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Județele țării 
pe traiectoria progresului 

MUREȘ
ÎN CONCORDANȚĂ cu politica 

partidului de industrializare socia
lists, de dezvoltare impetuoasâ, echi
librată a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, județul Mureș a 
cunoscut schimbări structurale pro
funde în anii construcției socialiste, 
care au antrenat la o viață nouă, 
prosperă, toate localitățile de pe 
întinsul său. Tg. Mureș, Sighișoara, 
Tîrnăveni, Reghin, Luduș — sînt cen
tre economice și social-culturale cu 
o mare pondere nu numai în cadrul 
județului, dar care aduc o contribu
ție de seamă și la tezaurul de valori 
materiale și spirituale ale țării.

Punînd pe scară largă în valoare 
resursele naturale și utilizînd la para
metri ridicați potențialul tehnic și 
uman, industria județului a crescut 
într-un ritm ridicat, de aproximativ 
14% în ultimele două decenii și jumă
tate. Așa se face că volumul produc
ției industriale s-a ridicat în 1975 la 
aproximaitiv 15 miliarde lei, fiind cu 
circa 50% mai mare față de 1970.

Odată cu aceasta s-a realizat o 
largă diversificare a industriei, cu 
specializări de importanță națională 
— extracția gazelor naturale, ener
gie electrică, chimie, construcții de 
mașini, exploatarea și prelucrarea 
lemnului, bunuri de consum. Prin în
făptuirea unui amplu program de in
vestiții — aproape 15 miliarde lei (în 
total) numai în cincinalul recent în
cheiat — au fost construite mari 
obiective industriale, paralel cu dez
voltarea și modernizarea altora. Pe 
teritoriul județului își desfășoară as
tăzi activitatea mari întreprinderi, ca 
centralele termoelectrice de la ler- 
nut și Fîntînele, Combinatul chimic 
de la Tîrnăveni, Combinatul de îngră
șăminte „Azomureș" din Tg. Mureș 
(cea mai mare unitate industrială a 
județului), întreprinderile construc
toare de mașini „Electromureș" și 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș, în

treprinderile de prelucrare a lemnu
lui din Tg. Mureș și Reghin, cele de 
sticlărie și faianță din Tîrnăveni, Si
ghișoara, Tg. Mureș, întreprinderi de 
industrie textilă și’ pielărie la Si
ghișoara, Tg. Mureș, și Reghin, fa
brici de zahăr la Tg. Mureș și Luduș 
etc. în întreprinderi mureșene se 
realizează produse de înaltă tehnici
tate, cum ar fi mașini de calculat 
și instrumente medicale, care pun în 
valoare inteligența românească și 
asigură o valorificare superioară a 
bogățiilor țării. Antrenați cu toate 
forțele în traducerea în viață a che
mării partidului de a realiza cincina
lul înainte de< termen, oamenii mun
cii din județ au raportat îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului trecut la pro
ducția industrială încă la 29 septem
brie’ 1975, ceea ce le-a permis să 
furnizeze suplimentar pînă la sfîrșitul 
anului o producție de cca. 4 miliar
de lei.

O însemnată creștere a producției 
s-a realizat și în agricultură, în pri
mul rînd ca urmare a îmbunătățirii 
gradului de înzestrare tehnică — s-a 
mărit simțitor numărul de tractoare 
și alte mașini agricole, cantitatea de 
îngrășăminte chimice la ha a crescut 
an de an, s-au efectuat importante 
lucrări de hidroameliorații. La nive
lul anului 1975 volumul producției 
agricole a fost cu cca. 35% mai mare 
față de 1970. Cu deosebire în județ 
se’ dezvoltă zootehnia, care furnizea
ză mai mult de jumătate din pro
ducția globală agricolă. în vederea 
protejării de inundații a unor loca
lități precum și a unor întinse supra
fețe agricole, se execută importante 
lucrări de amenajare a rîului Mureș 
la Tg. Mureș și Reghin, a Tîrnavei 
Mari la Sighișoara și a Tîrnavei Mici 
la Tîrnăveni.

Dezvoltarea economică și socială 
a adus și pe meleagurile mureșene 
o îmbunătățire radicală a condițiilor 

de viață și de muncă. A crescut an 
de an numărul persoanelor ocupate 
în industrie și în alte activități neagri
cole și, odată cu aceasta, s-au mărit 
veniturile din retribuție. In toate ora
șele județului a luat o mare amploare 
construcția de locuințe, numărul a- 
partamerîtelor ridicate în cincinalul 
trecut depășind cifra de 12 000. Cul
tura, arta, învățămîntul și-au lărgit 
baza materială, cunoscind o înflo
rire fără precedent.

La fel ca întregii țări, cincinalul 
1976—1980 deschide județului Mureș 
noi perspective de dezvoltare econo- 
mico-socială. Industria, care va be
neficia în continuare de însemnate 
investiții, își va îmbogăți zestrea teh
nică prin construirea unor noi capa
cități de producție în ramurile con
strucției de mașini, chimiei, industriei 
ușoare și alimentare etc., dotate cu 
mașini, utilaje și instalații de înaltă 
tehnicitate. Și în agricultură sînt pre
văzute măsuri care să asigure o 
substanțială creștere a producției 
agricole^ prin mai judicioasa folosire 
a îngrășămintelor, a semințelor de 
înaltă productivitate, a bazei tehni- 
co-materiaie și a cadrelor. Totodată, 
se vor înfăptui multiple acțiuni pen
tru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii: numărul locuințelor 
noi se va ridica la peste 17 000, se 
vor da în funcțiune noi locuri în că
mine și grădinițe de copii, se vor con
strui un spital cu 1 200 paturi, o sală 
de sport polivalentă, cu bazin aco
perit de înot etc.

înfrățiți în muncă și în viață, locui
torii județului Mureș, români, ma
ghiari, germani, fără’ deosebire de 
naționalitate, participă cu entuziasm 
la marea operă de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România, își pun întreaga price
pere și hărnicie în slujba progresu
lui multilateral al patriei noastre.

S. G
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CTUALITATEA NOASTRĂ ECONOMICĂ este 
puternic dominată în acest început de an și de cincinal, 
de ampla mișcare de masă consacrată realizării exemplare 
șj depășirii sarcinilor planului pe 1976. întrecerea socialistă 
pentru mai mult și mai bine a fost viguros relansată prin 
chemările adresate de organizații județene de partid, con
silii populare, unități economice, mesaje vii ale înaltei 
conștiințe socialiste a maselor muncitoare. în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care au loc în această pe
rioadă, în spiritul largului democratism al societății noas
tre, se adoptă măsuri concrete pentru crearea tuturor 
condițiilor necesare realizării integrale a planului, 
întregul popor, conștient de adevărul că din această între
cere avem de cîștigat cu toți, că ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al fiecăruia dintre noi se află într-o 
strînsă interdependență cu amplificarea avuției naționale, 
muncește cu pasiune și dăruire pentru a urca noi trepte în 
istorica operă de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sîntem mîndri de marile succese pe care le-am obți
nut în cincinalul recent încheiat, de progresul general al 
țării, dar sîntem în același timp pe deplin conștienți că 
drumul spre un înalt nivel de dezvoltare economică și so
cială cere în continuare încă multe eforturi, o intensă și 
unanimă mobilizare a voinței naționale. Ne aflăm acum la 
începutul unei noi perioade, calitativ superioare, cu obiecti
ve ambițioase, demne de idealurile unui popor care și-a 
făcut din înflorirea patriei țelul său suprem și a căror rea
lizare va proiecta țara noastră pe noi culmi de progres și 
civilizație. în această perioadă, după cum sublinia secreta
rul general al partidului, trebuie să acționăm cu perseve
rență pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii 
în realizarea sarcinilor de plan, pentru perfecționarea con
ducerii și planificării economiei, pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XI-lea al partidului.

Ne-am angajat, sub conducerea clarvăzătoare a parti
dului, într-o aspră bătălie cu timpul, vrem să-l comprimăm, 
să mergem mai repede înainte, să scurtăm cît mai mult 
distanța care ne desparte de cei cărora împrejurări isto
rice favorabile le-au înlesnit atingerea unui înalt nivel de 
dezvoltare și să se situeze astăzi înaintea noastră. Facem 
în acest scop, în mod conștient, mari eforturi materiale și 
financiare, alocăm pentru dezvoltare aproximativ o treime 
din venitul național, ceea ce la nivelul anului 1976 în
seamnă aproape 160 miliarde lei. Mergem repede înainte, 
însă nu o facem oricum. Realizăm un ritm înalt de creștere 
a producției materiale, dar vrem ca acesta să fie însoțit și 
de sporirea corespunzătoare a eficienței economice. în 
concepția partidului nostru mersul înainte al societății ro
mânești contemporane presupune îmbinarea organică a 
laturilor cantitative și calitative ale dezvoltării. Numai 
prin atingerea concomitentă a acestor obiective, numai prin 
creșterea rapidă a producției în condiții de înaltă eficiență 
economică se pot crea mijloacele necesare pentru accelera
rea progresului nostru economic, pentru realizarea amplu
lui program de ridicare a bunăstării materiale și spirituale 
a maselor. Sînt obiective care plasează problemele de efi
ciență pe planul central al întrecerii socialiste, și a căror 
rezolvare necesită o abordare concretă a tuturor aspectelor 
de care depinde economisirea muncii sociale, soluții ope
rative și temeinic fundamentate pentru fiecare situație în 
parte.

EDI X EFLECTÎND LA SCARĂ NAȚIONALĂ amplele 
preocupări existente în acest domeniu, planul pe anul în 
curs prevede sarcini importante în această direcție. Cu deose
bire se remarcă cele care se referă la creșterea cu 8,5" o 
a productivității muncii în industria republicană, factor pe 
seama căruia urmează să se realizeze de altfel peste 70° o 
din sporul producției industriale. Deși este un ritm înalt 
de creștere, legea pentru adoptarea planului pe

0 AMPLĂ Șl VIGUROASĂ
MIȘCARE DE MASĂ PENTRU
ÎNDEPLINIREA PLANULUI
1976 prevede că sarcina de 
vității muncii este minimală

creștere a producti- 
și că titularii de 

plan trebuie să stabilească prin programele speciale întoc
mite măsuri care să asigure realizarea unor niveluri îm
bunătățite la acești indicatori față de plan, acordînd aten
ție deosebită perfecționării organizării producției și mun
cii, întăririi ordinei și disciplinei, eliminării pierderilor de 
timp și întreruperilor nejustificate în producție. Aceeași 
prevedere este valabilă și pentru micșorarea costurilor de 
producție : ministerele, celelalte organe centrale și locale, 
centralele industriale, întreprinderile împreună cu Minis
terul de Finanțe și băncile trebuie să instituie un regim se
ver de economii, de reducere a consumurilor de materii 
prime, materiale și ambalaje, energie, combustibil, a chel
tuielilor de manoperă și a celor administrativ-gospodărești 
și de combatere a oricărei forme de risipă. Atenția acordată 
acestor probleme trebuie să fie cu atît mai mare cu cît re
ducerea costurilor de producție și în primul rînd a cheltu
ielilor materiale constituie calea principală de sporire a 
eficienței întregii activități.

Astăzi, mai mult decît în trecut, creșterea eficienței eco
nomice este concepută ca rezultat nemijlocit al unui spor 
de inteligență tehnică. Ne aflăm în cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, în care trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru afirmarea în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale a tot ceea ce au mai bun știința și tehnica. 
Concomitent cu consolidarea și perfecționarea bazei teh
nice a producției, în anii construcției socialiste s-au format 
noi generații de cercetători, care au ridicat pe noi culmi 
știința românească, în timp ce cultura tehnică a pătruns 
larg în rîndul maselor muncitoare. Pe temelia condiți
ilor create, a pozițiilor cîștigate, inteligența românească 
este chemată să investigheze noi domenii, dintre cele mai 
înaintate ale științei, să-și sporească contribuția la înzes
trarea economiei naționale cu tehnica modernă, la înflori
rea multilaterală a patriei. Este un teren pe care inițiativa, 
spiritul creator național se pot manifesta plenar.

TB IMPUL A MARCAT SCURGEREA A TREI 
SĂPTĂMÎNI de la începutul .anului. în contul aces
tui nou an și cincinal, a cărui cronică o făuresc zi 
de zi, prin truda lor, milioanele de oameni ai mun
cii, au fost consemnate deja realizări remarcabile. 
Uriașul angrenaj al economiei naționale funcțio
nează din plin, numeroase fiind întreprinderile care au 
obținut producții de vîrf. Poporul nostru își manifestă ast
fel hotărîrea de a îndeplini în cele mai bune condiții sar
cinile planului pe 1976, își exprimă adeziunea totală și 
unanimă față de chemarea secretarului general al partidu
lui făcută de la înalta tribună a Marii Âdunări Naționale : 
„Stă în puterile eroicei noastre clase muncitoare, ale țără
nimii și intelectualității, ale întregului popor, ca prin 
muncă plină de abnegație, prin forța minții și brațelor tu
turor, să obținem noi și tot mai mari succese în sporirea 
avuției naționale, în înflorirea civilizației socialiste, în sa
tisfacerea tot mai deplină a cerințelor de viață ale întregii 
noastre națiuni. Fără îndoială că harnicii constructori ai 
socialismului din patria noastră nu vor precupeți nimic 
pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor 
planului pe 1976 — primul an al noului cincinal — pentru 
înfăptuirea tuturor obiectivelor Programului partidului, 
a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea“.

Stere GIOGA



ECONOAME 
NAȚIONALA

Plan-angajamente : cum ie realizam ?

Un „barometru” al calității muncii:

îndeplinirea planului
CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE pentru realizarea exemplară și depășirea sarcinilor 

de plan ale primului an al cincinalului revoluției științifice și tehnice s-au făcut 
auzite și au avut un puternic ecou in toate colțurile țării. Există, desigur, un interes 
de masă pentru ca. departe de a rămine doar simple producții suplimentare ,.pe 
hirtie‘‘. angajamentele asumate să fie și corespunzător materializate la fiecare loc de 
muncă. In scopul evidențierii și analizei aspectelor complexe pe care le implică des
fășurarea in bune condițiuni a acestui proces încă din primele zile ale anului, 
REVISTA ECONOMICA a efectuat un sondaj in cadrul unor intreprinderi care și-au 
asumat angajamente importante in cadrul chemărilor la intrecere pentru realizarea 
planului pe 1976.

ICare au fost realizările obținute față 
de sarcinile de plan pe primele două 
decade ale lunii ianuarie ?

• întreprinderea de utilaj chimic „GRI- 
VIȚA ROȘIE*—București (care a lansat chemarea la întrecere pentru toate întreprinderile din industria constructoare de mașini) reprezintă un producător apreciat — pe plan național și internațional — de coloane cu talere, coloane de sinteză, preîncălzitoare. recipienți. cementatoare. peletrzoare și multe altele. Pe primele două decade, planul producției globale a fost realizat în proporție de 101,1" „. iar cel al producției marfă în proporție de 101.5",.. Rezultate bune s-au obținut în desfășurarea unei activități productive ritmice la toate sortimentele pe care le realizează întreprinderea. Aceasta a favorizat onorarea corespunzătoare a obligațiilor față de partenerii interni și externi.

• întreprinderea textilă ..DACIA"— 
București (care a lansat chemarea la întrecere pentru toate întreprinderile din cadrul M.I.U.), unitate producătoare de fire și țesături tip bumbac pentru lenjerie, impermeabile, cămăși, rochii imprimate ș.a. a obținut, de asemenea, în primele 20 de zile ale lunii ianuarie, realizări bune (producția globală — 101.3",,: producția marfă — 101,5%), materializate în obținerea peste plan a unor produse cu valoare tot mai ridicată. Respectarea planului fizic, îndeplinirea integrală a sortimentației prevăzute a permis o satisfacere în bune condițiuni a cerințelor beneficiarilor.

Care au fost acțiunile prioritare în
treprinse în vederea creării condi
țiilor pentru realizarea angajamen

telor asumate pe intreg anul 19*6 ?
• Institutul de proiectare tehnologică de 

secții și uzine metalurgice (care a adresat chemarea la întrecere către toate institutele de proiectare) are ca specific „de producție" existența unor cicluri mai îndelungate de proiectare. Iată de ce nivelul unor realizări cifrice, pentru perioada a două decade, este mai greu de urmărit. Aceasta nu înseamnă însă că încă din primele zile ale acestui an nu s-a depus un efort deosebit pentru asigurarea unei ritmicități corespunzătoare în dozarea eforturilor, pentru sporirea nivelului calitativ al întregii munci de proiectare.
Sporirea capacității de proiectare și re

ducerea duratei de elaborare a proiectelor 
pentru asigurarea documentațiilor de exe
cuție pentru obiectivele prevăzute în pla
nul de investiții pe 1977 a reprezentat o principală direcție de mobilizare a eforturilor. Pe baza analizei programului privind elaborarea STE-urilor pentru obiective ale căror lucrări urmează să înceapă în 1977, s-au luat măsuri ca documenta

ția necesară (la nivel de STE) pentru ast
fel de capacități să fie predată eșalonat în 
lunile ianuarie, februarie, martie a.c. în
tărirea asistenței tehnice acordată de că
tre proiectant pe șantiere, la montajul in
stalațiilor tehnologice, a reprezentat o altă 
caracteristică importantă a activității in
stitutului in prima lună a acestui an.

S-a acționat pe o multitudine de pla
nuri și in vederea elaborării de studii teTi- 
nico-economice care promovează soluții 
tehnologice avansate, eficiente, ce asigură 
reducerea suprafețelor de teren pentru 
amplasamentul obiectivelor, valorificarea 
superioară a materiilor prime indigene și 
a inteligenței proprii, reducerea consumu
rilor de combustibil și energie etc. Pe ba
za continuării pregătirilor intense desfă
șurate in luna ianuarie vor fi predate în
treprinderilor constructoare de mașini, 
pînă la sfîrșitul trimestrului I. proiecte 
pentru minimum 3 000 tone de utilaje teh
nologice. depășindu-se cu circa 20% an
gajamentele asumate prin contractele în
cheiate cu beneficiarii pentru această pe
rioadă.

