor rotunde, drepte și corniere în metale feroase 
și neferoase, în cele mai obișnuite dimensiuni. Poate exe
cuta tăieturi oblice pînă la 45°. Transmisia complet me
canizată îndeplinește toate mișcările de lucru și avans.

ON—163—01 este o mașină de greutate redusă și ieftină 
și se poate folosi oriunde este nevoie de operații de tăiere, 
deoarece se manevrează foarte ușor. Se recomandă în 
special pentru utilizarea în întreprinderi mici, ateliere etc.

Caracteristici tehnice :

1. Secțiunea maximă de tăiere :
— rotundă
— pătrată

170 mm
150X150 nun

2. Secțiunea maximă de tăiere sub 45° 0 110 mm

3. Lungimea ferăstrăului 350 mm

4. Cursa pînzei y 100 mm
5. Numărul de curse duble ale pînzei 160 curse duble/min

6. Puterea motorului electric principal 0,75 kW

7. Greutatea totală 300 kg

0
0
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cui
ar putea să depășească 25% față de 17,5% în 1974, apoi să scadă în 
cursul anului 1976 pină la 20%.

în ultimele 10 luni pină in aprilie a.c., prețurile de producție ale 
industriei engleze a crescut cu 18% mai mult decit ale principalilor 
concurenți iar deprecierea ponderată a lirei sterline de 7,5% (in a- 
ceeași perioadă) a putut compensa numai în parte acest dezavan
taj.

Poziția lirei sterline pe piețele valutare este influențată negativ 
și de creșterea deosebită a datoriei externe a Angliei ca urmare a 
volumului foarte ridicat al împrumuturilor contractate pe piețele 
externe pentru a face față deficitelor crescînde ale balanței de plăți, 
precum și de sporirea șomajului și degradarea climatului social câ

'CUES U R r

Curs Curs la 16.VI. 2o.VI. Abaterea1’în % a Abaterea1-’ în.
central 28.XII. 1975 197> cursului valute- % cursului dola

1973 lor în ziua de rulai fața do
2o.VI.1975 fața diversele va—
de: Iute în peri-
Cursul Nivelul cada 23.XII-
central din

28.XII.
1975-21. VI J.975

1975

Nivelul orientativ 
al dobînziloy pe 
piața eurovalute- 
lor in perioada 16- 
20 iunie 1975 (ni
vel minim și ma
xim)

Marca
ve s t—germana. 2,669o4 2,6990 2,3515 2,J4OO +14/>6 ♦15,54 -13,30
Francul 
elvețian 5,5855 5,25oo 2,483o 2,492o >35,85 ♦3O,41 -23,52
Francul 
francez 4>,6o414 4,7o25 5,9fi5o 5,9915 ♦15,35 ♦17,81 -15,12
Yenul 
japonez 3o8,o 28o,2 294,oo 295,9o + 4,8o - 4,66 + 4,89
Florinul
olandez 2,78117 2,826o 2,396o 2,411o +15,35 ♦17,21 -14,69
Francul 
belgian 4o,554 41,lo 54,79 54,94 +15,44 ♦17,63 -14,99
Lira 
italiană 523,5o 6o7,o 624,oo 626,lo -16,59 -5,o5 ♦ 3,15
Lira
sterlină2 2,8952 2,5250 2,2787 2,2743 -21,45 - 2,18 ♦ 2,3o
Prețul au
rului la
Londra lo3,87 164,o 163,5o - - -

1) revalorizare (apreciere de fapt); - devalorizare (depreciere de 
fapt); 2) dolari pentru 1 lira sterlină; 3) prețul aurului iu 
dolari/uncie, primul fixing.

urmare a posibilității izbucnirii unor greve de amploare ale me- 
talurgiștilor și ale lucrătorilor de la căile ferate.

Francul francez a continuat să se întărească față de toate va
lutele occidentale : pe o bază medie ponderată cu comerțul exterior, 
francul francez s-a întărit cu peste 6% de la începutul anului 1975, 
«' "i peste 14% în ultimele luni, atingind relații de curs care-i pot 
facilita reintrarea în sistemul fluctuării în comun (așa-zisul șarpe 
valutar).

Cauzele întăririi francului sînt numeroase, printre care în primul 
rind îmbunătățirea situației balanței comerciale și a balanței de 
plăți. Față de un deficit comercial de 275 milioane dolari în tri-

ÎN SĂPTĂMlNA 16—20 iunie a.c. cursul dolarului a avut o evo- 
Iuție neuniformă în raport cu principalele valute occidentale. Ast
fel, față de francul francez și francul elvețian dolarul a înregistrat 
o slăbire, în raport cu lira sterlină s-a intărit, iar față de marca 
vest-germană a oscilat în jurul valorilor înregistrate in săptămîna 
anterioară.

în săptămîna analizată lira sterlină a continuat să se deprecieze 
față de toate valutele principale, atingind un nou nivel record de 
depreciere de 26,7% față de paritățile stabilite în luna decembrie 
1971. Principala cauză a scăderii cursului lirei sterline pare să fie 
îngrijorarea că diferențele substanțiale, în creștere, dintre ritmul 
inflației in Anglia și cel din celelalte țâri occidentale vor afecta 
grav competitivitatea exporturilor engleze. în luna aprilie a.c., cos
tul vieții a crescut în Anglia cu 3,9%, inflația la finele anului 1975

capitaliste le data de 21 iunie 1975
Tbxo oficiala a scontului în unele țări

Anglie 10,0 % J^onia 8,o %
Austria 6,0 Luge=b tir g 6,5o %
-elgia 6,5o 5 Norvegia 5,5o %
C anada .8,25 % Olanda 6,o %
danemarca 8,o % Suedia 7,o %
Elveția 4,5o % S.U.A. 6,o %
Finlanda 9,25 %
Franța 9,5o S x) Dobîndâ ciuiaâ de împrumut
F .F.Gerza- (Miaimun Lending Rate )
sia 4,5o 5
Israel 6,o ț

' Italia 7,o »

mestrul IV. 1974, în trimestrul I. 1975 s-a realizat un excedent de
350 milioane dolari și de 390 milioane dolari în luna aprilie a.c. In 
primele patru luni a.c. balanța de plăți curente a fost aproape echi
librată.

Nivelul dobînzilor pe piața monetară franceză, deși în scădere, 
a fost permanent mai ridicat decît pe alte piețe monetare deter- 
minînd afluxuri de capitaluri pe termen scurt în Franța, fapt ce a 
influențat pozitiv cursul francului francez pe piețele valutare inter
naționale.

Teodor GIURGIU

STATISTICĂ INTERNAȚIONALĂ■>

Producția și comerțul 
de mașini-unelte

CONFORM estimațiilor e- 
fectuate de revista „Ame
rican Machinist", valoarea 

producției mondiale de mașini- 
unelte s-a ridicat anul trecut la 
circa 13 miliarde dolari ; se 
apreciază că sporul față de 1973 
(de 18%) se datorează în cea 
mai mare parte creșterii infla
ționiste a prețurilor. în ceea ce 
privește repartiția geografică a 
producției țârilor capitaliste. 
Europei occidentale i-au revenit 
44% (față de 41% in 1973). 
S.U.A. — 16% (15" o). Japoniei 
— 12% (13%) etc. R. F. Germa- 

jciia și-a menținut poziția de cel 
mai important producător, înre- 
gistrind o creștere de circa 19% 
în cursul anului trecut ; ea este

Mașini-unelte: indicatori pe 1974

, țîadU°~ Export Import
portu
lui în 
valoa
rea pro-
ducției 

(%)2762,0 L968,o 239,8 71,3S.U.A. 2100,0 48o,o 258,0 22,9Japonia 1553,5 25o,o 148,7 15,0
Italia 756,4 5o2,6 254,5 4o,o
Franța 591,8 25o,8 510,2 42,4
Anglia 557,8 251,o 224,7 46,7
Elveția 485,9 592,9 75,o 81,2
Sursa; după "L'Usine Nouvelle”, nr .10/1975.

urmată de S.U.A. (+25%), Ja
ponia (+13%) ș.a.

Se evaluează că aproximativ 
două-cincimi din producția 
mondială de mașini-unelte au 
luat calea exportului. îndreptin- 
du-sc în proporție de peste 

două-treimi tot în țări producă
toare. După cum evidențiază 
datele din tabelul alăturat, 
R.F.G. este și cel mai de seamă 
exportator din lume, depășind 
valoarea cumulată a exporturi
lor de mașini-unelte ale urmă

toarelor (în ordinea importan
ței) șase țări capitaliste produ
cătoare. Alături de Elveția,
R. F.G. deține și una dintre cele 
mai ridicate ponderi ale expor
tului în cadrul producției na
ționale de mașini-unelte : dintre 
principalii producător» mențio
nați, cel mai scăzut nivel relativ 
al exporturilor de mașini-unelte 
apare in Japonia (vezi tabelul), 
în ceea ce privește importurile 
de mașini-unelte, anul trecut a- 
cestea au cunoscut o creștere 
considerabilă îndeosebi în
S. U.A. și Japonia (cu peste 
50%). Se remarcă faptul că, 
deși toate țările capitaliste 
examinate importă mașini-unel
te, balanța export-import a fost 
net favorabilă în cazul R.F.G. și 
Elveției, fiind deficitară doar în 
cazul Franței.