• întreprinderea de utilaj chimic „GRI- 
VIȚA ROȘIE" a fost centrul de desfășu
rare a unor acțiuni intense, desfășurate pe multiple planuri. Astfel, în obținerea sporurilor de producție și de productivitate înregistrate în aceste prime săptămîni ale anului o contribuție aparte au adus-o 
utilajele și dispozitivele de mecanizare 
realizate prin autoutilare. Printre ele se numără și instalația de sudat automat funduri de recipienți din petale, dispozitivul cu tijă glisantă pentru sudarea reci- pienților la interior și exterior, cel pentru asamblarea virolelor cap la cap și a fundurilor de virole etc. Aceste dispozitive asigură o creștere a productivității muncii de 25%. Folosirea mai bună a su
prafețelor. utilajelor din dotare, precum și 
a materiei prime reprezintă un alt „punct 
forte" al angajamentului acestui colectiv. Pentru atingerea unui indice de utilizare a mașinilor-unelte de bază de 90% (față de 85% planificat) s-a acționat energic pentru scurtarea duratei de reparare a mașinilor, prin perfecționarea organizării activității de reparații și asigurarea pieselor de schimb necesare. în fine, o activitate complexă se desfășoară pentru înnoirea și 
modernizarea producției. Pregătirile intense efectuate, acțiunile întreprinse în ianuarie vor permite ca pînă la sfîrșitul acestui an ponderea noilor utilaje tehnologice să crească cu 30% față de sarcina planificată și să ajungă la 80% în totalul producției marfă.

• întreprinderea textilă „DACIA" poate adăuga la palmaresul acțiunilor de succes inițiate și pe aceea de a face din anul 
1976 „anul calității". în această direcție. 

au fost luate măsuri pentru perfecționarea tehnologiilor pe fiecare secție și fază de producție Ln paralel cu întărirea activității controlului tehnic de calitate la fiecare loc de muncă. Chiar de la începutul anului funcționalitatea și calitatea produselor s-a situat la cote înalte, prin realizarea unor tușee pentru țesături care să le confere o rezistență mai mare la spălare, o stabilitate îndelungată la confecții. precum și a unor variante de desen și culoare pe regiuni geografice și vîrste. 3 Ce aspecte deosebite trebuie eviden
țiate pentru ca angajamentul să fie 
realizat integral, in condiții de efi

ciență sporită ?
• în cadrul Institutului de proiectare 

tehnologică de secții și uzine metalurgice 
au fost semnalate următoarele probleme : a) apare necesar ca subproiectanții (din cadrul M.T.Tc.. M.E.E. etc.) ce elaborează proiecte pentru lucrări conexe și colaterale la diferite obiective industriale să desfășoare o activitate mai energică pentru predarea documentației ce le aparține la termene corelate cu termenul de predare al STE-ului pentru lucrările de bază ; b) se impune o grăbire a elaborării (în cadrul I.C.P.E.T.) a proiectelor de execuție și a omologării diverselor tipuri de cazane pe cărbune pentru echiparea consumatorilor’ mici (de 5, 10 și 15 t abur/oră). Vor putea fi în acest fel mai operativ realizate importante economii de combustibil lichid și gazos.

• La întreprinderea de utilaj chimic „GRI- 
VIȚA ROȘIE" : a) îmbunătățirea funcționării mecanismului aprovizionării teh- nico-materiale. în luna ianuarie a.c. repartițiile pentru anul 1976 la principalele materii prime și materiale erau primite în întreprindere în proporții de 90% la tablă, 60% la profile și 50% la țeava. Aceasta a făcut ca în aceeași lună proporția de contractare a materiilor prime cu furnizorii interni pentru 1976 să fie încheiată doar în proporție de 56%. din care pentru semestrul I — 96% ; b) uneori, repartițiile primite s-au situat sub necesarul real (la rulmenți 210 t — cereri ; repartiții — 50 tone sau la țeavă 800 t — cereri ; repartiții — 538 tone) ; c) eliminarea operativă a restanțelor în livrări ale unor furnizori de materii prime și materiale (C.S. Galați. întreprinderea „Progresul" — Brăila) : d) înlăturarea restanțelor în livrare ale unor parteneri de cooperare industrială. Este vorba de piesele forjate ce trebuiau livrate de întreprinderea mecanică de utilaj greu București și întreprinderea „Progresul"—Brăila. De asemenea, un ajutor mai susținut și operativ este solicitat din partea I.M.G.B., în efectuarea unor tratamente termice și a unor prelucrări mecanice.Aplicarea în practică a măsurilor semnalate, precum și generalizarea experienței bune acumulate reprezintă modalități necesare de materializare în termen a angajamentelor asumate, favorizînd ocuparea unui loc fruntaș în întrecerea socialistă.

Bogdan PĂDURE



PROMOVAREA LARGĂ 
A TEHNICII ÎNAINTATE

Trandafir COCÎRLÂ
prim secretar al Comitetului juaețean

Caras-Severin al P.C.R.

PORNIND de la înțelegerea profundelor și multiplelor implicații pe care le are re
voluția tehnico-științifică contemporană asupra dezvoltării întregii activități econo
mice și sociale, partidul nostru militează consecvent pentru investigarea, preluarea și 
introducerea operativă in producție a tot ceea ce este nou și valoros. O asemenea ati
tudine militantă față de tehnica nouă izvorăște din înțelegerea însemnătății și acțiunii 
funcției de bază a științei, ca forță de producție. Spre o asemenea înțelegere a feno
menului, a necesității creării condițiilor materiale promovării noului autentic in prac
tica industrială ne îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd, in Raportul prezentat la Congresul al XI-lea sublinia: ..este necesar ca cincinalul viitor să devină cincinalul revoluției tehnico-științifice. al afirmării largi a cuceririlor celor mai înaintate ale cunoașterii in toate ramurile și sectoarele industriei românești".

Accent pe laturile 
calitative ale creșterii economiceINTEGRÎNDU-SE in vastul proces de dezvoltare a întregii țări, județul Caraș- Severin va cunoaște în cincinalul 1976— 1980 ritmuri înalte în dezvoltarea economică și, în special. în cea industrială : in 
1980 se va realiza o producție industrială 
de două ori mai mare decit in 1975. Du- l blarea producției în decurs de numai cinci ani ilustrează pregnant ritmul înalt pe care urmează să-1 atingă. Astfel, dacă în 1975 s-a realizat pe județ o producție cu circa 13,2% mai mare față de 1974, în primul an al actualului cincinal creșterea va fi de circa 21'%. Elementul nou, semnificativ, îl constituie însă faptul că în cincina
lul 1976—1980 se vor accentua laturile calitative ale creșterii economice. Astfel, în 
timp ce nivelul productivității muncii va 
spori mai rapid decit cel al producției, vo
lumul materiilor prime și materialelor atri
buite nu va crește proporțional eu volumul 
producției, aceasta datorită adîncirii gradului lor de prelucrare, diminuării permanente a pierderilor tehnologice.

Agregat multiax pentru prelucrarea chiulasei la motorul Diesel

înfăptuirea unor asemenea cerințe ma
jore, hotărâtoare pentru ridicarea eficien
ței întregii activități economice, impune 
ca o necesitate stringentă identificarea și 
valorificarea cit mai deplină a rezervelor 
de eare dispun întreprinderile. Iată, de ce, 
la nivelul fiecărei unități, sub conducerea 
organizațiilor de partid și cu consultarea 
largă a specialiștilor, au fost examinați 
cu mult spirit de răspundere factorii care 
pot contribui la folosirea integrală a po
tențialului tehnic și uman de care dispun, 
condițiile care se cer create pentru valori
ficarea acestora. Toate elementele și pro
punerile valoroase au fost incluse în pro
gramul de măsuri pentru perioada 1976— 
1980, program care urmărește, în princi
pal, promovarea largă a cuceririlor teh
nico-științifice contemporane, atît prin 
însușirea celor mai noi procedee tehnice 
și. tehnologice, cît și prin organizarea su
perioară a producției și a muncii.Pentru județul Caraș-Severin introducerea rapidă în practica industrială a tot ceea ce este nou pe planul tehnicii și tehnologiei poate fi apreciată ca o necesitate de maximă stringență, drept elementul principal în procesul valorificării de

pline și superioare a zăcămintelor carbonifere și de minerale utile, de înnoire și modernizare a produselor executate.Actualmente unitățile industriale din ju- deț, dispun de un număr mare de cadre cu pregătire superioară, tehnică și economică, capabile nu numai să stăpînească noile cuceriri ale științei și tehnicii, dar să le și îmbogățească cu noi și valoroase creații proprii. Totodată, în liceele de specialitate, în școlile post liceale și profesionale continuă să se pregătească muncitori și cadre medii, pentru a deveni buni cunoscători ai complicatelor procese tehnologice. Din punct de vedere al dotării tehnice, evidențiem faptul că unitățile industriale nou construite sînt înzestrate cu utilaje, mașini și instalații moderne, iar întreprinderile tradiționale — modernizate și reutilate. Majoritatea proceselor de transformare a materiilor prime în produse finite sînt organizate pe baza unor tehnologii ce se afirmă în practica mondială, fapt ce se concretizează într-o economicitate înaltă. Putem spune, așadar, că dispunem de condiții optime pentru promovarea. în continuare, a progresului tehnic, succesele viitoare fiind în bună parte le
gate de activitatea politico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii, la aplicarea cunoștințelor a- cumulate. a noilor cuceriri tehnico-științifice. Cum aceste sarcini nu se pot înfăptui peste noapte. Comitetul județean de partid militează pentru promovarea permanentă a metodelor înaintate de muncă, insistînd pe cunoașterea temeinică a fenomenelor și proceselor care au loc, pe selecționarea problemelor prioritare. cu implicații asupra unei largi sfere de activități. Examinarea sistematică a principalelor aspecte legate de dezvoltarea cercetării uzinale, aplicarea într-un termen scurt a soluțiilor originale, introducerea în practică a unor tehnologii moderne, de pildă, ne-a ajutat să orientăm activitatea organizațiilor de partid, a comitetelor oamenilor muncii spre direcțiile hotărîtoare legate de scurtarea termenelor de asimilare a noilor produse, reducerea simțitoare a importurilor, prin realizarea, cu forțe proprii, a unor mașini și utilaje complexe, prin sporirea gradului de folosire a bazei tehnice din dotare.
Modernizarea utilajelor 

și tehnologiilor de execuțieUNA DIN TRASATURILE ESENȚIALE ale dezvoltării industriei în județul Caraș- Severin rămîne și în viitor intensificarea activității de modernizare a utilajelor și a tehnologiilor de execuție. Aceasta, mai ales, în ramurile constructoare de mașini, metalurgică și minieră. în fiecare unitate cu asemenea specific există, de acum, pregătite programe de lucru, detaliate pe sectoare și faze de realizare. Siderurgiștii din Reșița, de pildă, și-au orientat activitatea spre modernizarea laminorului de bandaje, introducerea utilizării oxigenului ca intensificator la elaborarea fontei și oțelului, extinderea barbotării cu argon a



cuoțelurilor prețioase etc., toate cu influențe din cele mai favorabile asupra sporirii cantitative și calitative a producției, în condiții de înaltă eficiență economică. Numai prin extinderea introducerii oxigenului la toate furnalele, precum și la cuptoarele Martin, se va obține cu 20% mai multă fontă și oțel. De asemenea, în acest nou cincinal, la întreprinderea siderurgică din Oțelul Roșu se va introduce turnarea continuă, un procedeu modern, care contribuit? substanțial la. mărirea gradului de scoatere a metalului dintr- o șarje elaborată.Programele noastre de viitor au la bază experiența și succesele dobîndite pînă acum. Bunăoară, în anii cincinalului pe care l-am încheiat, în industria județului a luat o mare extindere acțiunea de auto- 
utilare. La întreprinderea de construcții de mașini din Reșița, unde s-a format un colectiv puternic de concepție, ca urmare a unei activități fecunde de creație, pe un mare număr din mașinile agregate care sînt folosite la producția de motoare Diesel sau turbine, se poate citi marca de fabricație I.C.M.R., deși ele nu au făcut niciodată parte din profilul unității respective. Realizarea lor prin autoutilare a reprezentat nu numai economii de fonduri valutare, ci și o sporire a eficienței economice a operației respective. Așa, spre exemplu, este agregatul multiax (46 operații simultane) pentru prelucrarea chiu- lasei (găuriri și alezări) la motorul Diesel pentru locomotivele Diesel-electrice de 2 300 CP. Cu procesul tehnologic inițial, timpul de prelucrare a unei chiulase era de 6 ore, în timp ce pe această mașină- agregat timpul necesai’ prelucrării este de numai 40 minute. Prin executarea acestei mașini în țară s-a realizat o economie de 2 000 000 lei valută.Rezultate bune obțin și celelalte unități constructoare de mașini, precum și cele siderurgice și miniere. Ca urmare, numai în 1975 au fost realizate zeci de utilaje, din care o bună parte trebuiau importate, valoarea autoutilărilor realizate cifrîn- du-se la peste 20 milioane lei.Cerința creșterii, în continuare, în ritm 
înalt, a eficienței economice a determinat și determină o reexaminare atentă a procedeelor tehnologice aplicate, militîndu-se consecvent pentru extinderea acelora care asigură reducerea duratelor de realizare a unui produs, precum și valorificarea mai bună a materiilor prime și a materialelor. Pentru 1976, specialiștii din sectorul de prelucrări, la cald de la I.C.M.R. și-au propus să in~ troducă 30 de procedee tehnologice noi. care să permită, pe de o parte, o reducere substanțială a volumului manoperei, iar pe de altă parte, diminuarea substanțială a consumului de materiale deficitare. în sectorul prelucrări la rece se urmărește, de asemenea, găsirea unor soluții care elimină prelucrările complicate. în sectorul siderurgic, specialiștii din serviciile de concepție au urmărit asimilarea unor tehnologii de elaborare și laminare a oțelului pentru autoturisme, camioane și tractoare, precum și perfecționarea celor actuale, în așa fel încît să crească gradul de scoatere a laminatelor dintr-o tonă de oțel lingou. Măsurile aplicate pînă acum au permis să mărim această proporție la 78,6%, urmînd ca, pînă la 1980, să ajungem la cel puțin 80%.Promovarea tehnologiilor- moderne presupune și o preocupare constantă pentru 
transformarea laboratoarelor uzinale din 
unități de determinare a unor analize ce
rute de activitatea curentă, în micro-cen
tre de cercetare, unde să se verifice jus
tețea unor calcule. De aceea, în întreprin-

Aspect din sala de comandă a calculatorului electronic, cu care este dotat Combinatul 
siderurgic Reșița

deri s-au format grupe de cercetare complexe, cuprinzînd și lucrători din laboratoare. Fiecare unitate și-a întocmit programe de lucru pentru perioada 1976—1980, selecționînd problemele care pot fi rezolvate pe plan local, precum și cele care se vor realiza în colaborare cu unitățile de cercetare și de învățămînt superior.O altă problemă majoră care preocupă azi toate colectivele este reducerea consumurilor specifice și înlocuirea unor materiale deficitare — sarcină deosebită pusă de Congresul al XI-lea al partidului în vederea diminuării cheltuielilor de producție, a sporirii beneficiilor. O experiență valoroasă a fost acumulată în acest sens la Combinatul siderurgic Reșița unde, în anii cincinalului 1971—1975, ponderea cărbunelui din import la fabricarea coc
sului a scăzut de la 37° o în 1971 la 26% în 1975. Datorită măsurilor luate la furnale pentru ridicarea presiunii la 0,8—0,9 atm., utilizării gazului metan și creșterii temperaturii aerului insuflat la 1 100° C, consumul de cocs pe tona de fontă a scăzut an de an, fiind în prezent cu peste 40 de kg mai mic decît cel din anul 1971.Măsuri ferme au fost întreprinse și în alte întreprinderi, urmînd ca în anii ce urmează să se acționeze mai sistematic pentru mărirea coeficientului de utilizare a metalului. în acest scop se urmărește creșterea ponderii pieselor matrițate și turnate în cochile, pentru a se evita pierderile inerente rezultate din așchiere, ca urmare a adausurilor mari de prelucrare cu care sînt în prezent matrițate sau turnate unele repere.în ramura minieră, colectivele de muncă acționează sistematic pentru introducerea și generalizarea unor metode de exploatare de mare randament. La I.M. Anina se folosește cu succes surparea în abataje scurte, metodă care a dus la creșterea productivității fizice în abataje cu 4 tone pe post.
De la mecanizarea simplă 

la mecanizarea complexă 
și automatizareÎN ATINGEREA nivelului de dezvoltare stabilit pentru acest cincinal, alături de alte elemente, un rol important revine mecanizării și automatizării — ca fac

tori de bază pentru creșterea productivității muncii. Măsurile inițiate în ultimii ani pentru eliminarea operațiilor executate manual au demonstrat necesitatea continuării eforturilor pe această linie. în principal, se acționează pe linia mecanizării lucrărilor cu volum mare de muncă (încărcarea și descărcarea materiilor prime și materialelor, transportarea acestora prin containerizare sau paletizare). Experiența acumulată la oțelăriile din Reșița și Oțelul Roșu privind transportul paletizat al cărămizilor refractare demonstrează cu pregnanță eficiența economică a investițiilor în acest domeniu.Un alt sector în care extinderea mecanizării se soldează cu rezultate economice din cele mai bune este cel al prelucrărilor la cald — forja și turnătoriile. Studiile inițiate de specialiști au condus la perfecționarea multor tehnologii, mărind ponderea pieselor formate pe liniile mecanizate sau prin matrițare. Dar, aici sînt încă însemnate rezerve de creștere a randamentului prin ridicarea gradului de mecanizare a muncii. Mari posibilități în această direcție sînt evidente și în ramura construcțiilor, mai ales la execuția lucrărilor de fundații. Cu ajutorul unor instalații realizate cu forțe proprii, întreprinderea județeană de construcții-montaj a extins execuția fundațiilor de piloți. Azi, fundațiile unor construcții sociale, blocuri de patru nivele, se execută în bună parte după o asemene^ tehnologie, fapt ce s-a soldat cu scurtarea termenelor inițiale de execuție cu aproape 30%. Creșterea gradului de mecanizare în viitor, extinderea liniilor automate, vor permite mai buna folosire a forței de muncă, sporirea substanțială a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic al producției din toate ramurile industriale.
înnoirea produselor — 

un proces continuuPORNIND DE LA ÎNȚELEGEREA PROFUNDĂ a necesității că o bună parte din sporul de producție prevăzut pentru acest cincinal trebuie obținut prin valorificarea mai rațională a resurselor materiale existente, au fost întreprinse o serie de măsuri pentru asimilarea unor noi produse cu 
performanțe superioare, precum și moder
nizarea celor existente. Examinînd modul 