N. P.



Energia electrică in anii 
„vacilor slabe"

MARCEL BOITEUX, directorul general 
al companiei „Electricite de France", efe

minate pină în 1980... Chiar și investițiile 
destinate .creșterii productivității, dacă nu 
sînt imediat rentabile". Este vorba mai 
ales de investițiile pentru electricitate din 
surse atomice. Or, necesitatea pentru Fran
ța de a stimula producția de energie ato- 
moelectrică este imperioasă și rezultă

,,Ritualul" costisitor
al fumatului

ÎN ULTIMII 50 de ani turnatul a de
venit cel mai răspindit ..ritual" al timpu
rilor moderne. Consumul de țigări, rapor
tat Ia numărul de locuitori, a crescut în 
această perioadă atît în Europa Occiden
tală cît și în S.U.A. de peste 5 ori și con
tinuă să crească într-un ritm accelerat. în 
prezent însă, după ce numeroase studii și 
cercetări au dovedit că fumatul constituie 
un pericol major pentru sănătatea oame
nilor, tot mai multe țări depun eforturi 
pentru a inversa această tendință.

în S.U.A., de exemplu s-a introdus obli
gativitatea înscrierii pe fiecare pachet de 
țigări a unui avertisment privind carac
terul dăunător al fumatului pentru sănă
tate. Tot în această țară au fost interzise 
reclamele la televiziune pentru diferitele 
mărci de țigări. Aceeași măsură — extinsă 
și Ia reclama tipărită — va intra în vi
goare în Norvegia de la 1 iulie. în Franța, 
de asemenea, se elaborează de cîteva luni 
detaliile unei ample și de durată campanii 
împotriva fumatului. Cel mai temerar

obiectiv și l-a propus însă în acest dome
niu Suedia — de a deveni o țară de nefu
mători începînd cu generația care se va 
naște anul viitor. Măsurile avute în vedere 
sînt gradate și cuprind o sferă vastă de 
probleme : interzicerea reclamei, extinde
rea locurilor restrictive pentru fumat, creș
terea prețurilor la țigări într-un procent 
anual de 10%, alocarea unui fond bugetar 
țpînă în prezent unic în lume) pentru un 
amplu proces educațional privind implica
țiile fumatului. Pe străzile orașelor suedeze 
se pot vedea deja afișe de genul celui 
alăturat, însoțite de explicația că fumatul 
este un obicei nu numai dăunător, ci și 
costisitor.

Albania: expansiunea
comerțului exterior

ÎN PERIOADA postbelică comerțul ex
terior al R.P. Albania s-a dezvoltat în ritm 
rapid. Comparativ cu nivelul anului 19:):i 
— informează revista „L’Albanie Nouvel- 
le“ — volumul exporturilor a fost de 7 ori

CONSUMUL DE ELEGTRf&FTATE PE LOCJJITQR.ÎM W3(în Kwh)
17020 ------------------------

NORVEGIA S.U.A ELVEpA' WAHEA R.F.G. JAPONIA OLANDA FRANȚA ITALIA
--------------------------------------------- — BRITANIE ---------------------------------------------- :--------------

clara nu de mult : „Este clar că vom cu
noaște cîțiva ani ai vacilor slabe. Con
fortul sau simpla comoditate tehnică sau 
administrativă vor trebui să aștepte zile 
mai bune... Investițiile necesare vor fi a- 

mai mare în I960, de 12 ori în 1970, ur- 
mînd să sporească de 22 ori în 1975. Tot
odată, nomenclatura articolelor de export 
s-a extins de Ia 48 în 1938 la 200 în 1973.

Dacă înainte de război Albania exporta 
aprdăpe numai produse agricole, în prezent 
ea furnizează minereuri, metale neferoase, 
cabluri electrice, produse ale industriei 
chimice, alimentare și ușoare, ale prelu
crării petrolului materiale de construcții 
etc. Exporturile de produse industriale fi
nite au crescut de 3,5 ori în perioada 
1960—1973, astfel îneît ponderea lor în an
samblul exportului a sporit considerabil.

Bulgaria : dezvoltarea unei 
industrii „de virf"

EXPANSIUNEA rapidă din ultimul de
ceniu a industriei electronice și electroteh
nice bulgare a condus la sporirea ponderii 
sale în cadrul producției globale a con
strucțiilor de mașini ; se apreciază că a- 
ceastă pondere va ajunge la 47% la sfîr- 
șitul anului 1975. Totodată, în ceea ce pri
vește exportul de produse ale industriei 
electronice și electrotehnice (raportat pe 
locuitor) Bulgaria se apropie de țări dez
voltate ca S.U.A., Japonia, Italia sau 
Franța.

în cadrul exportului menționat, predo
mină tehnica electronică de calcul, Bul
garia specializîndu-se în fabricarea 
de instalații periferice. în același 
timp — după cum relatează publi

printre altele din situația comparativă a 
consumului de electricitate, care situează 
Franța într-o stare de „subdezvoltare" în 
acest domeniu, după cum se apreciază în 
revista „L’Expansion".

cația Camerei bulgare de comerț și indus
trie „Informații economice din Bulgaria" 
(nr. 4 1975> — se dezvoltă cooperarea cu 
firme din țări capitaliste, în special prin 
încheierea unor acorduri pe termen lung. 
Astfel se lărgește colaborarea cu societăți 
din Franța (Thomson-Brand. L.T.T. 
S.A.T.), din R.F.G. (Siemens, Brauknecht), 
Austria, Elveția, Finlanda, Norvegia, Ja
ponia etc.

0 reevaluare necesară
ÎNTR-UN STUDIU de Maurice J. Wil

liams, președintele Comitetului de asis
tență pentru dezvoltare al O.C.D.E., se 
subliniază necesitatea unei reevaluări fun
damentale a politicilor de cooperare din
tre țările capitaliste dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare în care, cum arată au
torul, sute de milioane de oameni trăiesc 
atît de aproape de limita subzistenței incit 
o modificare bruscă a mediului lor fizic 
sau economic îi poate arunca într-o situa
ție de criză disperată.

Graficul de jos, care însoțește artico
lul amintit, scoate în evidență unul din 
aspectele care arată urgența acestei reeva
luări. în țările cu un produs național brut 
pe locuitor de sub 200 de dolari trăiau în 
1973 nu mai puțin de 60% din populația 
„lumii a treia". Dar ele nu primeau decit 
45% din asistența financiară acordată ță
rilor in curs de dezvoltare, asistență care 
oricum se situează departe în urma nevoi
lor reale pentru o reducere a decalajelor 
existente.



A SCONTULUI

Gh. Danielopolu

EFECTELE VARIAȚIILOR TAXEI OFICIALE

ACȚIUNEA taxei scontului asupra cursurilor va
lutare poale fi concepută in două feluri : prin in
termediul prețurilor și al schimburilor de mărfuri, 
pe de o parte, printr-o acțiune directă asupra miș
cărilor de capitaluri, pe de altă parte.

Se pretinde, in primul caz. că urcarea taxei scon
tului ar avea drept rezultat o descurajare a tran
zacțiilor eu mărfuri și titluri mobiliare și deci o 
scădere a prețurilor mărfurilor și titlurilor. Aceas
tă scădere a prețurilor ar constitui o primă la ex
port, iar dezvoltarea exporturilor de mărfuri și ti
tluri ar produce astfel o schimbare favorabilă în ra
porturile de plăți cu străinătatea ale țării conside
rate.

Acțiunea taxei scontului asupra cursurilor valu
tare se exercită in fapt mult mai direct prin inter
mediul mișcărilor de capitaluri In căutare de plasa
mente pe termen scurt, mișcări care se declanșează 
mult mai rapid decit acelea de mărfuri. Urcarea 
taxei scontului poate frina ieșirile de capitaluri și 
chiar atrage capitaluri din străinătate, deoarece — 
în cazul în care nu intervin alte considerente, în 
special acelea privind securitatea fondurilor — ca
pitalurile rămîn sau se îndreaptă acolo unde do- 
bînda este mai remuneratoare.

Se poate insă intimpla, chiar intr-un regim de 
liberă convertibilitate, ca urcarea taxei scontului să 
rămină fără efect asupra mișcărilor de capitaluri, 
în primul rind. urcarea taxei scontului trebuie să 
fie suficient de mare pentru ca această taxă să se 
situeze in țara considerată la un nivel superior a- 
celuia din străinătate. în al doilea rind. acțiunea ur
cării taxei scontului asupra plasamentelor de capi
taluri are un caracter temporar ; urcarea taxei 
scontului poale atrage capitalurile străine, dar a- 
ccste capitaluri sînt plasate pe termen scurt și pot 
fi deci repatriate ușor de proprietarii lor. în sfir- 
șit, acțiunea taxei scontului poate fi paralizată de 
factori psihologici, cunoscind că previziunile cu pri
vire la situația monetară, economică sau politică a 
unei țări exercită o influență mult mai mare asu
pra mișcărilor de capitaluri și asupra cursurilor va
lutare decit majorarea taxei scontului.

Dacă in perioadele de avint economic preturile 
cresc și se prevede că această creștere va dura, 
întreprinzătorii nu vor ezita să-și procure, chiar la 
o dobindă mai ridicată, creditele necesare dezvol
tării activității productive. Urcarea taxei scontului 
nu va putea împiedica în aceste condiții nici mă
rirea producției și nici tendința spre speculație. Pe 
de altă parte, dacă in perioadele de recesiune pre
țurile scad — ipoteză care insă nu se verifică, după 
cum se știe, in cazul actualei crize economice din 
Occident — se va apela mai puțin la credite, cu 
toată scăderea taxei oficiale a scontului. Perspec
tivele unor beneficii importante in timpul perioa
delor de avint economic și temerile de pierderi 
grave în timpul perioadelor de recesiune exercită 
desigur o influentă mult mai mare asupra utiliză
rii creditelor decit variațiile taxei scontului. Cu alte , 
cuvinte, se poate spune că impulsul vine de la pre- 

1 țuri și el se repercutează asupra volumului credi
telor și asupra taxei scontului.