în care s-a desfășurat acest proces în perioada ultimilor 5 ani reținem că în întreprinderile din .județul Caraș-Severin au fost asimilate mai bine de 150 de produse noi, necesare dotării și modernizării ramurilor de bază ale economiei naționale. în unitățile siderurgice s-a urmărit mărirea ponderii oțelurilor aliate și de calitate, venind în întîmpinarea solicitărilor industriei constructoare de mașini de a asigura o gamă variată de sorto-tipo-di- mensiuni de laminate, cerință pe deplin justificată întrucît permite reducerea cheltuielilor materiale de producție prin micșorarea pierderilor tehnologice în construcția de mașini.Dar, așa cum s-a desprins dintr-o analiză recentă a biroului Comitetului județean de partid, încă nu putem fi mulțumiți 
de ritmul în care se desfășoară asimila
rea noilor produse, mai ales în faza de finalizare și omologare a prototipurilor. Uneori rămînerile în urmă s-au datorat și se datorează ușurinței cu care se aprobă decalarea unor termene sau chiar scoaterea din planul tehnic a sarcinilor nerezolvate. Rămîne, deci, ca o îndatorire a fiecărui colectiv de întreprindere să urmărească cu toată răspunderea asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale necesare respectării întocmai a prevederilor cuprinse în planul tehnic.în legătură cu extinderea utilizării unor 
materiale noi se ridică însă unele probleme economico-financiare, în sensul că 
materialele recent asimilate sînt mai cos
tisitoare. incăreind cheltuielile de produc
ție. Așa, bunăoară, este mult mai rațional să folosești laminate livrate la dimensiuni fixe sau la multiplii lor. întrucît pentru asemenea profile se percepe însă un preț mai mare, unitățile constructoare de mașini nu le solicită, neavînd prevăzut în planul financiar aceste costuri. Și atunci, se produc pierderi mari de metal, datorită deșeurilor și capetelor rezultate de la debitare. Pentru a stimula accelerarea pro
ceselor de înnoire a produselor ar fi util 
să se studieze posibilitatea ca o parte din 
beneficiul obținut suplimentar, ca urmare a 
introducerii unui produs nou de inalt ni
vel tehnic, să revină unității, puțind fi folosit pentru stimularea celor care au participat nemijlocit la scurtarea perioadei de asimilare, la înfăptuirea anumitor programe de dezvoltare socială prevăzute în contractele colective de muncă.întrucît în acest cincinal va trebui să grăbim ritmul de înnoire a gamei sortimentale — unele unități își vor schimba aproape total profilul — în majoritatea întreprinderilor au fost demarate, lucrările de cercetare și experimentare. A fost demarat, de pildă, programul de asimilare a turbinelor Francis, și a altor tipuri, necesare la hidrocentralele aflate în execuție pe rîurile interioare ale țării. Un amplu program de lucru există și pentru modernizarea fabricației de motoare Diesel — urmează să intre în producția de serie motoarele din noua familie, acoperind puteri de la 1 000—4 500 cai putere, precum și motoarele navale de tip semirapid și lent. Asimilarea acestor produse va contribui la reducerea consumului de metal (un motor Diesel din noul tip are o greutate specifică de două ori mai redusă decît vechiul tip) și manoperă la executant, precum și de combustibil și Ulei la beneficiar, asigurîndu-se astfel 

creșterea competitivității produsului și o lărgire a exportului de motoare Diesel sau de agregate care folosesc aceste motoare.
Preocupări multiple pentru 
organizarea superioară a producțieiIN ARIA PREOCUPĂRILOR organizațiilor de partid, a comitetelor oamenilor muncii un loc central îl ocupă organizarea superioară a producției și a muncii, prin reorganizarea unor fluxuri tehnologice, amplasarea judicioasă a mașinilor, atrage- gerea în circuitul productiv a unor spații care aveau altă destinație. Acțiuni hotă- rîte s-au întreprins și in direcția folosirii mai depline a mașinilor și instalațiilor, prin îmbunătățirea coeficientului de schimburi, creșterea siguranței în exploatare și reducerea duratei întreruperilor pentru reparații, prin îmbunătățirea calității acestora și întreținerea corespunzătoare, a utilajelor de către muncitorii ca- re-i deservesc. Concomitent, s-au luat măsuri pentru promovarea metodelor științifice de conducere. Astfel, se extinde utilizarea calculatoarelor electronice in conducerea activității economice. în optimizarea unor procese tehnologice, în programarea operativă a producției, se promovează o politică științifică de personal ; la orientarea și selectarea forței de muncă, a cadrelor, se ține seama de rezultatele furnizate de laboratoarele de psiho-socio- logie, se fac numeroase studii socio-pro- fesionale, de ergonomie, precum și cercetări sociologice privind relațiile umane în microgrupuri. Totodată, au fost stabilite măsuri pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor și cadrelor de conducere, prin organizarea de cursuri de reciclare a întregului personal.Perfecționarea conducerii și organizării producției au determinat îmbunătățirea gradului de folosire a capacităților și spațiilor de producție — în cincinalul 1971—1975 crescînd indicii de u- tilizare intensivi și extensivi, precum și randamentele în abataje. Apreciem însă că în acest domeniu avem încă mari rezerve sau, mai corect spus, nu s-a reușit să se valorifice pe deplin, întregul potențial disponibil. Tocmai de aceea, se acționează în prezent hotărît pentru eliminarea cauzelor care determină unele neajunsuri în folosirea timpului de lucru, urmărind, în principal, defalcarea corespunzătoare a planului de producție pe trimestre, luni și decade, aprovizionarea ritmică cu materii prime, combustibil și materiale, asigurarea unui transport operativ al mărfurilor.Condițiile create pentru introducerea tehnicii noi în practica industrială, experiența acumulată de diversele unități constituie rezerve potențiale pentru îndeplinirea mărețelor sarcini ce revin economiei județului în acest nou cincinal. în același timp, ne îndeamnă să milităm mai consecvent pentru promovarea progresului tehnic, manifestînd o atitudine receptivă față de creația originală, urmărind în permanență valorificarea operativă a cercetărilor și studiilor întreprinse, a forței creatoare a oamenilor muncii.

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

PRODUSE PESTE PLAN• Siderurgiștii Combinatului din Hunedoara, care au lansat chemarea la întrecere pe acest an către toate colectivele de muncă din industria metalurgică a țării, înregistrează zilnic importante succese in activitatea productivă pe care o desfășoară pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate. Topitorii de la cuptoarele Martin și electrice, de pildă, au elaborat și furnizat laminoarelor de la 1 la 16 ianuarie a.c. 5 000 tone de oțel peste prevederile de plan.• Pină la jumătatea lunii ianuarie, colectivele Eleelrocenlralelor de la Iernut, Fintinele și Tirnâveni — unități care furnizează peste 15" o din întreaga producție de energie electrică a țârii, au pulsat în Sistemul energetic național 250 milioane kWh energie electrică, cu 3 milioane mai mult decit prevederile de plan.• Chimiștii Combinatului Ișalnița, autori ai chemării la întrecere socialistă adresată tuturor unităților de profil din țară, au realizat in plus, in prima jumă-! tate a lunii ianuarie, o cantitate de în- ] grășăminte azotoase cu care se pot ferti- I liza 15 000 hectare, valoarea producției suplimentare ridicindu-se la 3 000 000 lei.• In prima jumătate a lunii ianuarie muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatului de prelucrare a lemnului din 
Pitești au realizat o producție marfă suplimentară evaluată la peste 500 000 lei, concretizată in fabricarea, peste prevederile de plan la zi. a 110 mc cherestea, 50 tone P.F.L.. 1 000 mp uși-ferestre, precum și a altor insemnate cantități de produse destinate economiei naționale și beneficiarilor externi.• La Întreprinderea de rulmenți din Birlad au fost lansate in producție tehnologiile pentru fabricarea a trei noi sortimente de rulmenți, utilizați in construcția de locomotive Diesel. Paralel s-a început construcția unor mașini speciale de strunjit, frezat și rectificat, care vor fi realizate prin autodotare, pe baza cercetărilor efectuate de specialiștii întreprinderii.• Colectivele unităților întreprinderii județene de industrie locală Argeș au realizat. in prima jumătate a lunii ianuarie, o producție globală de 900 000 lei peste sarcinile de plan, concretizată in mobilă, produse chimice, confecții din textile și alte bunuri de larg consum.

PERFECȚIONAREA TEHNICII• în perioada ce s-a scurs de la începutul anului, la Combinatul de articole tehnice din cauciuc de la Pitești au fost introduse in fabricația de serie 110 noi repere componente ale autoturismelor de oraș și de teren, autocamioanelor și autobuzelor, care pină acum se importau. Economiile valutare ce vor fi realizate pe această cale de către colectivul întreprinderii piteștene se vor ridica anual la 2 milioane lei.• La cabinetul tehnic al întreprinderii de autocamioane din Brașov au fost înregistrate — de la începutul anului — 10 propuneri de inovații. Una din acestea vizează confecționarea unui dispozitiv de încercare a rezistenței la presiune a chiulasei autocamionului Roman. Se apreciază că prin aplicarea ei se va obține o îmbunătățire a calității pieselor, asigurîndu-se, totodată, mecanizarea operației.



£11
ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE

CA O ETAPĂ IMPORTANTĂ în pregătirea Congresului Consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare, in intreaga 
țară se desfășoară Conferințele județene ale consiliilor populare. 
Expresie a adîncirii democrației noastre socialiste, foruri de 
conducere a activității organelor locale ale puterii de stat, reunind 
mii de aleși ai maselor de cetățeni, Conferințele județene ale con
siliilor populare analizează și dezbat cu înaltă responsabilitate, in 
lumina documentelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., căile de solu
ționare optimă a unor probleme de cea mai mare însemnătate pri
vind intreaga dezvoltare economico-socială a țării, a județelor, a 
tuturor localităților în noul cincinal și intr-o perspectivă mai înde
lungată.

Prin importanta deosebită a problemelor abordate, prin am
ploarea participării la dezbateri, Conferințele județene ale consi
liilor populare constituie o puternică manifestare a rolului activ al 
maselor populare in conducerea societății, a democratismului ce 
caracterizează intreaga noastră viată politică, economică și socială, 
o reflectare a creșterii conștiinței cetățenești și spiritului de respon
sabilitate civică. La lucrările Conferințelor, alături de deputății Con
siliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, sint 
prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
deputați in Marea Adunare Națională, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, cadre de conducere din între

prinderi, șantiere, unități agricole, militari, precum și din unitățile 
de cercetare și cultură.

în județele țării unde au avut loc asemenea conferințe, repre
zentanții obștilor, investiți cu votul cetățenilor, și-au manifestat din 
plin spiritul de inițiativă și responsabilitate, prin numeroase pro
puneri privind mobilizarea mai activă și valorificarea eficientă a 
tuturor resurselor locale — materiale și umane, — sporirea și diver
sificarea largă a producției, realizarea investițiilor, sistematizarea și 
buna gospodărire a orașelor și satelor. Alte propuneri s-au referit 
la perfecționarea stilului de muncă și intărirea spiritului de răspun
dere a consiliilor populare, la asigurarea unei participări tot mai 
largi și mai active a maselor la conducerea treburilor obștești. 
Spiritul constructiv in care s-au desfășurat și se desfășoară aceste 
forumuri județene, mijlocesc, totodată, valoroase schimburi de 
experiență pentru munca fiecărui consiliu popular, a tuturor 
deputaților.

Conferințele județene ale consiliilor populare, adoptînd hotărîri 
importante prin care iși exprimă deplinul acord cu planul cincinal 
1976—1980 și planurile de perspectivă, cu celelalte programe de 
măsuri supuse dezbaterii privind dezvoltarea economică și socială 
armonioasă a intregii țări, au adresat totodată chemări către toți 
locuitorii județelor, pe baza unor angajamente mobilizatoare, pentru 
participarea activă la înfăptuirea exemplară a sarcinilor înscrise în 
actualul cincinal.

0 CERINȚĂ 

DE BAZĂ ÎN 

DEZVOLTAREA 

JUDEȚELOR 

TĂRII:

SISTEMATIZAREA TERITORIULUI ȘI A LOCALITĂȚILOR reprezintă — 
cum bine se știe — o operă de o complexitate deosebită, o componentă organică a 
grandiosului proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. Importanța ei este in chip magistral relevată de 
conceptul care o fundamentează — cuprinzind coordonate de o remarcabilă impor
tanță teoretică, dar mai ales practică — la elaborarea căruia un rol hotăritor l-a avut 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Faptul că, in 
Programul partidului, problemele esențiale ale sistematizării constituie substanța unui 
capitol distinct, ca activitatea din acest domeniu este reglementată printr-o lege spe
cială. că in repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra impera
tivelor ce trebuie avute in vedere la cristalizarea proiectelor, a schițelor de sistema
tizare a teritoriului și localităților, că a examinat personal schițele municipiilor și 
ale unor orașe, ilustrează tocmai însemnătatea, locul deosebit al muncii pe acest 
tărim în ansamblul preocupărilor pentru edificarea civilizației socialiste in patria 
noastră, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

Afirmarea puternică a funcțiilor 
economico-sociale ale fiecărei localitățiNE AFLAM 1NTR-UN MOMENT în care problemele sistematizării prezintă o acută actualitate. Am pășit într-o nouă etapă a înfloririi țării, prefigurată clar și

• Miu DOBRESCU
prim secretar al Comitetului județean 

Suceava al P.C.R.

cutezător de documentele Congresului al Xl-lea al partidului. O etapă impresionantă prin dimensiunile sale în planul dezvoltării economice și sociale, prin mutațiile cantitative și calitative în toate sferele de activitate. Actualul cincinal se recomandă, de pe acum — luînd în calcul izbînzile repurtate în perioada anterioară, 

obiectivele prevăzute, indicatorii, nivelurile de creștere — ca o perioadă în care avuția națională va spori considerabil, fiecare zonă și localitate a României socialiste se va dezvolta impetuos și echilibrat, pe baza materializării unui amplu program de investiții, a valorificării mai intense a resurselor materiale, a energiilor umane, a experienței dobîndite.în acest context, ni se pare deosebit de semnificativă precizarea din Programul partidului : „Dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul țării, am
plasarea de întreprinderi industriale în 
toate județele și centrele importante, crea
rea marilor unități agricole impun măsuri 
ferme pentru buna organizare și sistema
tizare teritorial-administrativă, a ampla
sării unităților economice, comerciale, de 
invâțămint. sănătate și altele în vederea 
dezvoltării armonioase a orașelor și comu
nelor*.

Ținînd seama de toate acestea — și îna
inte de a mă referi la cîteva aspecte con
crete ale procesului de sistematizare în 
județul Suceava, voi menționa, în consens 
cu rațiunile de căpătîi ale acestei ample 
acțiuni de esență politică, economică și so
cială. că întreaga noastră activitate în do
meniul pe care-1 avem în vedere a ținut 
și ține seama de cerințele ridicării locali
tăților rurale la nivelul civilizației urbane, 
valorificării intense a resurselor din vatra 
așezărilor și din zonă, astfel încît locali
tățile să devină puternice centre economi
ce. bine și complex echipate, mai judicioa
sei tolosiri a pămintului. conservării și îm
bogățirii frumuseților mediului ambiant, 
organizării mai bune a drumurilor și căilor 
de transport, valorificării la un grad su
perior a tradițiilor locale în materie de 
construcții și arhitectură ete.Cele precizate mai înainte sînt, firește, deziderate cu valoare obligatorie. în mod logic, însă, noi le raportăm, le aplicăm intr-un ansamblu concret de relații, cu elemente ce țin de o anumită specificitate (generată de devenirea istorică a așezărilor noastre, de cursul dezvoltării economice și sociale de pînă acum), cu cerințe și exigențe care implică o anume particularitate. Sub acest raport, voi oferi eîteva date ce vor sugera, cred, imaginea, cadrul în care săvîrșim opera de sistematizare în teritoriul sucevean.Județul nostru are o suprafață de 8 555



km- (din care 53" „ e acoperită de păduri), pe care se află 8 orașe și 396 localități rurale. constituite în 90 de comune.Cadrul natural al teritoriului prezintă o varietate de forme de relief și resurse economice, ceea ce a influențat tipul de dezvoltare a așezărilor. Zona montană a județului, spre exemplu, cuprinde însemnate bogății ale solului și subsolului, determinante pentru perspectivele dezvoltării industriei și zootehniei, iar cea de podiș — pentru înflorirea agriculturii cu caracter mixt, la care se adaugă un însemnat potențial turistic, contextul general al funcțiilor economice conferind acestei părți a teritoriului un profil complex : industrial, agricol și turistic. Agricultura va constitui, și în viitor, temelia pe care se fundamentează dezvoltarea majorității centrelor de comună și satelor.
Stadiul actual al afirmării funcțiilor 

economice ale acestor meleaguri (ultimul an al cincinalului trecut a consemnat realizarea unei producții globale industriale de aproape 10 miliarde lei) situează 
Suceava intre județele eu o bază indus
trială medie, întemeiată pe exploatarea și valorificarea superioară a lemnului, a unor zăcăminte miniere din zona montană, a resurselor alimentare, ca și pe activitatea din unități reprezentînd ramuri ca industria ușoară și metalurgică, sectoare cu o alcătuire mai complexă, în cadrul industriei locale. — profil economic în care se integrează principalele orașe ale județului și o serie de localități din zona montană, cum sînt Broșteni. Ostra, Iacobeni, Fundu Moldovei, Frasin, Vama și altele.Funcționalitatea turistică a județului, conturată pregnant îndeosebi în ultimii ani, conferă valențe superioare dezvoltării așezărilor din teritoriul ce cuprinde inestimabile valori istorice și artistice cu caracter complex.încadrată în acest profil social-economic. rețeaua de așezări a județului prezintă o structură și înfățișare în care se disting realitățile moștenite din trecut, cit și cele ce țin de progresul general înregistrat în anii construcției socialiste. Este revelator, de pildă, faptul că această rețea cuprinde numeroase așezări rurale, din care multe cu un număr redus de locuitori, cu o densitate mică a populației în vetrele de sat, ceea oe constituie un impediment pentru dotarea localităților, pentru utilizarea eficientă a terenurilor. AstfeL din numărul total de sate. 117 au sub 500 de locuitori, iar 75 de localități rurale nu depășesc 5 locuitori la ha. Adăugăm la toate acestea că populația urbană nu depășește 23% din cea a întregului județ, si- tuîndu-se sub media pe țață.Iată, prezentate sumar, un întreg șir de particularități, de elemente care. în mod necesar, ne-au reținut atenția în funda

mentarea planurilor economico-sociale în profil Teritorial, a procesului de sistematizare a teritoriului și localităților.
Opera colectivă a tuturor 
celor ce muncesc si viețuiesc 