Alvin H. Hansen
Matei Mihăilescu. Bucu

rești —• Cunoscutul eco
nomist american Alvin 
Hansen, care a încetat din 
viață recent, a fost, după 
expresia lui Paul Samu
elson, principalul inter
pret american al teoriei 
lui Keynes, avind in ace
iași timp un rol impor
tant în elaborarea politi
cii economice a guvernu
lui S.U.A; în perioada 
New Deal-ului și cea 
imediat postbelică.

Născut in 1887 (părinții 
săi fiind danezi). A. Han
sen a fost profesor la 
universitățile Minnesota 
(1919—1937) și Harvard 
(1937—1960). Adept în a- 
nii tinereții al teoriei 
neoclasice. A. Hansen a 
îmbrățișat — după pu- 
bL zarea in 1936 a cele
brei lucrări a lui Keynes 
— ideile acestuia. în teo
rie și in practică. Astfel, 
el a subliniat rolul defici
tului bugetar deliberat in 
depășirea perioadelor de 
criză, contribuind de a- 
semenea substanțial la a- 
doptarea in 1946 in S.U.A. 
a Legii privind utiliza
rea forței de muncă, care 
stabilește responsabilită
țile guvernului în acea
stă privință. Intre altele, 
el a formulat doctrina 
unei posibile stagnări pe 
termen lung a economiei 
capitaliste (..Restabilire 
integrală sau stagnare", 
1938). După numeroase 
lucrări consacrate teoriei 
ciclurilor economice, pri
ma datind din 1921, 
A, Hansen a abordat te
me ca : „Problemele e- 
conomice ale anilor '60", 
..Dolarul și sistemul mo
netar international" 
(1965).

P.N.B. pe locuitor
Gh. Enache. Brăila — 

în perioada de după apa
riția in ..Revista econo
mică" a dalelor statistice 
privind produsul pe lo
cuitor in țările nesocia- 
liste (nr. 19/1975. p. 28) au 
fost publicate unele cifre 
mai recente care pot pre
zenta interes pentru dv.

1) Informații prelimi
nare referitoare la S.U.A. 
(din surse elvețiene re
luate de săptăminalul a-

merican Newsweek in 
numărul său datat 1.9 mai 
a.c.) arată că în 1974 pro
dusul național brut pe 
locuitor al acestei țări, e- 
valuat în prețurile cu
rente la 6 595 dolari, a fost 
depășit pentru intîia oa
ră de trei țări capitaliste 
dezvoltate : Elveția (7 270 
dolari). Suedia (6 840 do
lari) și Danemarca 
(6 800 dolari). S-au apro
piat de asemenea foarte 
mult de nivelul S.U.A. 
alte două țări : Canada 
cu 6 340 dolari și R.F.G. 
cu 6 215 dolari.

2) Date bazate pe o 
metodologie unitară și 
pentru un număr sufici
ent de mare de țări pen
tru a permite comparații 
internaționale întemeiate 
au fost publicate foarte 
recent de O.C.D.E. pe a- 
nul 1973 (nu am dispus 
de aceste cifre în mo
mentul apariției articolu
lui menționat la în
ceput). Statisticienii de 
la O.C.D.E. au evaluat 
produsul intern brut al 
S.U.A. pe 1973, in prețu
rile acelui an, la 6 170 
dolari. Acest nivel a fost 
depășit încă de atunci de 
către Elveția, cu 6190 
dolari. iar Suedia, cu 
6140 dolari, s-a apropiat 
foarte mult de el. în pre
țurile curente, și dacă se 
face abstracție de posibi
litatea unor deformări ca 
urmare a metodologiei fo
losite, se poate deci con
sidera mai degrabă că 
acest grup de trei țări se 
afla — prin prisma P.N.B. 
pe locuitor — aproximativ 
la același nivel de dez
voltare. Vă reamintim că 
potrivit unor date preli
minare — și după o altă 
metodologie, aceea a
O. N.U. — care au fost pu
blicate în „Revista eco
nomică" nr. 19/1975, El
veția avea în 1973 un
P. N.B./loc. reprezentînd
85% din cel al S.U.A.

Proteine vegetale
Ștefania Manolache, 

Giurgiu — Investigațiile 
privind posibilitatea obți
nerii de proteine de ori
gină vegetală pentru a 
suplini insuficienta pro
teinelor animale din ali
mentația populației glo
bului își extind mereu a-

ria preocupărilor. In pre
zent, după soia și colza, 
o plantă furajeră bine 
cunoscută — lucerna . — 
este chemată să contri
buie la lichidarea penu
rie! de proteine.

După un procedeu a- 
merican mai vechi de ob
ținere a așa-numiteî pro
teine „verzi" (destinată 
hranei animalelor), a a- 
parut procedeul ungar 
Kollo, care permite obți
nerea de proteine „albe" 
(utilizabile in alimenta
ția omului), procedeu a- 
doptat de pe acum in cî
teva țări europene.

La o dată mai recentă 
in Franța a fost brevetat, 
in același scop. proce
deul France-Luzeme, pro
dusele respective tund ex
puse la ultimul Salon in
ternațional de alimentație 
din Paris. Pînă în prezent, 
proteina „albă" a fost 
fabricată doar in uzine- 
pilot. trecerea la produc
ția pe scară industrială 
fiind prevăzută din anul 
viitor.

Menționăm că în țara 
noastră s-a constituit so
cietatea mixtă de pro
ducție „RONIPROT" in 
cooperare cu o firmă ja
poneză care are ca obiect 
producerea proteinelor 
sintetice.

Insule artificiale
Coralii Smarandachc.

Constanța — Unul din 
cele mai importante pro
iecte de genul celor de 
care vă interesați se re
feră la o insulă de 20 mile 
pătrate pe care 28 firme 
industriale intenționează, 
potrivit revistei Newswe
ek, s-o creeze din deșe
uri și gunoaie în Marea 
Nordului, Ia 40 de mile 
le țărmul olandez. Costul 
;ău este estimat la 2,7 
biliarde dolari. Pe insu- 
ă ar urma să fie ampla- 
;ate mai multe obiective 
ndustriale : o rafinărie, 
izine chimice, uzine de 
jrelucrare a deșeurilor, 

o centrală nuclearoelec- 
țrică, porturi pentru trans
portul de gaze naturale 
lichefiate, utilizind in to
tal o forță de muncă per
manentă de 30 000 de oa
meni. Construirea ei ar 
dura opt ani și ar nece
sita 12 000 de muncitori.

0. N. U.
(Urmare din pag. 24)

tr-o inițiativă care datează de trei ani și 
care va prilejui, din nou, discuții aprofun
date cu ocazia celei de-a XXX-a sesiuni 
a Adunării Generale. Esțe vorba de punc
tul intitulat „Creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și întărirea păcii și securității 
internaționale. în dezvoltarea cooperării 
între toate națiunile și în promovarea nor
melor dreptului internațional în relațiile 
dintre state". Faptul că. la ultima sesiune 
, Adunării Ger.c-rale. proiectul de rezolu
ție cu privire ia acest punct a fost pre
zentat în numele a 52 de coautori și a- 
doptat în unanimitate este de bun augur 
pentru viitoarele dezbateri. Aș amirrti, de 
asemenea. faptid că numele Romanics a 
figurat pe 25 de rezoluții ale Adu

nării Generale avind teme importante 
ca : definiția agresiunii. Carta drep
turilor și îndatoririlor economice ale spa
telor. Declarația cu privire la întărirea 
securității internaționale. Deceniul dezar
mării. instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

• Care sînt. după părerea dv., 
perspectivele de dezvoltare a acti
vității Centrului de Informare al 
O.N.U. la București ?

— Faptul că Centrul de informare al 
O.N.U. la București a fost deschis la 26 
iunie 1970, însăși ziua aniversării semnă
rii Cartei de la San Francisco, este foarte 
semnificativ pentru interesul pe care 
România îi acordă Națiunilor Unite. Acest 
Centru face parte dintr-o constelație de 55 
de unități simUane care. împreună cu ser
viciile centrale similare de la New York, 
și în numele lor. deservesc astăzi cele 138 
state membre ale O.N.U. Centrul de la 

București pune Ia dispoziția cercurilor 
științifice și culturale ale țării, institu
țiilor și asociațiilor academice, precum și 
școlilor, ministerelor, presei, intr-un cur- 
vînt marelui public, o documentare auten
tică, în conformitate cu normele stabilite 
de Națiunile Unite, avînd ca misiune să 
răspundă, pe măsura posibilităților, tutu
ror exigențelor.

Bineînțeles, Centrul a foșt și va rămîne 
mereu asociat la toate marile evenimente 
legate de Națiunile Unite dare s-aiu des
fășurat sau se vor desfășura la București 
și se va strădui sâ-și îndeplinească rolul 
care îi revine în materie de informare, 
în acest sens, retrospectiva unei activități 
de cinci ani îmi îngăduie să spun că 
mă felicit pentru faptul că am fast însăr
cinat cu această misiune în România, undle 
toate relațiile mele personale și de lucru 
au fost marcate de un spirit de adevă
rată cooperare și prietenie.