în așezările județuluiFIREȘTE. ELABORAREA PROIECTELOR de sistematizare a localităților, în strînsă legătură cu ritmurile de înflorire complexă a județului, a început cu ani în urmă. Acțiunea a căpătat, însă, o amploare deosebită — cu reconsiderări de substanță —, ținîndu-se seama de criteriile ferme indicate de conducerea superioară a. partidului, de prevederile Legii sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale. îndeosebi în perioada ce a precedat debutul în actualul cincinal. In a- ceastă perioadă, cum se știe, in toate orașele și comunele, au fost dezbătute larg planurile economico-sociale în profil teritorial pe perioada 1976—1980, cît șî, organic legat de ele. schițele de sistematizare a centrelor de comună, care presupun un proces ce acoperă o perioadă de timp mult mai îndelungată.Deși, în mod normal la conceperea a- cestor schițe o contribuție esențială și-au adus-o specialiștii în materie, larga participare a organelor de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor cu munci de răspundere în diverse domenii de activitate, a maselor de cetățeni la dezbaterea lor. la analiza lor pină în detaliu, justifică afirmația că proiectele dc sistematizare au devenit realmente opera colectivă a celor ce muncesc și viețuiesc în așezările noastre. Nu s-a realizat însușirea mecanică a unor propuneri, ci o deliberare activă a obștii, un dialog fructuos, eu valențe creatoare, din care au izvorît noi și valoroase soluții deosebit de utile propuneri și sugestii a căror aplicare în viață va permite mai buna utilizare a resurselor locale, materiale și umane.Dacă ar fi să punctăm cîteva dintre concluziile majore ce s-au desprins din aceste dezbateri publice, ar trebui în primul rînd. să arătăm că există reale posibilități de 
valorificare mai gospodărească a pămin- tului. de creștete a densității locuințelor și restrângere a vetrelor de sat de accentuare a procesului de mutare în perimetrul acestora a gospodăriilor răzlețe, situate actualmente în grupări de locuințe fără perspective de a beneficia larg de pătrunderea viguroasă a elementelor civilizației. Un calcul arată, spre exemplu, că numai prin materializarea acestor cerințe

 Cil
ar putea intra în circuitul agricol o suprafață de peste 14 000 hectare teren.Strâns legat de aceasta, a reieșit că, în unele localități de pe văile râurilor Suceava. Șiret, Moldova, și Bistrița, ca și din vecinătatea albiilor unor pîraie care, la ploi torențiale și persistente, își măresc brusc și amenințător debitele de apă, să se aibă în vedere evitarea unor noi construcții — să se întreprindă acțiuni energice de regularizare, de taluzări și îndiguiri trainice, folosindu-se mai intens decît pînă acum resursele materiale, forța de muncă locală.S-au evidențiat, totodată, largile posibilități pe eare le au unele localități rurale în planul devenirii lor dinamice, al dezvoltării economico-sociale, care să le confere atributele urbanității. într-o etapă mai apropiată — mai exact spus. în acest cincinal — se vor transforma în orașe, în centre polarizatoare. așezările Broșteni, Verești și Dolhasca. iar într-o perspectivă maî îndepărtată — Iacobeni, Fundu Moldovei. Frasin. Vama. Vicovu de Sus și Cornu Luncii. Aceasta implică atenția pe care avem datoria s-o acordăm amplasării în aceste localități a unor obiective economice care să faciliteze valorificarea pe un plan superior. în proporții mai largi, a resurselor locale, a forței de muncă, ridicării gradului edilitar-gospodăresc. dotării în domeniile serviciilor de utilitate publică. învățămintului. culturii, ocrotirii sănătății etc.Demnă de reținut este și o altă cerință izvorită din sensurile și problematica dezbaterilor. Ea privește deopotrivă planul 
economico-social in profil teritorial, cît și anumite detalii ale sistematizării centrelor de comună. S-au detașat, astfel, posibilitatea (în multe locuri) și imperativul grupării secțiilor prestatoare de servicii în complexe, în unități cu o largă funcționalitate. Ac-easta in condițiile în care, pe cuprinsul județului, va fi mult diversificată gama serviciilor puse la îndemîna populației. vor fi reluate practici meșteșugărești tradiționale, deosebit de utile, solicitate, la cate in mod nejustificat s-a renunțat pe parcursul anilor.în fine, ca prioritară — dar cu perma
nență în aria preocupărilor din acest domeniu — s-a desprins și concluzia că trebuie să se facă mult mai mult pentru va
lorificarea specificului local in construcții 
și arhitectură. în păstrarea acurateței a- 
eestnia. eliminîndu-se orice tendință de contrafacere și artificialitate, ca și pentru asigurarea regimului rațional de înălțime a construcțiilor. Localitățile sucevene constituie în acest sens un veritabil tezaur, unele dintre ele reprezentînd adevărate muzee în aer liber, orice denaturare — și, de ce să nu recunoaștem, există pericole peste tot, determinate de „fantezia" unor

Panoramic sucevean



Cilmeseriași neavizați — fiind neavenită. De aici, datoria organelor locale ale puterii de stat, a instituțiilor județene specializate de a veghea la configurația, la structura fiecărei componente a operei de sistematizare.
Largi deschideri valorificării 
superioare a resurselor naturale 
și umaneANSAMBLUL PROCESULUI DE SISTEMATIZARE — ale cărui doar cîteva e- xigențe și cerințe le-am creionat mai înainte, în legătură cu dezbaterile de la sfîr- șitul anului trecut — ridică probleme cu totul deosebite în cazul orașelor, în perimetrul cărora concentrarea forțelor de producție este mai mare, ca și a dotărilor de diversă natură. Oprindu-mă la acest capitol, înainte de orice, trebuie să relev faptul că în elaborarea, în îmbunătățirea schițelor de sistematizare a municipiului Suceava și ale celor 7 orașe din județ am primit un sprijin foarte prețios din partea conducerii superioare a partidului și stalului, a secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul prezentării și discutării lor la Comitetul Central al P.C.R. Indicațiile valoroase ce ni s-au dat au fost în strînsă corelație cu perspectivele dezvoltării județului în cincinalul 1976—1980, cu programul de investiții ce urmează a fi înfăptuit, cu o- biectivele economice ce se vor înălța pe meleagurile noastre și, firește, amploarea construcției de locuințe și a altor edificii social-culturale, amploare pe care o vor determina noile energii industriale ce vor prinde contur în județ.In chip cu totul rațional, decurgînd din comandamente economice și sociale superioare, s-a stabilit ca, în contextul sistematizării. actualele platforme industria
le. cum sînt cele din municipiul Suceava, 
să se întregească cu noile obiective din 
acest cincinal, iar în unele orașe, cum sînt Rădăuți. Fălticeni. Cîmpulung Moldovenesc și altele, să se contureze mai pregnant asemenea platforme, astfel în- cît să se abordeze soluții constructive mai economicoase, să se poată folosi în comun importante servicii de utilitate socială. Am primit, totodată, indicații deosebit de prețioase în privința amplasării unor car
tiere de locuințe, ceea ce va duce la evitarea ocupării unor terenuri agricole și, concomitent, la închegarea mai armonioasă a localităților noastre urbane, la împlinirea zonelor de locuințe deja construite.Perfecționările ce au fost aduse în configurația platformelor industriale, dar mai ales cîștigurile în consistența acestora echivalează cu un unghi larg deschis spre valorificarea și mai puternică a re
surselor materiale și umane de pe aceste 
meleaguri. Lemnul, zăcămintele de minereuri, produsele animaliere, alte avuții sucevene vor cunoaște metamorfoze și mai complexe, în timp ce, prin construirea u- nor noi unități ale industriei ușoare, ale unor ramuri industriale de vîrf, cum este cea constructoare de mașini, forța umană a județului va fi antrenată în procese creatoare ce vor izvodi înalte valori materiale.întrucît, în actualul cincinal, în județul Suceava se vor construi peste 13 000 apartamente din fondurile statului și ale populației, rigorile ce decurg din indicațiile 

conducerii partidului, din Legea sistematizării ne. rețin în același grad atenția. Iată de pildă, precizarea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din iulie 1975 : „în procesul de sistemati
zare a orașelor se va avea în vedere folo
sirea cît mai completă a perimetrului con- 
struibil, sporirea densității construcțiilor, 
alegerea regimului rațional de înălțime a 
clădirilor, ținîndu-se seama de necesitatea 
utilizării optime a terenurilor, de caracte
rul și profilul de perspectivă al fiecărei 
localități".Așa cum consemnam mai înainte, s-au operat unele modificări în schițele de sistematizare în ce privește amplasarea cartierelor de locuințe. Și nu ne vom opri aici, dinamica perfecționărilor fiind o cerință în crearea personalității așezărilor noastre.Pentru folosirea mai rațională a terenurilor în ansamblurile de locuințe ce se vor proiecta, se va urmări evitarea supradimensionării spațiilor de circulație, realizarea unor distanțe judicios proporționale între fronturile la stradă ale clădirilor, construirea în regim închegat, în- tr-o arhitectură reprezentativă, utilizînd de regulă primele niveluri ale clădirilor pentru magazine și alte dotări social-culturale. Precizînd aceasta, am în vedere și respectarea Legii privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale. Pe baza reglementărilor existente, ce se constituie, și ele, într-un concept unitar, s-a trecut la reactualizarea detaliilor de sistematizare ale ansamblurilor de locuințe ce urmează a se realiza începînd cu acest an. Tot în spiritul ei, s-a declanșat — cu sprijinul unor colective de specialiști — o largă acțiune de identificare a drumurilor secundare ce nu-și justifică utilitatea, pînă acum desființîndu-se aproape 70 dintre acestea, ceea ce înseamnă peste 130 000 mp teren economisit. în același timp, 23 de drumuri laterale din localități au fost închise, în scopul unei mai bune afluiri a traficului rutier. Un loc cu totul aparte în această sferă de preocupări îl constituie — ca urmare a sprijinului primit din partea conducerii superioare a partidului— pregătirea condițiilor materiale și tre
cerea la executarea unei importante lu
crări de investiție în municipiul Suceava, care va asigura legătura orașului cu principala platformă industrială de aici prin- tr-o a doua arteră de circulație.
Pe coordonatele unui progres generalÎNTR-O ALTĂ ORDINE DE IDEI, precizez că multe dintre problemele sistematizării teritoriului și localităților sînt privite, în județul nostru, în strînsă legătură cu funcția turistică a acestor încîntă- toare locuri. Este unanim recunoscut că în acest plai profund evocator pentru trecutul de glorie și legendă al poporului nostru, pentru geniul său creator, densitatea monumentelor istorice și de artă este mare, unele dintre ele atrăgînd vizitatori din întreaga lume. Ca urmare, Comitetul județean de partid a elaborat și adoptat— ca și pentru alte domenii — un program special de dezvoltare a turismului sucevean în actualul cincinal. Se prevăd, 

astfel, măsuri importante pentru amplificarea bazei materiale — construirea unor noi hoteluri, moteluri, campinguri —, pentru restaurarea și punerea în circuit a unor monumente istorice. Toate acestea, cum lesne se înțelege, în consens cu coordonatele de ansamblu ale sistematizării, cu cerința de a crea un cadru armonios constituit, în care valorile noastre perene să fie bine evidențiate.Au fost inițiate, totodată, măsuri — vi- zînd atît personalitatea orașelor noastre, cît și sporirea gradului lor de interes tu
ristic — pentru conservarea în forme moderne a tradițiilor arhitectonice valoroase, în cîmpul vizual intrînd, sub acest raport, străzi întregi din municipiul Suceava, ca și din orașele Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Șiret — în configurația cărora orice intervenție și amplasare de construcții noi nu se vor putea face de- cît cu avizul forurilor de specialitate. Este de relevat că o mult mai mare atenție a- cordăm acum și protejării, conservării cadrului natural, căutării și aplicării unor soluții care să împiedice poluarea mediului ambiant.Cheia de boltă — aș spune — a procesului complex de sistematizare o reprezintă reflexele ei pozitive în munca și viața oamenilor, în civilizația existenței lor. Menționam că această operă cuprinde în substanța ei implementarea în teri
toriu a unor noi forțe de producție, care să permită valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, a unei game largi de dotări social-culturale. Din acest punct de vedere, și județul Suceava va fi — în actualul cincinal, și într-o perspectivă mai îndepărtată — un important beneficiar. Vor avea loc, ca urmare, mutații esențiale în structura populației. Numai ca urmare a înălțării, în perioada 1976—1980, a noilor obiective economice, în județ se vor crea aproape 20 000 noi locuri de muncă, întărindu-se astfel detașamentul muncitoresc de pe aceste locuri. Se va îmbogăți, paralel, nomenclatorul profesiilor de aici, se va ridica gradul de calificare al celor implicați în activitatea economică, va spori mult populația orașelor sucevene.Pe ansamblu, acoperind toate așezările, toate domeniile de activitate, realizarea sistematizării înseamnă cucerirea unor noi „zone" pe tărîmul civilizației, un important cîștig în bunăstare materială și spirituală. Din această importanță excepțională pentru destinele celor ce muncesca decurge atenția majoră pe care partidul* și statul nostru le acordă sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale, faptul că, spre exemplu, apropiatul Congres al consiliilor populare și al președinților consiliilor populare va a- borda, între multiplele probleme ale construcției socialiste, și cele referitoare la . activitatea, cerințele și exigențele pe acest tărîm.Este, de aceea, un motiv în plus pentru ca munca noastră în acest domeniu — și recenta conferință județeană a consiliilor populare a evidențiat acest lucru — să se situeze la un nivel superior, în coordonatele unei discipline ferme, pentru ca procesul de sistematizare să se realizeze pe tot cuprinsul meleagurilor sucevene așa cum o cer partidul și statul nostru, opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.



„Este necesar să unim mai strîns eforturile cerce
tătorilor și specialiștilor cu ale oamenilor muncii 
din agricultură, să legăm mai strîns cercetarea cu 
producția. Să considerăm finalizate rezultatele cer
cetării numai în măsura în care obținem recolte 
superioare în producția mare !"(Din Cuvîntarea tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU la încheierea Consfătuirii activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea științifică, agricolă, din domeniul Îmbunătățirilor funciare și din piscicultura — februarie 1975).

ANCHETA „R.E.“ • ANCHETA „R.E.“

GENERALIZAREA REZULTATELOR
CERCETĂRII STIINJIFICE -

MIJLOC DE SPORIRE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
DATĂ FIIND importanța economică a generalizării 

tehnologiilor elaborate de’cercetarea agricolă în acest 
cincinal al revoluției tehnico-științifice, în care munca 
din agricultură urmează să devină o variantă a muncii 
industriale, invităm specialiștii și cadrele de condu
cere din unitățile de producție, cercetătorii din stațiu
nile experimentale să participe — în acest an — la un 
schimb de experiență organizat în paginile revistei 
noastre în care să prezinte metode și tehnici concrete, 
aplicate și aplicabile în practică.

in cadrul anchetei „R.E." am solicitat cadrelor de 

conducere din diferite domenii de cercetare agricolă 
să formuleze răspunsuri la următoarele trei întrebări: 
ICum sînt extinse rezultatele cercetării științifice 

în unitățile agricole de producție?

2 Cum se reflectă prin intermediul indicatorilor 
economici eficiența cooperării dintre institut și 
unitățile agricole de producție?

3 Care sînt principalele orientări în domeniul de 
cercetare de care vă ocupați în următorii 5—10 
ani ?

-----------------------dr. Ion ARIȘANU directorul Stațiunii centrale de cercetări pentru creșterea porcilor — Periș
1 Cercetarea științifică în domeniul creșterii porcilor și-a propus să răspundă — prin rezultate — la realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei, intenționînd, cu precădere, să soluționeze problemele ce privesc creșterea porcilor în mari unități de tip industrial, sistem preponderent în producția porcină a țării noastre. Generalizarea rezultatelor cercetării în marea producție se realizează în forme variate, folosind cu deosebire cadrul organizatoric, asigurat de aceste mari unități specializate de tip industrial. Faptul că unitățile de tip industrial dispun de o puternică bază materială, atît sub aspectul calității genetice a animalelor, cît și a tehnologiilor moderne, că cercetarea și mai ales verificarea rezultatelor trebuie să se efectueze în condiții practic asemănătoare celor în care urmează a se aplica, o parte din lucrările de cercetare s-au efectuat chiar în aceste Unități, reprezentînd, după părerea noastră, o formă directă și rapidă de introducere în producție a rezultatelor obținute.Menționăm în acest sens cercetările din domeniul ameliorării porcinelor, care se execută, în cea mai mare parte, în cadrul unităților de elită specializate, aparținîna Departamentului agriculturii de stat, cum sînt complexele de selecție și testare Gor- n'ești-Mureș și Pădureni-Timișoara. O altă serie de cercetări și anume cele din domeniul tehnologiilor de creștere și îngră- șare, care privesc ridicarea fertilității la scroafe, îmbunătățirea tehnicii de însă- mînțări artificiale, ameliorarea condițiilor de microclimat din adăposturi ș. a. s-au executat în complexele industriale producătoare de carne, cum sînt: Complexul intercbbperâtist Gherghița — Prahova, I.S.C.I.P. Ialomița (Căzănești), Bacău, Brăila, Giurgiu etc. O parte din aceste unități sînt considerate și stații pilot pentru verificarea rezultatelor cercetării, îndeplinind rolul unei adevărate rețele de preluare și extindere a rezultatelor pozitive în alte unități.în afara formelor directe de cooperare între stațiunea noastră și unitățile de producție, s-au dovedit utile conlucrările pe 

plan central cu direcțiile de profil din MAIA și Departamentul agriculturii de stat, cu Centrul republican de reproducție și selecție, cu institutele de proiectări care, în diferite forme, preiau o parte din rezultatele cercetărilor noastre de ordin tehnic, metodologic sau tehnologic.
2 Eficiența aplicării în producție a rezultatelor cercetării este în funcție de valoarea intrinsecă a acestora, dar și de veriga unde aceasta se aplică, în cazul nostru, putem aprecia că, intervenind prin metode și tehnici de lucru care să ridice potențialul genetic al porcinelor în unitățile de elită, s-a accelerat progresul genetic general, pe toate treptele de ameliorare (creșterea diferenței de selecție, reducerea intervalului între generații, evitarea consangvinizării în condițiile creșterii porcilor prin izolare re- productivă). în urma acestor lucrări, numai în ultimii 3 ani, Complexul de selecție și testare Gornești — una din unitățile de bază pentru furnizarea de material porcin testat cu ridicată valoare biologică — a realizat diferențe anuale de selecție la sporul mediu zilnic în greutate între +99 gr și +162 gr cu un consum specific suplimentar de concentrate cuprins între 0,04 kg și 0,38 kg; complementar, stratul de slănină s-a redus cu 0,15 cm. Luînd în considerare aceste- progrese și cunoscind că ele se transmit odată cu materialul de prăsilă livrat se poate estima un progres genetic în marea producție cu importante avantaje economice.Dar nu numai prin aplicarea unor tehnici de lucru la nivelul central de cercetare se pot obține efecte economice importante. Unele unități industriale, cum este Complexul intercooperatist Gherghița — Prahova, introducînd in producție rezultatele cercetărilor privind îmbunătățirea tehnicii de însămînțări artificiale, a reușit să obțină pe primele 11 luni ale anului 1975 o fecunditate medie de 71,6%, superioară multor unități.Interacțiunea cercetare-producție se reflectă în primul rînd în indicatorii tehni- co-economici obținuți în unitățile de pro ducție în care se aplică. Putem considera însă că este și un mare cîștig pentru cercetare, pentru satisfacția profesională a cercetătorilor materializarea eficientă a muncii investite, obținerea de venituri însemnate de către unitatea noastră.

3 în următorii 5 ani programul de cercetare pentru specia porcină prevede realizarea în stațiile pilot a următorilor parametri tehnico-economici :• durata de creștere și îngrășare de la naștere la 100 kg : 160—170 zile ;• consumul specific de concentrate pentru obținerea a un kg de spor : maximum 3 kg ;• realizarea unei producții de carne m carcasă de 65—70% ;• obținerea unei producții anuale de carne pe cap de scroafă de peste 1 400 kg.Pornind de la aceste prevederi, cercetarea va fi orientată în următoarele direcții :
aj Ridicarea actualului potențial pro

ductiv al porcilor cît mai aproape de li
mita biologică. Aceasta presupune noi tehnici și metode de selecție și testare, trecerea la producerea de porci hibrizi, îmbunătățirea tehnicii de reproducție, creștere și îngrășare.

b) Optimizarea relației dintre animal și 
principalii factori de influență ai mediu
lui. Această direcție înseamnă optimizarea factorilor de confort biologic, îmbunătățirea soluțiilor constructive, mecanizarea și, automatizarea operațiunilor din fluxul de producție, anihilarea factorilor stresanți, reducerea gradului de poluare a mediului ambiant etc.

c) îmbunătățirea cantității și calității 
producției finite (carne și carcasă). Pentru realizarea acestui obiectiv cercetările vor avea un grad ridicat de complexitate, tiebuind să fie luați în considerare, atît factorii genetici, cît și cei de mediu, care să ducă la reducerea incidențelor de carne exudativă sau dură frecvent întîlnite in prezent. Sporirea producției de carne de porcine, se va putea realiza prin ameliorarea genetică, a metodelor și procedeelor tehnologice de creștere și concentrarea și specializarea producției în unități mari de tip industrial. Producția va putea fi intensificată prin stimularea proceselor ana- .bolizante, obținerea de sporuri ridicate m creștere, și implicit scurtarea duratei de creștere și îngrășare de la naștere la sacrificare, corelată cu reducerea consumurilor specifice și totale de furaj. Reducerea consumurilor de furaje, prin îmbunătățirea tehnologiilor de preparare și valorificare a hranei, precum și prin optimizarea recepturii de nutrețuri combinate care să permită o cît mai judicioasă utili-



zare a sortimentelor de nutrețuri și materii prime existente vor transforma carnea de porcine Tntr-un produs economic, din ce în ce mai solicitat. In acest sens va acționa și atragerea în circuitul productiv a unor importante surse furajere, cum sînt : dejecțiile de porc, resturile menajere, furajele de volum care, în forme tehnologice adecvate și în anumite proporții, pot substitui importante cantități de furaje cultivate sau industriale.
ing. Mihai MACICI directorul Institutului de cercetări pentru viticultură și vinificație — Valea Călugărească

1 Cercetările din domeniul viticulturii și vinificației întreprinse laI.C.V.V.  Valea Călugărească, de stațiunile experimentale viticole amplasate în cele mai importante podgorii și de catedrele de specialitate din invățâmîntul superior urmăresc soluționarea problemelor pe care le ridică activitatea unităților de producție din diferite zone viticole ale țării.în ultimii ani, verificarea și valorificarea muncii de cercetare se face, eu rezultate bune, prin aplicarea lor sub formă de tehnologii în cadrul fermelor pilot din întreprinderile agricole de producție și în plantații cu sarcini speciale de producție, în 1975, I.C.V.V. Valea Călugărească și stațiunile de cercetări viticole au acordat asistență tehnică și au îndrumat activitatea unui număr de 12 ferme pilot I.A_S. (cu o suprafață de 1 709 ha vie), 68 ferme etalon C.A.P. (cu o suprafață de 6 449 ha vie) și a unui număr de 468 unități C.A.P. (cu o suprarață de peste 22 000 ha vie) 

pentru care au fost stabilite sarcini speciale de producție. în sfera muncii de îndrumare prin unități etalon a fost cuprinsă și activitatea de producere a materialului săditor viticol, precum și cea de vinificație.Producerea, în pepinierele institutului și stațiunilor experimentale, a unui material săditor viticol cu valoare biologică ridicată (elită și selecționat), care este furnizat unităților de producție pentru înființare de noi plantații, reprezintă unul din cele mai importante mijloace folosite pentru dezvoltarea patrimoniului viticol în unitățile de producție.în cadrul multor ferme pilot și etalon care și-au desfășurat activitatea sub îndrumarea unităților de cercetare au fost obținute în 1975 rezultate de producție și economice bune. Astfel. ferma pilot a I.A.S. Ostrov a obținut, pe suprafața de 172 ha vii pe rod. o producție de struguri pentru masă de 17 346 kg ha, cu cheltuieli totale de 1 255 lei/tonă. Producția medie la hectar a fost mai mare cu o treime decît cea planificată, iar cheltuielile de producție pe tonă au fost cu 17° <• mai reduse față de nivelul planificat ; pe seama îmbunătățirii celor doi indicatori s-a înregistrat o importantă depășire a planului de beneficii. Rezultate bune au obținut în condițiile anului 1975 și fermele pilot din cadrul I.A.S. Jidvei,I.A.S.  Niculițel și I.A.S. Dealul viilor — Mehedinți.Multe ferme etalon organizate în C-A.P.- urile din județele Buzău. Brăila. Constanța, Galați și Vrancea și-au încheiat activitatea pe 1975 prin realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Poate fi menționată în mod deosebit producția record realizată 

de ferma etalon a C.A.P. Jariștea, județul. Vrancea : 15 300 kg struguri/ha pe supra-' fața de 83 ha. Rezultate deosebite au fost înregistrate, de asemenea, de unitățile pe-, pinieristice, care aplică pe scară din ce in. ce mai largă tehnologia de producere a. vițelor altoite elaborată de institut. Efec- j tul aplicării în producție a rezultatelor ști- ințifice poate fi, desigur, și mai mare, el depinzînd în cea mai mare măsură de receptivitatea cadrelor tehnice din unitățile de producție față de promovarea metodelor avansate de lucru și de prezența cadrelor de cercetare în unitățile de producție.
3 Principalele orientări ale activității noastre de cercetare din perioada următoare — constituind preocupări prioritare pe linia soluționării și valorificării rezultatelor științifice obținute în producție — sînt următoarele :• îmbunătățirea sortimentului viticol prin crearea de soiuri noi și de selecțiuni valoroase, înzestrate cu însușiri superioare de productivitate, calitate și rezistență ;• optimizarea tehnologiilor de înființare și exploatare a plantațiilor viticole, cu asigurarea mecanizării complexe a lucrărilor și a reducerii consumului de brațe de muncă, în condițiile îmbunătățirii nivelului cantitativ și calitativ al producției de struguri ;• îmbunătățirea calității vinurilor și a băuturilor obținute din struguri și vin, diversificarea gamei de produse vinicole -și valorificarea complexă a subproduselor rezultate în procesul de vinificare.Ancheta realizată de

Ion MANEA

UN PROGRAM ECONOMIC COMPLEX
IN DEZBATEREA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCHPOTRIVIT Directivelor celui de-al XI- lea Congres al P.C.R., agricultura — a- ceastă ramură de bază a economiei noastre naționale — urmează să devină în cincinalul revoluției tehnico-științifice o variantă a activității industriale. înfăptuirea acestui măreț obiectiv implică deopotrivă eforturi pe plan național și local, fiecărei întreprinderi și unități agricole revenin- du-i sarcini complexe, corespunzătoare cu profilul său de activitate.La I.A.S. Periam, la inițiativa consiliului oamenilor muncii, au fost întreprinse o serie de măsuri concrete din programul propriu de activitate, astfel incit actualul cincinal găsește unitatea noastră în plină dezvoltare. Pe baza sarcinilor stabilite la plenara Comitetului Central al partidului din iulie 1975 și în preajma Congresului Consiliilor Populare am acordat <> atenție prioritar;! problemelor de fond funciar.Valorificarea superioară a fondului funciar al întreprinderii urmează să se realizeze în acest an prin darea în folosință a unei importante rețele de canale de desecare pe 4 200 hectare pentru evacuarea apelor stagnante de suprafață, prin limitarea infiltrațiilor in zona limitrofă rîului Mures și prin diminuarea proceselor de sărăturare secundară. Valoarea acestor lucrări depășește 2,5 milioane lei și se execută mecanizat, fiind completate cu lucrări de modelare, nivelare și scarificare a solurilor. In paralel, se efectuează lucrări de bonitare a solurilor de către Oficiul de studii pedologice și agrochimice-Tîmișoara în scopul aprecierii economice cît mai colecte a acestora și a aplicării măsurilor 

menite să asigure producții mari și constante. în urma acestor acțiuni a fost întocmit planul de fertilizare a culturilor pe o perioadă de patru ani în scopul utilizării eficiente a îngrășămintelor chimice și a urmăririi modului în care acestea răspund prin sporurile de producții ce se planifică pe fiecare parcelă și fermă în parte.Odată cu definitivarea planului economic comunal, un colectiv de specialiști din unitatea noastră, împreună cu comitetul comunal de partid, au întocmit un studiu de creștere a rentabilității fermelor vegetale așezate pe terenuri sărăturate în care s-au făcut propuneri concrete, cu aplicabilitate în 1976.La începutul acestui nou cincinal, în care zootehnia va lua o mare dezvoltare în întreprinderea noastră, vom executa lucrări de ameliorare și îmbunătățire cantitativă și calitativă a componenței floristice pe suprafața de 1 100 hectare de pășune. Lucrările preconizate sînt complexe și ele prevăd asigurarea de furaje la un nivel ridicat, constant pe toată perioada unui an, dat fiind caracterul sărăturat al solurilor. în ferma de ovine, căreia îi a- cordăm o importanță specială, pentru sporirea producției de lînă de la efectivul de 7 560 oi ne propunem să creăm un tip de oaie cu lînă fină, care să întrunească toate calitățile corespunzătoare mediului existent în cîmpia de vest a Banatului; prin îmbunătățirea parametrilor biologici și ridicarea taliei la întregul efectiv, prin asigurarea unei furajări raționale vom reuși să obținem producții superioare de lînă.

Atît în zootehnie, cît și în celelalte sectoare de producție, atenția colectivului nostru s-a orientat asupra aplicării unor ample lucrări de modernizare a fermelor și proceselor de producție. în ferma de creștere și exploatare a taurinelor de lapte, cu o investiție de 7 milioane lei pentru 1 000 capete taurine, vom asigura, în mod eșalonat, pe o perioadă de doi ani, întregul complex de utilități la cel mai ridicat nivel al tehnicii. în paralel cu investițiile ce se alocă, s-a procedat la o acțiune dirijată de sporire a producției de lapte. Prin încrucișarea animalelor de rasă Bălțată românească cu rasa Rothmunte vor fi asigurate primele linii de animale de mare producție de lapte.în ultimii ani, pe o suprafață de 628 hectare, întreprinderea noastră a creat o plantație pomicolă de tip intensiv și su- perintensiv. Sistemul adoptat va asigura o încărăcătură de peste 6 000 de pomi la hectar.La toate aceste lucrări se adaugă cele de electrificare, de extindere a căii ferate, de punere în funcțiune a instalațiilor de preparat soluții pentru combaterea dăunătorilor. etc. încă din primul an al acestui cincinal baza tehnică materială a întreprinderii noastre se va lărgi prin construirea unei fabrici de gheață cu o capacitate de 50 tone în 24 ore și a unor hale de sortare ce vor servi și ca depozite de Iructe pe perioadele de iarnă, lucrări care solicită investiții de peste 22 milioane lei.Acțiunile întreprinse prin eforturi colective fac ca unitatea noastră să fie puternic ancorată pe linia progresului în cincinalul pe care l-am început.
ing. Ion OSTROVĂȚ directorul I.A.S. Periam județul Timiș



MARKETING

C»KIHI€ERE 
ORGANIZARE

PARAMETRII PRODUS PIAȚĂ 
ÎN FORMULAREA STRATEGIEI 

EXPORTULUI MAȘINILOR UNELTE
CONDUCEREA ȘTIINȚIFICA a activității de export reclamă tot mai mult exis

tența și funcționarea eficientă a unui sistem informațional de marketing, care să fur
nizeze operativ informațiile necesare luării deciziilor.

Funcționalitatea acestui sistem este asigurată însă numai prin efectuarea siste
matică de cercetări de marketing, de birou și de teren, care să asigure informațiile 
— „substanța" vehiculată de sistem.

Cercetarea prezentată în continuare, ilustrează logica succesiunii etapelor in cadrul 
unei cercetări de marketing, ce-și propune să obțină informațiile necesare elaborării 
strategiei de export. Din metodologia cercetării de marketing, care include : (a) studiul pieței, (b) produsului, (c) prețului, (d) promovării și (e) distribuției, sint aborda
te numai primele două respectiv ..studiul de piață", care urmărește să orienteze asu
pra indicatorilor de utilizat s. datelor, surselor de date viztnd mai mult metoda și mai 
puțin actualitatea datelor conjuncturale și „studiul de produs", care prezintă meto
dologia de disociere treptată a pieței conturate in prima parte pină la identificarea 
segmentelor sau chiar firmelor interesate.PRODUSELE industriei constructoare de mașini reprezintă aproape un sfert din valoarea exporturilor românești. Această ramură industrială a beneficiat de un ritm de înnoire alert, în anii cincinalului 1971— 1975. înnoindu-și nomenclatorul în proporție de aproape trei sferturi.La realizarea acestui ritm de înnoire în domeniul mașinilor-unelte o contribuție importantă își aduce Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte aflat pe aceeași platformă industrială cu întreprinderea de Masini-Unelte și Agregate-Bucu- rești (I.M.U.Ă.B.).Cele două grupe de mașini — de găurit verticale și de rectificat cilindrice sint realizate de I.M.U.A.B. la parametrii comparabili cu cele produse in S.U.A. și Europa de Vest, avind la bază licențe cunoscute ca : Fortuna — R. F. Germania și Morando — Italia. îmbunătățirile tehnologice românești aduse licențelor le creează însă condiții de competitivitate sporită în ceea ce privește : puterea motorului, sistemul de transmisie, sistemul de ungere automat.Ca exportator specializat de mașini- unelte de peste 10 ani. I.C.E. Mașinexport- import are o experiență vastă în domeniu și relații de afaceri cu peste 45 de țări, printre care : U.R.S.S.. R.D.G.. Cehoslvacia, Polonia, R. F. Germania. Franța. Italia. Anglia, Japonia. Suedia, Argentina, Brazilia, Canada.Lipsa Statelor Unite ale Americii dintre partenerii pernianenți de afaceri ai Mașin- export-import. la acest produs, privează-pe exportator de un segment important al pieței, cu un potențial de absorbție a mașinilor-unelte deosebit, in aceste condiții studiul de marketing și-a propus să investigheze următoarele aspecte :

1. Gradul de acoperire a eererii de către 
ofertă Ia mașini-unelte pe piața ame
ricană.

2. Poziția pe care o au din punct de ve
dere calitativ mașinile-unelte de fabrica
ție românească comparativ eu cele de pe 
piața americană.