Frociisele text le
(Urmare din pag. 28)

- sten dt prețuri pe piață și la țesăturile

Cotoarele au avut o situație specială in 
cadrul industriei textile, și care a fost și este 
determinată atît de volumul și structura 
cheltuielilor populației cit și de situația in
dustriei construcțiilor de locuințe. Primul 
factor a fost analizat în partea introductivă 
a prezentului capitol. în ceea ce privește in
dustria construcțiilor de locuințe, această, 
după industria automobilelor și cea textilă, 
a fost ramura cel mai mult lezată de actuala 
depresiune economică. S-a ajuns chiar în si
tuația ca în unele țări ale Europei Occiden
tale, multe locuințe chiar terminate, să nu fie 
ocupate de locatari. Ca o consecință, cererea 
de covoare a scăzut mult pe piața mondială.

In prezent nu s-a constatat nici o îmbună
tățire a cererii pe piețele occidentale însă s-a 
înregistrat o înviorare in țările din Orient, 
din care o parte sînt ele insele producătoare 
de covoare.

Deși cererea pe ansamblu se menține rela
tiv scăzută, prețurile in general s-au stabi
lizat și se așteaptă în viitor ușoare creșteri 
generate de majorarea prețului la mate
riile prime.

Țesăturile de mătase artificială. în peri
oada actuală in care recesiunea economică 
capitalistă nu dă încă semne convingătoare 
de slăbire, piața acestora continuă să fie 
defavorabilă vînzătorilor, în branșa respec
tivă stocurile diverselor canale de distribu
ție continuind să fie relativ mari.

Pentru a ieși cît mai repede din această 
situație defavorabilă, producătorii au luat 
măsuri de diversificare la maximum a pro
ducției, iar pe de altă parte de valorificare a 
țesăturilor mai ales sub formă de confecții 
mai accesibile marelui public. Pe piață s-au 
remarcat și cazuri în care țesăturile din mă
tase artificială se vînd chiar fără profit, pen
tru a nu crea noi stocuri a căror finanțare 
costă mult. Totuși in ultimele săptămîni vo
lumul de tranzacții tinde să se îndrepte către 
un regim normal, care va rezulta din ab
sorbția lentă a stocurilor.

Țesăturile de in și de cinepă in perioada 
de vîrf a recesiunii au pierdut unii consu
matori care s-au îndreptat către țesăturile 
din fibre sintetice care erau substanțial mai 
ieftine. De altfel, piața solicită intr-o pro
porție din ce in ce mai mare țesături de in 
în amestecuri cu alte fibre, ceea ce ieftinește 
prețul țesăturii.

După o conjunctură foarte slabă care a du
rat aproximativ pînă la sfirșitul trimestrului 
1.1975, în prezent piața acestora trece prin- 
tr-o perioadă de calm.

Fenomenele menționate i-au determinat pe 
producători să ia noi măsuri de diversificare 
a producției și de sporire a calității, prin uti
lizarea unor procedee de finisaj superioare, 
precum și elaborarea de sortimente în com
poziții moderne.

Pe piața țesăturilor de in/cînepă se așteap
tă de asemenea ca în perioada următoare să 
apară treptat unele semne de înviorare care 
să ducă la sporirea volumului de tranzacții 
și majorarea prețurilor.

In concluzie, după anul 1974, care a fost 
aproape în întregime un an de recesiune eco
nomică, situația industriei textile nu s-a mai 
înrăutățit in trimestrul I al anului 1975, acti
vitatea din această ramură rămînînd la co
tele sale minime înregistrate anterior.

Modernzarea
sistemelor de conducere

(Urmare din pag. 16)

bune, centrala brașoveană, în același timp ea 
găsind și o soluție rațională de unificare și 
actualizare lunară — prin utilizarea mijloace
lor de prelucrare automată a datelor — a 
structurilor organizatorice, deocamdată nu
mai la una din unitățile sale : întreprinderea 
de autocamioane — Brașov.

• Ce precizări puteți face cititorilor 
în legătură cu dezbaterea problemelor 
perfecționării sistemului informațio
nal ?

— Centrala din Brașov a prezentat parti- 
cipanților la simpozion principalele concluzii 
rezultate din aplicarea conducerii prin ex
cepție utilizînd prelucrarea automată a date

In ttȘsiestrul II al anului curent, au apărut 
chiar semnele unui ușor reviriment care in
dică posibilitatea ca în viitor activitatea din 
industria textilă să-și reia treptat ritmul 
normal.

Astfel, unul din puținele exemple ce ni Ie 
oferă piața mondială in această privință 
arată că la produsele ce se contractează in 
prezent in S.U.A. cu termen de livrare în 
sem. 11.1975, prețurile sînt în prezent ceva 
mai ferme. Unul dintre marii furnizori de 
textile pe piața S.U.A. și anume Japonia și-a 
majorat recent prețurile cu cca. 5 %. Mențio
năm totuși că în timp ce situația producă
torilor autohtoni de textile s-a mai îmbună
tățit, situația exportatorilor pe anumite piețe 
rămîne aproape tot atît de dificilă. Acest 
fenomen se explică prin faptul că segmentul 
de piață rezervat importului în majoritatea 
țărilor capitaliste dezvoltate s-a îngustat 
foarte mult, la acestea contribuind în mare 
măsură și sporirea barierelor vamale și a 
obstacolelor netarifare. O astfel de îngustare 
a pieței a ascuțit la maximum concurența 
între exportatori, determinindu-i în conti
nuare să vindă la prețuri scăzute pentru a se 
menține pe piață.