3. Canale de distribuție ce ar putea fi 
utilizate de exportatorii români pe piața 
S.U.A.

• Piața de mașini-unelteÎN CIUDA rolului ei vital în industria prelucrătoare, volumul total al producției

Graficul nr. 1 — Mașini unelte : S.U.A.
Comenzi nesatisfăcute in 1973.industriei de mașini-unele din S.U.A. ocupă, valoric, un loc inferior față de cifra de afaceri a multor din marile corporații luate individual. Livrările ei totale au fost în 1973 de 1,42 miliarde dolari.Tendința de încetinire a dezvoltării producției de mașini-unelte s-a accentuat în uzinele americane după al II-Iea război mondial. în anul 1972 doar 62 cenți din fiecare 1 009 dolari din P.N.B. erau investiți in asemenea echipament. Investițiile în uzine și echipament de acest tip se situează ca pondere în P.N.B. cu mult sub cele ale oricărei alte țări industrializate (28 milioane dolari în 1972). Totuși, industria de mașini-unelte a S.U.A produce mai multe tipuri și clase de mașini de așchiat și de prelucrarea metalelor decît oricare altă tară capitalistă. Această mare varietate vine în întîmpinarea celor mai diverse nevoi, inclusiv pentru mașinile cu control numeric. Unele întreprinderi, care prelucrează metal, în special cele mai mici, nu cumpără încă această tehnologie a controlului numeric sau prea puțin față de cit ar trebui.Importurile reprezintă în medie aproximativ 11% din vînzările interne. Se poate aprecia că pe piața americană pe total cererea depășește oferta pentru mașini de găurit orizontal și vertical ca și pentru mașini de rectificat cilindrice, conducînd la scăderea exporturilor și creșterea importurilor. Comenzile pentru export, care reprezintă aproape 15% din comenzile totale ale industriei de mașini-unelte, au înregistrat creșteri cu 15% peste totalul din 1973. în mod concret, comenzile străine în segmentul tăierii metalelor 

au fost mai mari cu 75,6% în primele 3 luni ale anului 1974 față de aceleași luni ale anului 1973.Comenzile nesatisfăcute au asigurat industriei de mașini-unelte o piață virtuală pentru toate mărfurile produse atît pentru 1974 cît și pentru 1975, mai mulți factori indicînd că volumul de comenzi nesatisfă- eute s-ar putea chiar să crească. Acești factori sint :1. Industria de oțeluri, care este un mare consumator de mașini-unelte. nu a cumpărat mașini-unelte în mari cantități în ultima perioadă de 5 ani și este pe punctul de a începe să facă comenzi. (A- ceastă cerere este amplificată de nevoia icută a industriei de oteluri de a se extinde în viitorul apropiat).2. Industria de autovehicule deși în recul in prezent este intr-o perioadă a ciclului de reutilare capitală.3. 28" „ din toate instalațiile și stocurile de mașini-unelte din S.U.A. au o vechime mai mare de 20 de ani și numai 33% au 
o vechime mai mică de 10 ani.în timp ce comenzile nesatisfăcute de mașini-unelte au ajuns la nivele record (vezi graficul nr. 1). este interesant de subliniat modul in care liderii industriei de mașini-unelte încearcă să satisfacă cererea efectivă.în timp ce fiecare firmă de vîrf analizată a realizat un profit considerabil in 1973. aceasta nu lasă să se întrevadă o mișcare importantă spre investiții masive de capital cu scopul de a extinde capacitățile de producție, mai ales ținînd seama de conjunctura nefavorabilă a economiei americane in anii 1974 și 1975. Tendința dominantă in prezent pare să fie aceea de a utiliza la maximum capacitățile actuale.Munca suplimentară grea sau în 3 schimburi a fost practicată în mai multe uzine. Sînt necesare noi capacități suplimentare, potrivit cererii anticipate, dar resursele realizării noilor instalații suplimentare nu sînt încă disponibile.„Priviți la industria oțelului", arăta Glen Kraus, președintele firmei „American Tool" din Cincinnatti. „de cinci ani nu a întreprins nimic pentru a mai cumpăra și are nevoie.» Pentru industria electrică este valabil același lucru... așa că noi sperăm să avem multe comenzi nu numai pentru cîteva luni, sperăm să avem cîțiva ani foarte buni' după aprecierile din Iron Age, 2-2-74. vol. 213, nr. 5 pag. 32.Este deci de așteptat că cererea în industria de mașini-unelte să rămînă puternică cel puțin în viitorul apropiat. însă dinamica cerințelor pieței depinde de situația generală a economiei în anii următori.Concluzia generală este că în perspectivă oferta internă va continua să nu satisfacă cererea internă, astfel că va fi nevoie să se apeleze la piața internațională.Oportunitățile existente pe piața S.U A. pentru exporturile românești de mașini- unelte sînt accentuate de unele neajunsuri ale industriei de mașini-unelte din S.U.A. Un grup de 50 de constructori americani de mașini-unelte au fost chestionați în



CO________________ - _________scopul indicării unor probleme majore ce stau în fața industriei respective (vezitabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1Cauzele creșterii mai încete Firme produ-a ofertei interne în raport ducătoare decu cererea mașini-unelte (Procent din eșantionul de 50 firme)Lipsa forței de muncă 92Lipsa de turnătorii 86Greutăți în aprovizionarea CUmaterii prime 62Lipsa de energie 14Sursa : American Machinist vol. 118. nr. 3O problemă specifică se referea la lipsa unor materii prime pentru mașini de rectificat. Institutul de mașini de rectificat a relevat că producătorii de abrazivi sînt în fața unei lipse de rășină fenolică, care este esențială pentru producția a circa 50 la sută din mașinile de rectificat. După cum afirmă institutul, industria petrochimică nu produce destul benzen pentru a satisface cererea în totalitate, benzenul fiind unul din principalele materii prime în fabricarea rășinii fenolice.Lipsa forței de muncă este numitorul comun al dificultăților întîmpinate de industria de mașini-unelte (92%). Munca calificată a fost întodeauna o problemă în industrie, care a cunoscut o depresiune la fiecare 10 ani și este una din cauzele care continuă să pună în dificultate companiile de mașini-unelte. Se încearcă unele soluții : pregătirea la locul de muncă a cît mai mulți muncitori sau prin intermediul unor școli profesionale locale

Diverse neajunsuri au dus la întir- 
zierea considerabilă a datei de livrare a 
utilajelor : „în timpurile cele mai bune 
după primirea comenzilor erau necesare 
șapte luni pentru a construi mașini-unelte 
complicate. Majoritatea companiilor au 
nevoie acum de termene de cel puțin 13 
luni, iar termenele pentru echipament 
greu sînt acum de peste 20 de luni".

® Atracția internațională pe care 
o suscită piața mașinilor-unelteO ANALIZĂ a pieței internaționale duce la aceeași constatare și anume că cererea depășește oferta în întreaga lume.U.R.S.S. a identificat această lipsă pe piață și s-a hotărît să acționeze pentru satisfacerea în măsură crescîndă a acestui segment de piață. Industria sovietică de mașini-unelte, care deține primul loc în Europa și e socotită a doua din lume, după S.U.A. avansează repede atît în nivelul tehnologic, cît și în volumul producției (Journal of Commerce 12—17—73, vol. 318, nr. 23), în perioada 1971—1975 pentru dezvoltarea acestei industrii s-au alocat fonduri bănești de două ori mai mari decît în anii 1966—1970.Japonia a sesizat și ea această conjunctură favorabilă a pieței. „Japan Machine Tool Builders Association" (J.M.T.B.A.) a încercat să mărească exporturile de mașini-unelte în 1974 la 20% din producția totală, în comparație cu 10% în anul 1973, și are în plan să ridice această pondere la 

50% în viitor. J.M.T.B.A.. la o întrunire a compartimentului său de export a scos în relief, că actuala criză petrolieră face necesară lărgirea exporturilor. Importul petrolului foarte scump trebuie să fie contrabalansat de Japonia prin mai multe exporturi. Se prevede că rata exportului de mașini-unelte ale Japoniei să crească în perspectivă la aproximativ 50% din producția sa totală, ajungînd aproape la nivelul R.F.G., sau Elveției. (O creștere a exporturilor pînă la 20% din valoarea producției ar totaliza 40 bilioane yeni, a- dică 133 mii. dolari). Pentru a atinge acest țel, J.M.T.B.A. a cerut guvernului să mărească fondurile de asistență pentru străinătate și, în special să sporească creditele pentru țările Ămericii Latine.Datorită dificultăților economice survenite în Marea Britanie companiile engleze de mașini-unelte. de asemenea, caută să satisfacă cererea externă. Noile comenzi interne de mașini-unelte în Marea Britanie arată o tendință descendentă, dar este menținut totuși nivelul prin cererea mare, continuă de peste hotare.Giganta industrie de mașini-unelte a R.F.G. a înregistrat, contrar previziunilor, creșteri ale producției in 1974. Aceasta s-a datorat în special creșterii debușeelor externe. în timp ce cererea internă s-a diminuat față de 1973. Instabilitatea generală a pieței vest-europene. către care se îndreaptă cea mai mare parte a producției de mașini-unelte a R.F.G. produce unele incertitudini în ceea ce privește evoluția viitoare a cererii.
Cu toate că actuala mărime a exceden

tului cererii asupra ofertei a asigurat piețe 
pentru industria de mașini, practic pentru 
toate produsele, atit in anul 1974 cît și 
pentru anul 1975. mai multe surse de in
formare arată că cererea cea mai impor
tantă abia acum apare.

• Comportamentul
recomandat exportatorilorETAPA URMĂTOARE studiului de piață a fost cercetarea de marketing vizînd cunoașterea gradului de familiarizare a clien- ților potențiali cu tehnologia de producție pe care o vinde Mașinexportimport, în particular determinarea competitivității licențelor Fortuna și Morando îmbunătățite de producătorii români. A fost efectuată o anchetă pentru a evalua posibila acceptare a acestor mașini și a determina aria aplicabilității lor tehnice. Pentru a realiza acest lucru au fost efectuate contacte cu producători și distribuitori în care de un real folos au fost datele furnizate de Asociația națională a producătorilor de mașini-unelte (N.M.T.B.A.) și Asociația distribuitorilor americani de mașini-unelte (A.M.T.D.A.)Majoritatea companiilor din industria de prelucrare a metalele din S.U.A. trebuie să lucreze cu utilaje de toleranțe stricte, dar duc lipsă de forță de muncă calificată, pentru munca de precizie. Mașinile-unelte cu comandă-program ajutate de computere Eacilitează rezolvarea acestei probleme, însă, asemenea mașini reprezintă în medie numai 20% din livrările industriei de mașini-unelte din S.U.A. Există un număr mare de companii de dimensiuni mici și medii care ar putea să le utilizeze. Sînt 

însă mai multe obstacole care împiedică absorbția mai mare a mașinilor-unelte moderne în Statele Unite între care trebuie menționate : (a) finanțarea, furnizarea, acordarea service-ului, instruirea și mediocritatea managamentului ; (b) firmele mici și atelierele de mașini nu sînt capabile să facă față costului ridicat al achiziției de mașini-unelte cu comandă program ; (c) multe companii ezită să achiziționeze echipament care nu va fi furnizat la timp creîndu-le dificultăți în executarea programelor imediate de producție ; (d) lipsa unor secții de service a dus la plăți suplimentare pentru piese de schimb și întreținerea mașinilor-unelte noi ca și ale celor în curs de utilizare.în aceste condiții apar ca foarte adecvate unele forme speciale de comerț exterior și cooperare cum ar fi : cooperarea pe bază de licență, închirieri (leasing) și alte aranjamente, multiplicând astfel segmentele pieței americane care ar putea absorbi cu interes deosebit o gamă largă din mașinile-unelte românești.Vînzătorul acestor mașini-unelte perfecționate trebuie să asigure o livrare rapidă service prompt și instructaj propriu privind manipularea utilajelor, condiții care sînt deja rezolvate spre exemplu în cazul unui echipament închiriat, avantaj pe care-1 au în vedere o serie de importatori.Anchetarea producătorilor americani de' mașini-unelte a evidențiat că partea dini vânzări făcute prin distribuitori este covîr- șitoare — intre 70—100" <>. Motivația a fost dată prin costul foarte mare al dezvoltării unor canale de distribuție proprii, față de comisionul uzual acordat distribuitorilor între 5—10%. Toți producătorii s-au decla-; rat satisfăcuți de serviciile distribuitorilor. Continuînd ancheta în rîndul distribuitorilor de mașini-unelte am obținut datele prezentate în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2

a) Răspunsuri de la firmele contactate
(distribuitori)— Firme contactate 100%— Familiarizate cu mașinile-unelte românești 52,4%— interesate imediat 14,3%— nu au disponibilități financiare 4,8%— nu le plac produse străine 9,5%— au deja mașini 9,5%

b) Răspunsuri de la firmele familiarizate 
cu mașinile românești— firme familiarizate 100%— interesate imediat 27,3%— nedecise 36,4%— prețuri competitive 54,5%Detalii privind interesul specific al dife- riților distribuitori pot fi găsite în stadiul existent la Laboratorul de marketing — A.S.E.Segmentele de consumatori finali depistați de piața americană au fost : constructorii de automobile și întreprinderile conexe, firmele din industria oțelului, atelierele mari, constructorii de nave, atelierele de căi ferate, producătorii de echipament greu.Analize statistice specifice ale prețurilor pe segmentele de piață menționate nu au 4 fost posibil de realizat în această etapă a studiului.

prof. dr. M. C. Demetrescu



DOCUMENTAR ECONOMIC
In ajutorul participanților la învățămintul politico-ideologic de partid

SM. POLITICA PARTIDULUI DE PROMOVARE A ȘTIINȚEI
Problem ale 1 pR0GRE$ui_ui TEHNIC. SARCINILE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

politicii economice ’ ’ ’

interne și internaționale PENTRU INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNIC
a partidului

și statului „ost™ SI PERFECTIONAREA CONDUCERII ACTIVITĂȚII
Consultație la tema 5 ECONOMICE Șl SOCIALE. CINCINALUL 1976-1980 - CINCINALUL

REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
EPOCA CONTEMPORANĂ s-a conturat ca o epocă nouă a 

transformărilor revoluționare pe toate planurile dezvoltării so
cietății, fiind epoca revoluțiilor socialiste, epoca revoluțiilor de 
eliberare națională, epoca revoluției în știință și tehnică. Prin 
dimensiuni și consecințe revoluția științifico-tehnică are un ca
racter mondial. Cu toate acestea evoluția ei are un caracter 
inegal în dependență de orînduirea politică, nivelul dezvoltării 
economice ; structurile sociale. In țara noastră procesul făuri
rii societății socialiste multilateral dezvoltate se desfășoară in 
condițiile promovării de către P.C.R. a revoluției științifico- 
tehnice. în Programul P.C.R. se subliniază că obiectivul pri
mordial al politicii în etapa actuală este „creșterea puternică a forțelor de producție pe baza cuceririlor revoluției tehnico-ști- ințifice, astfel incit să se poată asigura sporirea continuă a producției de bunuri materiale in vederea satisfacerii largi a necesităților de consum ale întregului popor, dezvoltarea multilaterală a societății". în conformitate cu această orientare 
principială, cincinalul 1976—1980 va fi cincinalul revoluției ști
ințifico-tehnice, cincinalul calității.

In concepția partidului nostru, idealurile socialismului pot 
fi realizate numai pe baza introducerii în viața societății a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Interacțiunea dintre re
voluția științifico-tehnică și societatea socialistă capătă în țara 
noastră următoarele manifestări principale :

— revoluția științifico-tehnică are un rol determinant in dez
voltarea bazei tehnico-materiale a socialismului;

— relațiile de producție și sistemul politic al societății so
cialiste oferă baza socială cea mai adecvată pentru înfăptuirea 
revoluției științifico-tehnice ;

— revoluția științifico-tehnică determină o modificare cali
tativă în dezvoltarea industrială care își găsește deplina mani
festare în contextul schimbărilor sociale socialiste.

1. Rolul conducător al partidului și statului in conducerea 
activității de cercetare științifică și valorificarea 
rezultatelor obținuteP.C.R. — forța conducătoare a întregului proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — îndeplinește obligații majore în dirijarea activității de cercetare științifică. Aceste obligații derivă nu numai din rolul pe care îl are P.C.R. în sistemul societății socialiste, dar și din particularitățile dezvoltării științei moderne. în epoca contemporană știința constituie factorul primordial al progresului iar amploarea dezvoltării ei implică responsabilități social-politice fundamentale, o orientare și planificare a eforturilor de cercetare la scara. întregii societăți.

în condițiile țării noastre politica științei se constituie ca o parte componentă a politicii P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
1.1. Politica P.C.R. de promovare 
a științei și progresului tehnic

și culturală fără precedent. în aceste
Transformările calitative care s-au produs în dezvoltarea științei și tehnicii contemporane au făcut din acestea o forță socială, economică condiții : (1) dezvoltarea științei și tehnicii solicită eforturi financiare masive ; (2) consecințele progresului științific asupra mediului social și natural impun un control mai riguros ; (3) statele și popoarele sînt interesate să stimuleze cercetarea științifică în direcțiile care pot da cele mai bune rezultate pentru societate. în consecință, s-a impus necesitatea unei politici a științei și tehnicii capabile să orienteze importantele resurse financiare (în unele state, pentru cercetarea științifică, se alocă 3—4% din produsul social), să aleagă principalele direcții de interes pentru cercetare, să exercite un control al efectelor progresului tehnologic asupra societății și mediului natural.Cincinalul 1976—1980, în care sub conducerea P.C.R. se va realiza afirmarea viguroasă a revoluției științifico-tehnice în țara noastră, solicită un important efort de mobilizare a resurselor științifice, de creare a condițiilor necesare pentru afirmarea lor deplină. Condițiile de realizare ale acestui cincinal impun o cît mai rațională utilizare a resurselor economice și umane, ceea ce cere elaborarea unei politici a științei și tehnicii in raport cu condițiile de dezvoltare proprii țării noastre. Politica P.C.R. de promovare a științei și a progresului tehnic este întemeiată pe următoarele idei fundamentale ;• organizarea cercetării științifice în strînsă concordanță cu cerințele producției materiale și activității sociale asigurîndu-se dezvoltarea corespunzătoare atît a cercetării aplicative, cît și a cercetării fundamentale de perspectivă.• cercetarea științifică trebuie să premeargă obiectivelor și necesităților dezvoltării societății prevăzute în Programul P C.R. și să acționeze pentru soluționarea din timp a problemelor dezvoltării și oferind o perspectivă largă societății socialiste.e orientarea cercetării științifice cu prioritate spre cunoașterea și valorificarea superioară a tuturor resurselor țării.• cercetarea științifică trebuie să contribuie la soluționarea mai rapidă a problemelor complexe de care depinde dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție a țării, creșterea eficienței economice, sporirea bunăstării poporului.în concordanță cu aceste idei care ghidează politica științei 



din țara noastra s-au alocat fonduri importante care prin ponderea lor procentuală echivalează eforturile făcute de principalele state ale lumii pentru dezvoltarea științei.Pe plan organizatoric s-a desfășurat in ultimii ani un important efort menit să asigure cadrul necesar unei dezvoltări propice gîndirii științifice, un cadru potrivit stimulării inovației și invenției.Conducerea științei a constituit, de asemenea, obiectul unei preocupări constante din partea P.C.R. în acest sens, s-au elaborat forme noi de concentrare a forțelor științifice în cadrul unor institute centrale de cercetări, s-au stabilit relații strînse intre cercetare-învățămînt și producție, s-a constituit un organ de coordonare a întregii activități de cercetare științifică și anume Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.întregul sistem de conducere și promovare a științei și progresului tehnic urmărește amplificarea cercetării științifice proprii.
1.2. Necesitatea stimulării cer
cetării științifice proprii

con- înpune moduriDinamica lumii temporane evidență două de a beneficia de e- O modalitate in Cealaltă sau puternicFără îndoială că asemenea trans-
constă producerea modali- produse- dez-

fectele revoluției științil'ico-tehnice. în realizarea revoluției științifico-tehnice. efectelor acesteia prin propriile forțe, late rezidă în transferarea rezultatelor lor revoluției științifico-tehnice din țările voltate în cele aflate în curs de dezvoltare, în anumite limite restrinse vom constata că un fer este necesar și inevitabil. Dar există și posibilitatea de a rămîne doar în postura de importator al produselor acestei revoluții. în acest ultim caz decalajele economice și tehnologice în loc să se reducă ar spori treptat. Totodată, trebuie să se țină seama de posibilitățile apariției unor noi forme de dependență tehnologică care pot submina independența unei națiuni. Astfel, actuala revoluție științifico-tehnică cere dezvoltarea unei industrii autohtone a cunoașterii, pentru a rămîne ferm pe picioarele proprii.Prin potențele sale intelectuale. România se remarcă prin forțe științifice deosebite și deși este un stat mic poate realiza străpungeri spectaculoase în știință și tehnică cu urmări favorabile pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei și societății.Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din iulie 1975 a abordat la cel mai înalt nivel această chestiune punind eu acuitate obligația desfășurării forțelor științifice și tehnice proprii in direcțiile impuse de revoluția științifico-tehnică și a lichidării stărilor de spirit caracteristice „subdezvoltării", care generează atitudinea de ploconire față de produsele țărilor dezvoltate cu tradiție în tehnologie. In acest spirit se militează pentru structuri capabile să susțină creația autohtonă și să învingă lipsa de curaj, neîncrederea, birocratismul, care fiecare în felul său alimentează mentalități și practici lipsite de eficacitate economică. în același sens, se prevăd măsuri menite a scurta drumul aplicării în producție a realizărilor autohtone.în cincinalul 1976—1980 circa 80°/,, din totalul tehnologiilor noi și perfecționate vor fi de concepție proprie sau rezultatul perfecționării celor existente.
2. Influența revoluției tehnico-științifice asupra 

dezvoltării economice și sociale a țării. Trăsăturile 
revoluției tehnico-științifice și implicațiile ei.

REVOLUȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ reprezintă o schimbare calitativă în știință și tehnică, care își găsește expresia în modificarea radicală a structurii și dinamicii forțelor de producție, a producției societății, în transformarea radicală a situației omului în sistemul forțelor de producție, precum și a condițiilor materiale ale vieții societății.Prin dimensiuni și consecințe, revoluția științifică și tehnică nu este numai un proces global cuprinzînd în sfera' sa de acțiune întreaga planetă, ci și un proces cu caracter societal, in- fluențînd în mod profund întreaga viață economică, socială, culturală.Revoluția științifico-tehnică acționează ca o forță motrice a progresului umanității în general și a progresului socialist în particular. Acest rol se face simțit prin influența pe care o exercită revoluția științifico-tehnică asupra dezvoltării economice și sociale a țării noastre.

2.1. Caracteristicile și direcțiile 
principale de desfășurare a 
revoluției științifice și tehnice

lo-științei progre- deține tehni- sociale. Știința Această și ști-

Desfășurarea revoluției științifico-tehnice a schimbat radical cui și rolul în înfăptuirea sului. Știința acum un loc prioritar în realizarea modificărilor ce, tehnologice, în realizarea transformărilor a devenit o forță nemijlocită de producție, transformare constă în faptul că științele naturii v. .... iiițele tehnice prin realizările lor își găsesc întruchiparea în mijloacele de producție și în experiența de producție a oamenilor. La rîndul lor, științele sociale îndeplinesc un rol din ce în ce mai mare în soluționarea unor probleme importante pen- tru progresul social, cum ar fi stimularea interesului și randamentului în muncă, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, perfecționarea relațiilor sociale. în acest context, se dezvoltă noi discipline — economia resurselor umane, psihologia și sociologia muncii, știința conducerii.Esența revoluției științifico-tehnice o constituie automatizarea și cibernetizarea proceselor de producție.Actuala revoluție în știință și tehnică se deosebește de revoluția industrială care s-a desfășurat în condițiile făuririi societății capitaliste în apusul Europei, prin faptul că a împins mai departe procesul eliberării ,,mîinii“ (realizată parțial ck mașinism) prin automatizarea producției și prin faptul că produce eliberarea „capului" oamenilor prin preluarea unor funcții logice de către mașinile automate.Prezentate într-o modalitate sistematică principalele direcții ale revoluției științifico-tehnice sînt următoarele :• transformarea calitativă a forțelor de producție prin trecerea de la complexe de mașini mecanice la sisteme automatizate. conduse de instalații cibernetice de conducere și control a proceselor tehnologice pe baza unor programe prestabilite;• modificarea obiectului muncii prin lărgirea gamei de materiale incluse în procesul de producție cu materiale sintetice care nu se găsesc în natură ;• schimbarea treptată a surselor vechi de obținere a energiei electrice cu altele noi (energie nucleară, termonucleară, geotermică, solară, eoliană) ;• lărgirea gamei de tehnologii de producție prin trecerea de la tehnologii fizico-mecanice care modifică forma (proprietățile fizice) substanțelor obținute de la natură sau sintetice. Ia tehnologii nemecanice (chimice, biologice) care modifică structura substanțelor sau creează produse cu proprietăți prestabilite. Se introduc metode principial noi de acțiune asupra obiectului muncii (prelucrarea prin laser, producerea de metale cu ajutorul microorgnismelor etc.) ;• influențarea directă a ritmului dezvoltării economice prin încorporarea realizărilor gîndirii științifice în toate compartimentele activității economico-sociale ;• contribuie la formarea de cadre cu înaltă pregătire pentru nevoile dezvoltării sociale inclusiv cadre de conducere, cadre științifice, tehnice și activiști sociali ;• deschide noi perspective în sfera conducerii prin automatizarea conducerii proceselor tehnologice complexe și fundamentarea științifică a actelor de conducere economică și socială. cu urmări pozitive asupra organizării producției, a muncii în conducerea proceselor social-economice.
3. Conținutul activității de conducere planificată a 

economiei; știința conducerii și sferele ei de cuprindere, 
in corelare cu evoluția progresului tehnico-economicPORNIND DE LA NECESITĂȚILE obiective ale dezvoltării sociale. P.C.R. acordă o deosebită atenție perfecționării conducerii și organizării tuturor sectoarelor de activitate corespunzător cerințelor și schimbărilor ce au loc în viața economico- socială.în economie, măsurile adoptate în ultimii ani în țara noastră au urmărit crearea unui sistem de conducere cu o înaltă funcționalitate. corespunzătoi- nevoilor pe care le impun revoluția științifico-tehnică. dinamismul viguros al forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție și sociale caracteristice etapei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Reducerea unor verigi intermediare între conducerea centrală și unitățile de bază ale producției, crearea centralelor industriale și regruparea unor întreprinderi, instituționalizarea con-



ducerii colective, au produs importante modificări în configurația generală a mecanismului nostru economic, în distribuirea și exercitarea atribuțiilor pe diferite eșaloane organizatorice în sistemul de legături care se formează în procesul funcționării lui.
3.1. Principalele obiective ale 
perfecționării conducerii și or
ganizării activității economice

creșterii a res- rapide în ve- decizi-

în actuala etapă a dezvoltării societății socialiste în țara noastră, nivelul atins de dezvoltarea economică impune urmărirea următoarelorobiective :• crearea unor puternice unități de bază care să asigure promovarea pe scară largă a profilării, specializării și cooperării în producție, în condiții de eficiență maximă ;• apropierea conducerii de producție în vederea c operativității și gradului de fundamentare a deciziilor, ponsabilității cadrelor de conducere pe baza cunoașterii și mai aprofundate a fenomenelor și proceselor reale, derea implicării lucrătorilor în elaborarea și realizarea ilor ;• amplificarea autonomiei operaționale și funcționale a unităților economice, creșterea rolului acestora în fundamentarea sarcinilor de plan, în condițiile organizării conducerii unitare a întregii economii ;• ridicarea rolului pîrghiilor economico-financiare în activitatea productivă, a creditului și beneficiului în stimularea creșterii eficienței, pe baza gestiunii economice ;• asigurarea unor condiții și sisteme organizatorice îmbunătățite pentru adaptarea producției la cerințele consumatorilor și promovarea vînzărilor atît pe piața internă cît și pe cea externă :• legarea tot mai strinsă a științei de producție în vederea accelerării progresului tehnico-științific. ridicarea calității produselor și intensificarea cooperării tehnice și economice internaționale ;• perfecționarea pregătirii cadrelor de conducere- dezvoltarea științei conducerii și îmbunătățirea întregii activități de conducere și planficare a activității economice.A ridica nivelul conducerii activității productive la nivelul științei și tehnicii moderne și, odată cu aceasta, cel al conducerii activității sociale constituie în prezent o preocupare centrală. Se pune problema de a introduce tehnica electronică in procesele de producție, în domeniul neproductiv, cît și în însăși sfera 
v organizării conducerii, deoarece prelucrarea cibernetică a datelor în vederea adoptării unor hotăriri schimbă radical atit condițiile, cît și premisele muncii de conducere la toate nivelele. Noul constă nu numai în aceea că dezvoltarea tehnicii de producție determină necesitatea adaptării continue a formelor de conducere și organizare la această dezvoltare a tehnicii, ci. totodată, și în aceea că existența noii tehnici cibernetice, care servește munca de conducere, impune, la rîndul ei. schimbări sistematice în formele și metodele activității de conducere, în structurile și funcțiile de organizare. Introducerea tehnicii electronice in producție și în conducerea proceselor de producție, în conducerea economiei și a vieții sociale în general reprezintă o treaptă calitativ superioară în evoluția tehnicii de producție și duce la o situație cu totul nouă in ce privește corelația dintre om și mașină, dintre subiect și obiect. Un rol deosebit, in raport cu îmbunătățirea activității de conducere, il capătă sistemul informațional modem pentru conducere.Este pe deplin justificat că. în țara noastră. în etapa actuală a dezvoltării economice și social-culturale alături de înfăptuirea revoluției științifice-tehnice. conducerea partidului pune un accent deosebit pe problema conducerii științifice în toate domeniile.Noile forme și metode de conducere a economiei și vieții sociale reflectă concordanța dintre nivelul general și exigențele unei economii moderne în condițiile specifice ale societății românești ; ele reprezintă o contribuție la soluționarea marilor probleme pe care le implică adaptarea întregului mecanism economic și social la schimbările din sfera producției, pe linia integrării multilaterale și organice a științei in viața societății socialiste. Programul P.C.R. subliniază că în făurirea societății socialiste mul-3.2. Conducerea planificată a 

economieitilateral dezvoltate și în edificarea comunismului partidul se călăuzește după legitățile obiective, acționînd pentru folosirea 
lor corespunzător condițiilor concrete din țara noastră. In acest spirit sistemul financiar, banii, producția de mărfuri, prețurile 
vor fi utilizate în concordanță cu sarcinile fiecărei etape de dezvoltare a țării. Acțiunea legilor obiective, ca și a diferitelor

întreaga activitate economico-dezvoltarea proporțională — în
pîrghii economico-financiare își vor găsi oglindirea în cadrul politicii generale a partidului și statului, în planul național unic pe baza căruia se va desfășura socială.rianul național unic asigură conformitate cu legile o- biective — a tuturor sectoarelor de activitate. Determinarea direcțiilor și volumului producției materiale se realizează în temeiul principiului socialist al dezvoltării forțelor de producție în vederea satisfacerii nevoilor de viață, determinate științific ale societății, atît pentru asigurarea reproducției lărgite cît și pentru acoperirea necesităților consumului.în raporturile economice internaționale se ține seama permanent de acțiunea și cerințele pieții. Legea valorii, legile producției de mărfuri sînt folosite în mod conștient în concordanță cu necesitățile economiei naționale planice, cît și cu cerințele pieței internaționale. Pe plan național cîmpul și modul de acțiune al a- cestor legi sint diferite de cele de pe plan internațional.în raport cu cerințele etapei actuale de dezvoltare ale țării, fundamentarea sarcinilor de plan se va concentra tot mai mult la nivelul întreprinderilor și centralelor, al județelor și celorlalte unități administrativ-teritoriale.
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Un obiectiv major al conducerii planificate îl constituie împletirea organică a planificării în profil depai-tamental cu planificarea pe ramuri și in profil teritorial pentru a se asigura dezvoltarea echilibrată a econoamiei naționale.Militînd pentru înfăptuirea consecventă a principiului conducerii unitare, pe baza planului unic, se va acționa pentru extinderea autonomiei unităților economico-sociale în toate sectoarele de activitate.
3.3. Noile dimensiuni ale științei 
conducerii

în condițiile societății socialiste este imperios necesară asigurarea uneiconduceri unitare a întregii activități economico-sociale. Din punctul de vedere al ariei cuprinse, conducerea unitară include atît sectorul de stat, cît și cel cooperatist, de asemeni cuprinde în egală măsură activitatea economică și toate celelalte compartimente ale societății.Conducerea este un proces obiectiv necesai’ existenței și dezvoltării societății. Conducerea asigură coordonarea și structura acțiunilor colective spre țeluri comune.în dependență de natura relațiilor sociale și de modul în care acestea se materializează într-un anumit loc și timp istoric, se constituie conținutul concret al proceselor de conducere, principiile și normele de desfășurare.
„In abordarea problemelor științei conducerii este de aceea 

necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să avem în 
vedere deosebirile determinate de caracterul orînduirii sociale, 
dc particularitățile relațiilor de producție. Fără îndoială există 
și legități generale care într-o formă sau alta acționează în 
toate orînduîrile păstrîndu-și valabilitatea și in socialism ; 
aceste legități exprimă unele trăsături și cerințe comune ale 
organizării și conducerii vieții sociale. Dar chiar și acestea su
feră schimbări în funcție de condițiile concrete date. Ele capătă 
forme și modalități deosebite de manifestare în raport cu dez
voltarea forțelor și relațiilor de producție, a științei și culturii, 
cu progresul general al societății"...în socialism conducerea socială are ca obiect societatea în ansamblul ei, care în aceste condiții constituie un sistem cu un înalt grad de integrare datorat proprietății obștești asupra principalelor mijloace de producție, dezvoltării planificate și existenței unității social-politice. în aceste condiții se dezvoltă 



O știință a conducerii societății ca instrument de perfecționare a conducerii politice și social-economiee.Știința conducerii capătă astfel o nouă dezvoltare prin efortul de a elabora cunoștințe care depășesc limitele conducerii întreprinderilor (management) sau a unor instituții sau organisme sociale luate separat.Știința conducerii în noile ei dimensiuni cercetează problemele legate de exercitarea funcțiilor de conducere politică, la toate nivelele de organizare socială, în condiții de eficiență și operativitate în raport cu valorile și scopurile societății socialiste.Funcția majoră a noii științe constă în elaborarea cunoștințelor care permit exercitarea la un nivel mai înalt a roiului conducător al partidului clasei muncitoare. Cadrul conceptual, metodologia, metodele și tehnicile proprii științei conducerii societății se construiesc printr-un efort interdisciplinar.
4. Sarcinile ce revin cercetării științifice in cincinalul 

1976 - 1980. cincinalul revoluției tehnico-științificeCINCINALUL REVOLUȚIEI ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE înseamnă intensificarea, accelerarea acestui proces revoluționar — care nici nu începe nici nu se termină odată cu noul cincinal — în țara noastră, înseamnă materializarea și finalizarea anumitor sectoare ale revoluției științifice în perioada 1976—1980. Aceasta presupune, implicit, stabilirea unor priorități și fixarea unor opțiuni, concentrarea corespunzătoare a mijloacelor materiale și spirituale pe anumite direcții prioritare, în concordanță cu necesitățile și posibilitățile noastre de astăzi, cu tradițiile noastre, ținînd seama de nivelul atins de revoluția științifico-tehnică pe plan mondial.La Plenara comună a C.C. al P.C.R. și C.S.D.E.S. din iulie 1975, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că potențialul național de cercetare are sarcini importante în introducerea rapidă a cuceririlor revoluției științifice-tehnice in producție, în valorificarea resurselor creatoare ale inteligenței românești. Astfel, se spune în cuvîntarea la această plenară : ..După cum de
monstrează viața însăși, pentru a avea succese, cercetarea tre
buie să se lege realmente de producție, să se mute in întreprin
deri, să-și desfășoare activitatea in strinsă unitate cu producă
torii de bunuri materiale... Aceasta este problema esențială ce 
se pune în cercetare — atit in industrie cit și in agricultură", în politica de promovare a științei și progresului tehnic din Programul P.C.R. sînt stabilite direcții prioritare de dezvoltare a cercetării științifice.
4.1. Programe de cercetare 
științifică

științifică- 
modificat ca-

Revoluția 
tehnică a 
litativ cercetarea știin
țifică însăși. Locul ac- 
desfășurată adesea întivității științifice de mică amploare, condiții artizanale de oameni de știință care lucrau ca indivi- daulități ștințifice remarcabile l-a luat activitatea de cercetare — dezvoltare înfăptuiă de mari colective de cercetători în laboratoare științifice de dimensiuni industriale. în noile condiții, activitatea de cercetare — dezvoltare nu abordează numai probleme științifice, ci obiective de amploare și de perspectivă pentru dezvoltarea economică și socială pe baza unor programe.în acest context se asigură o strinsă legătură între cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă. între oamenii de știință și inginerii și specialiștii din producție.în țara noastră s-au stabilit pentru cincinalul 1976—1980 un număr de programe de cercetare științifică care răspund unor nevoi stringente ale dezvoltării interne și care sînt totodată în concordanță cu tendințele care își croiesc drum pe plan mondial. Principalele programe se referă la :1) modernizarea industriei prin introducerea unor tehnologii de concepție proprie și perfecționarea celor existente ;2) amplificarea spectrului de resurse materiale și energetice prin valorificarea superioară a resurselor interne ;3) obținerea de modificări constructive, calitative prin proiectarea și realizarea produselor ;4) dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniul matematicii, biofizicei, biochimiei, biologiei pentru a deschide orizontul pentru noi realizări spectaculoase cu caracter aplicativ ;5) promovarea cercetărilor în doțnenii de mare perspectivă pentru economie și societate cum sînt electronica, chimia ;6) dezvoltarea construcției de mașini pentru a se înnoi gama acestora în raport cu noile exigențe ale progresului tehnico- științific.Aceste programe și altele vor contribui la atingerea gradului de eficiență economică și socială cerută de înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice.

4.2. Dezvoltarea colaborării ști
ințifice internaționale

Programul P.C.R. menționează că în actuala etapă a revoluției știin- țifico-tehnice colaborarea. participarea la diviziunea internațională a muncii sînt o necesitate. Nici un popor nu se poate izola, nu poate renunța la colaborare internațională fără grave urmări în dezvoltarea sa economico-sccială. în corespundere cu acest punct de vedere partidul nostru militează pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru o nouă ordine politică și economică capabile să asigure dezvoltarea tuturor popoarelor, accesul neîngrădit la cuceririle științei și tehnicii. La rîndul său, fiecare popor are posibilitatea în cadrul cooperării să aducă aportul său Ia sporirea-fondului mondial de cunoștințe și capacități tehnice. în acest context știința românească are și va avea în continuare un rol activ în promovarea colaborării internaționale. Un factoi- care acționează în acest sens este puternica dezvoltare — pe baza principiilor de egalitate și reciprocitate — a relațiilor economice, tehnice și culturale în primul rînd cu țările socialiste. cu statele în curs de dezvoltare, precum și cu alte țări indiferent de orînduirea lor socială.
Sergiu TAMAS

Ion ZARA

ÎNTREBĂRI

1. Cum se manifestă interacțiunea dintre revoluția știin
țifico-tehnică și procesul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, sub conducerea P.C.R. ?