Deci, în sectorul produselor finite textile, 
piața capitalistă se caracterizează in prezent 
mai curînd printr-o acalmie decît printr-o 
înviorare. De fapt, s-ar putea spune că în 
acest sector este mai mult un reviriment al 
prognozelor decît al pulsului activității indus
triale. Majoritatea prognozelor apreciază că 
recesiunea economică va fi lichidată prin- 
tr-un proces treptat care va lua sfîrșit odată 
cu ultimele luni ale anului in curs și eventual 
primele luni ale anului viitor. Aceste prog
noze au la bază următoarele argumente :

— încetinirea ritmului de inflație în ulti
ma perioadă, ținînd seama de faptul că în 
timp ce pe ansamblul Europei Occidentale, 
rata lunară medie a inflației în anul 1974 a 
fost de +1,1%, în luna februarie 1975 aceasta 
a fost de numai 0.5% în R.F.G., 0,3% în El
veția, 0,3% in Olanda. 0,6% în S.U.A. și de 
0,8% in Franța ; ulterior aceste procente au 
continuat să scadă ;

— atenuarea crizei valutare ;
— ieftinirea creditului bancar și comercial, 

la creditul bancar dobinda in ultimele luni 
fiind in lumea occidentală in jur de 10%.

Un element care se speră că va avea o in
fluență mare asupra situației industriei tex
tile este atenuarea și perspectivele de rezol
vare a crizei energetice care vor duce la de
grevarea unor sume importante din bugetul 
principalelor țări consumatoare și la rezol
varea — cel puțin parțială — a dezechilibru
lui balanței de plăți, ceea ce va avea ca ul
timă consecință sporirea cheltuielilor popu
lației pentru produse textile.

Un alt element încurajator îl constituie re
ducerea continuă a stocurilor excesive. Astfel, 
reprezentanții trustului chimic DU PONT din 
Statele Unite apreciază că datorită scăderii 
producției există perspectiva ca stocurile să 
se situeze în anul 1975 la nivele normale.

In consecință, deși există elemente sufi
ciente care să justifice perspective mai fa
vorabile pentru industria textilă, nu este pro
babil ca ieșirea totală din recesiunea eco
nomică să se producă înainte de finele anu
lui 1975.

Deși cererea de produse textile pe piață se 
va menține destul de scăzută mai ales pentru 
exportatori, aceștia, datorită concurenței 
foarte ascuțite existente pe un segment de 
piață îngustat, vor fi nevoiți în continuare să 
practice prețuri destul de scăzute, putînd 
realiza doar unele majorări nesemnificative.

lor. De asemenea, rezultate importante au fost 
înregistrate în cadrul unităților ei pe linia 
utilizării calculatorului in gestiunea între
prinderilor, ca și în proiectarea unui sistem 
informațional de conducere modern în curs 
de implementare concomitentă la întreprin
derea Autobuzul București, întreprinderea de 
autocamioane Brașov și întreprinderea me
canică Muscel.

• Ce apreciere generală de ansamblu 
poate fi dată schimbului de expe
riență ?

— Referatele prezentate au oferit un cîmp 
amplu discuțiilor. De altfel, colectivul de 
oameni ai muncii de lit I.M. Muscel a de
dicat ultimul succes înregistrat cu ocazia 
recentului concurs internațional din Anglia 
— cîștigarea locului I pe echipe (din 130 
de concurenți) și obținerea trofeului Blue 
Peter — „Safari", pentru autoturismul de 
teren ARO — Zilei constructorilor de ma
șini din Republica Socialistă România.
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COOPERAȚIA DE CONSUM VĂ INVITĂ LA

SATUL DE VACANȚĂ - CONSTANȚA

La extremitatea cartierului Tomis-Nord din 
Constanța, chiar la intrarea în Mamaia, se 
află unul dintre cele mai frumoase com
plexe turistice ale cooperației de consum 
SATUL DE VACANȚĂ CONSTANȚA, alcă
tuit din 25 unități de alimentație publică 
construite în stilul gospodăriilor țărănești 
din cele mai frumoase zone ale țării.

într-o ambianță folclorică pitorească, oas
peții au posibilitatea să servească micul de
jun, prînzul și cina, să aprecieze gustoasele 
mincăruri tradiționale, specifice diferitelor 
zone ale țării noastre. Unele dintre aceste 
case oferă și posibilități de cazare.
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