2. în ce constă importanța intensificării activității de 
cercetare științifică în România și care sînt căile de rea
lizare. in concordanță cu necesitățile economiei naționale ?

3. Care sint principalele funcții ale științei conducerii 
societății pentru promovarea progresului tehnico-economic?

4. Care sint caracteristicile prin care cincinalul actual va 
fi un cincinal al afirmării revoluției ștințifico-telinice ?

5. Care sînt prevederile din planul cincinal 1976—1980 
referitoare la dezvoltarea cercetării științifice și introdu
cerea in practică a rezultatelor acesteia ?BIBLIOGRAFIE

Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- 
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București, 1974, p. 57—68 ; 78—92

Lege privind organizarea activității de cercetare științifică în 
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Nicolae Ceaușescu — Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român in perioada dintre Congresul al X-lea și Congresul al XI-lea și sarcinile de viitor ale partidului, Ed. politică, București, 1975, p. 60—63.
Nicolae Ceaușescu — Cuvîntare la Conferința națională a cercetării științifice și proiectării 25 octombrie 1974. Rezoluția Conferinței naționale a cercetării științifice și proiectării, Ed. politică, București, 1974, p. 7—44 ; 51—84.
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porană actul de la 
bucură de o înaltă 
prețuire.

românească contem- 
24 ianuarie 1859 se 

și unanim recunoscută 
Expresia cea mai edificatoare a 

acestei prețuiri o găsim în Programul par
tidului care, referindu-se la momentul uni- 
unirii, menționează : „Un moment de o deose
bită imoortanță istorică l-a constituit înfăp
tuirea în 1859 a statului național, prin uni
rea Munteniei și Moldovei sub domnia lu
minoasă a lui Alexandru loan Cuza". Privit 
din perspectiva epocii noastre memorabilul 
act politic de acum 117 ani se înscrie du
rabil pe făgașul unui îndelungat proces 
obiectiv și care ulterior a exercitat o pro
fundă înrîurire asupra României co stat na
țional unitar, liber și independent.

Idealul național al unirii a luat naștere în 
timpuri îndepărtate. La baza lui au stat 
comunitatea de obirșie, de limbă, de viață 
economică și de interese a tuturor români
lor care de veacuri au populat soațiul te
ritorial de est, vest și sud al Carpaților.

Asemenea puternice elemente de perma
nență istorică în viața poporului român au 
asigurat acestuia o dezvoltare unitară con
tinuă, în pofida vicisitudinilor istoriei și a 
fărîmițării statale specifice evului mediu, 
între țările române s-au statornicit în 
decursul timpului strînse legături și relații pe 
plan economic, politic și cultural—științific. în 
aceste condiții mințile cele mai înaintate ale 
neamului nostru au avut posibilitatea să dea 
un impuls și mai puternic și să întărească 
in conștiința poporului român ideea de uni
tate. Marele cărturar și domn al Moldovei, 
Dimitrie Cantemir, scria că „neamul Moldo
venilor, Muntenilor, Ardelenilor, cu toții cu 
un nume de obște Români se cheamă" și că 
„toti aceștia dintr-o fîntînă au izvorit și 
cură".

La sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începu
tul secolului al XlX-lea în viața socială a ță
rilor române se produc adinei transformări. 
Procesul de destrămare al orînduirii feudale, 
de apariție și dezvoltare a relațiilor capita
liste 
mul 
tura 
mult 
puls 
fică 
Către mijlocul secolului al XlX-lea fluxurile 
economice între țările române capătă o am
ploare fără precedent, lărgind și consolidînd 
procesul obiectiv necesar de statornicire 
a pieței naționale. Toate acestea se oglin
desc și în frecvența nemaiintîlnită pînă 
atunci a măsurilor și hotărîrilor guvernamen
tale similare ce se iau în Țara românească și 
Moldova, și a contactelor realizate, precum și 
a tratativelor încheiate între respectivele 
țări pentru reglementarea în comun a mul
tiplelor probleme de natură economică.

Prefaceri mari au loc și în viața socială, 

determină prefaceri importante, în pri- 
rînd, în economia acestor țări. Agricul- 
lor este orientată din ce în ce mai 
spre piață, industria cunoaște un im- 
mai puternic, iar comerțul se intensi- 
intr-un ritm mai viu decît pînă atunci.

oi acestor 
antrenarea 
înfăptuirea 
chemări în- 
muntenilor

„Munteanu 
i, sînt frați, 

Moldova 
interesul

și Moldoveanu sint toți 
o singură nație." Iar 

spunea : „De datoria 
i este dar să în- 
frații noștri de peste 

frați de același singe și de 
Pe Cimpia Libertății din Blaj

se 
nostru 

miinile la I 
ca ——

iar pe plan extern se produc 
deplasări importante in pri
vința raportului de forțe. în 
atari condiții istorice, ideea 
unității de neam se îmbo
gățește cu un conținut nou,
de unitate națională, iar realizarea ei 
prin crearea unui stat național unitar a- 
junge un țel politic concret Marile mișcări 
sociale care au precedat unirea din 1859 
și-au înscris acest țel la loc de cinste in pro
gramele lor. Exponenții de frunte 
mișcări au militat neobosiți pentru 
și mobilizarea întregii națiuni la 
unirii. Tudor Vladimirescu adresa 
flăcărote pentru unirea destinelor 
cu ale moldovenilor „ca unii ce sintem de un 
neam, de o lege și subt aceeași stăpinire". 
Cărvunarii moldoveni in cunoscuta lor consti
tuție arătau necesitatea acțiunii pentru „uni
rea tot trupul neamului nostru”. Ion Cîmpi- 
neanu, la 1838, cerea tuturor românilor „de 
a întoarce o patrie slobodă și independentă 
către toate mădulările răspindite ale neamu
lui lor*.

Pașoptiștii români, fie că erau din Mun
tenia, fie din Moldova, fie dsn Transilvania, 
cereau, într-un singur glas unirea. C.A. Ro- 
setti, la 1848, se adresa moldovenilor cu cuvin
tele: „Uniți-vă cu noi, frați de dincolo de Mil- 
cov“... , ’ * 
Români, 
din 
și 
tindem 
Milcov, 
aceiași soartă." Pe Cimpia Libertății din Blaj 
s-a făcut în unanimitate chemarea : „Vrem 
să ne unim cu țara". N. Bălcescu sintetizînd 
idealul politic major al generației sale scria : 
„Unirea națională e singurul principiu de 
viață, singurul principiu de mîntuire pentru 
noi. Nu poate fi fericire fără libertate, nu 
poate fi libertate fără putere și noi româ
nii nu vom putea fi puternici pînă cind nu 
ne vom uni cu toții intr-unui și același corp 
politic... Astăzi dar e vremea ...să ne stringem 
împreună inimă lingă inimă și să ne orga
nizăm, să ne concentrăm toate puterile, toate 
voințele intr-o singură putere, într-o -Țngură 
voință. Să ne unim, fragilor, să ne unim ca 
să mîntuim patria comună."

Unirea realizată în 1859 a fost opera unei 
generații animată de un fierbinte patriotism, 
a luptei maselor largi pooulare nline de 
abnegație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Victorie remarcabilă a maselor de 
țărani, meșteșugari, lucrători si tîrgoveti. a 
cărturarilor progresiști și patrioți, Unirea 
Principatelor a reprezentat actul care a nus 
bazele statutului național român modern."

La 1859, prin unirea Munteniei cu Moldova, 
s-a deschis un capitol nou al istoriei popo
rului român. în Proqramul partidului în le
gătură cu semnificația actului unirii, se 
scrie : „Aceasta a marcat intrarea țării

Grup de revoluționari români, manifestind la Bucu
rești (acuarelă de Kostake Petrescu).

noastre în noua etapă a evoluției ei capita
liste, a ridicat pe o treaptă superioară lupta 
de eliberare națională, mișcarea revolu
ționară a maselor muncitoare pentru drep
turi și libertăți sociale."

Unirea a creat condiții propice pentru a- 
sigurarea progresului întregii societăți româ
nești pe toate planurile și în toate sferele 
vieții sociale : economic, politic, cultural. S-a 
abolit iobăgia, și s-a înfăptuit reforma a- 
grară, s-a trecut nemijlocit la modernizarea 
căiior și mijloacelor de transport, schimburile 
economice cu străinătatea s-au mărit consi
derabil, iar industria națională a început să 
se dezvolte pe baza tehnicii mașiniste de fa
brică. Economia țării a început să se diver
sifice, noi resurse naturale au fost atrase în 
circuitul economic, creșterii sale pe ansam
blu i s-au asigurat ritmuri mai mari decît 
înainte. în general economia țării s-a impus 
ca sferă de activitate dinamizatoare a vie
ții sociale și politice a noului stat 
național unitar. Pe aceste baze s-au 
creat premisele înfăptuirii unor alte acte de 
crucială însemnătate pentru desăvîrșirea 
procesului de făurire a statului ctitorit de 
unioniști în 1859. între acestea pe un loc de 
prim plan se situează cucerirea independen
ței de stat în 1877—1878 și apoi în 1918 desă
vîrșirea statului național român.

Desigur epoca formării 
unitar 
fluența

statului național 
marcată de in- 

asupra dez- 
către dominația clase- 

de către penetrația 
în principalele ramuri ale economiei a 
capitalului monopolist străin. Avantajele 
care în mod obiectiv decurgeau de pe urma 
înfăptuirii statului național unitar au fost fo- 
fosite de aceste clase și de monopolurile 
străine pe seama și în daur.a claselor exploa
tate și asuprite.

Dar epoca ulterioară unirii a însemnat în 
același timp ascensiunea rapidă a unor noi 
forte sociale, afirmarea viguroasă pe scena 
vieții politice a clasei muncitoare, făurirea 
partidului ei marxist sub conducerea căruia 
lupta revoluționară a fost ridicată pe o 
treaptă calitativ superioară.

De pe această treaptă generația de con
structori ai societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră încearcă nu nu
mai satisfacția împlinirii și depășirii gene
roaselor năzuințe care au înflăcărat pe uni- 
oniștii români la 1859, dar și sentimentul 
datoriei de a le cinsti opera realizată prin 
noi și mărețe înfăptuiri pe calea trecerii spre 
comunism în România.

a fost puternic 
negativă exercitată 

voltării țării de 
lor exploatatoare și 

principalele ramuri 
monopolist

Gh. DOBRE
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dr. N. S. STĂNESCU

DIMENSIUNI KONOMICO-SOCIALE 
ALE PROBLEMEI MONDIALE A ALIMENTAȚIEI

ÎN CIUDA FAPTULUI că referirea la așa-zisa „ecuație a lui Malthus" — raportul dintre creșterea populației și cea a producției alimentare — nu este explicit prezentă în cele mai multe lucrări dedicate problemelor alimentației mondiale, ea se găsește în subtextul majorității acelora care vorbesc nu despre o criză de structură social-economică, ci despre o criză a resurselor agro-alimentare, o criză tehnică, bazată pe „imposibilitatea" producerii unei cantități apreciabil mai mari de alimente pentru o populație aflată într-o continuă creștere numerică. Această „ecuație" a inspirat, după opinia mea. pînă și încercările investigației de ansamblu a creșterii economice, așa cum a fost cazul binecunoscutei lucrări „Limitele creșterii", ceea ce arată cît de actuală poate redeveni — sub forme mult mai subtile — chiar și o teorie atît de vădit desuetă ca aceea a lui Malthus, atunci cînd intră în joc interese fundamentale ale unei societăți date.
Tabelul 1

Mondial: milioane tonegl’ÎU cereale furajere orez1974/75 75/76 74/75 74/75 75/76 75/76Producție 350,3 359,0 570,6 592,4 328,0 —Consum 352.6 361,0 578,2 590,4 — 341,0
Sursa : informații de presă

Publicăm in acest 
număr, in continuare, 
extrase din unele 
contribuții la dezba
terea pe tema ali
mentației pe plan 
mondial, dezbatere 
care a avut loc la 
Institutul de Științe 
Politice și de Studie
re a Problemei Na
ționale din cadrul 
Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", in orga
nizarea laboratorului 
„Probleme vitale ale 
omenirii și organiza
rea sistemului mon
dial.

Motivul reactualizării „ecuației" este cunoscut : în ultimele decenii a avut loc o „explozie demografică" în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare. Fenomenele de foamete cronică, la fel ca și cele de subnutriție și malnutriție, au fost puse pe seama „exploziei demografice" și a fost „uitată" cealaltă latură a fenomenului : lipsa de dezvoltare reală care să facă din masa oamenilor de hrănit o masă de forță de muncă utilizată. Prin aceasta se încearcă estomparea cauzelor sociale sau, mai precis, social-economice, a responsabilității pentru fenomenele absurde ale foametei într-o lume a tehnicii moderne, și se transferă responsabilitatea asupra unor fenomene necontrolabile, cu caracter de „fatalitate".O serie de ani în care au existat calamități naturale în zone mai mult sau mai puțin întinse ale globului au prilejuit, o dată mai mult, folosirea „argumentării" cu privire la secătuirea treptată a resurselor de hrană ale umanității. Totuși,

chiar și în anii cu recolte sporite s-a a- preciat că resursele nu acoperă necesarul de consum. Un exemplu tipic ni-1 oferă interpretările date unor cifre publicate de către Departamentul Agriculturii al S.U.A. la 7 octombrie 1975 cu privire la balanța mondiale a cerealelor pentru sezonul I iulie 1975 ■— 30 iunie 1976. Aceste date se prezintă astfel : . ,După cum se vede, pentru sezonul ce a început la 1 iulie 1975, va continua să existe un deficit de grâu pe plan mondial de ordinul a 2 milioane de tone. Trebuie însă adăugat la aceste cifre un amănunt esențial : paralel cu deficitul de circa 1,7 miloane tone existent, în anul agricol 1974/1975 a existat la producători un imens stoc de 54,4 milioane tone de g'rîu, plus 45,7 milioane tone cereale furajere, cu alte cuvinte, circa 100 milioane tone cereale în total rezerve. In fapt, de-a lungul anilor au existat importante stocuri cerealiere, care au prezentat o tendință de reducere : de la 222 milioane tone în anul 1961 la 130 milioane în 1973, după cum reiese din lucrarea americanului Laster Brown („By bread alone" — p. 60).După opinia mea, existența acestor stocuri gigantice, și mai ales tendința lor ele scădere pe parcursul ultimilor ani, demonstrează că, în fapt, problema alimentației are în primul rînd o dimensiune social-economic si nu una tehnică și că ea reflectă o criză social-economică și nu una a resurselor agro-alimentare.în ciuda „exploziei demografice" din perioada postbelică nu există o verificare globală a „ecuației lui Malthus" și nici una regională. Iată, de pildă în tabelul 2 ritmul mediu anual de creștere a populației, a producției alimentare totale și a celei pe locuitor în diversele zone ale globului pe perioada celor două decenii dintre anii 1952 și 1972.Evident este faptul că și în cazul țărilor nesocialiste în curs de dezvoltare, care au avut ritmurile cele mai înalte de creștere a populației — 2,4 și respectiv 2,5 la sută anual în cele două decenii —. s-a înregistrat un spor mai mare al creșterii producției alimentare totale, ceea ce a făcut ra și producția pe locuitor să sporească, chiar dacă această creștere a fost mică. In legătură cu aceste creșteri se poate sublinia concluzia la care ajunge Raportul F.A.O. din care sînt extrase datele de mai sus : o creștere a producției agricole în genere și a celei alimentare în special nu înseamnă neapărat o creștere a consumului alimentar mai ales în cadrul grupurilor și păturilor sociale cu venituri foarte reduse. (Vezi F.A.O.. Examination de la situation alimentaire mondiale. Present et future, 1974. p. 139). Țările în curs de dezvoltare, luate în totalitatea lor și raportate la țările dezvoltate, apar ca un grup social cu venituri scăzute, în care creșterile producției agro-alimentare nu sînt suficient de mari — din punct de vedere absolut — pentru ca să schimbe radical nivelul alimentației populației acestor țări. Tocmai de aceea se estimează în același Raport (cf. p. 6—7) că în anul 1985 vor continua să existe 34 de țări care vor suferi de pe urma malnutriției, deși numărul lor va fi mai mic deeît în prezent (Raportul apreciază că populația din 61 de țări în curs de dezvoltare cunoaște deficite în alimentație).Cu alte cuvinte, in realitate nu se constată o devansare a ritmurilor de creștere a populației față de creșterea producției alimentare mondiale, concluzie verificabilă chiar în cazul celor mai defavorizate regiuni. Malnutriția și subnutriția sînt cronice și sînt urmarea actualei repartiții a producției mondiale pe zone, ea înseși fiind nu o urmare a condițiilor pedo-climatice ci a diviziunii mondiale a muncii, a nivelului inegal de dezvoltare economică a diferitelor zone ale globului.Examinată mai îndeaproape și pe o perioadă de mai mulți ani, producția agri-
ia



colă a majorității țărilor lumii a înregistrat creșteri. întrerupte uneori de calamități naturale, dar care se înscriu în curbe ascendente. Dincolo, deci, de fenomenul calamității, eforturile depuse de politicile economice ale statelor in acest domeniu s-au materializat în creșteri, mai mari sau mai mici, ale producției agricole. Se poate spune că fenomenul este general dar că pentru anumite grupuri de state el este deosebit de pregnant. Astfel, țările socialiste au orientat importante fonduri și resurse materiale către agricultură, concepută ca bază a ridicării uneia dintre componentele nivelului de trai — alimentația —, dar și ca un furnizor de materii prime pentru o serie de ramuri industriale.în ce le privește, mai toate țările capitaliste dezvoltate, îndeosebi cele care au 

Țările :
Ritm mediu anual de creștere

1962—1972 1952—1962Prod, alimentară Prod, alimentarăPopulaț. — Populat. -------------------------Totală pe loc. Totală pe loc.

65/3, 1974, p. 34.

a) capitaliste dezv. 1,2 2.5 1.0 2.4 1.4b) socialiste europene+ U.R.S.S. 1.5 4,5 3.0 1.0 3U> 2,5c) în curs de dezv.nesocialiste 2.4 3.1 0.7 2.5 2.7 0.2d) socialiste din Asia 1.8 3.2 1.4 1.9 L6 0.7MONDIAL 2,0 3,1 1.1 1.9 2,7 0.8

Sursa: F.A.O.. Examen de la situation alimentaire mondiale Present et future. E Cont

pierdut imperiile coloniale și sursele ieftine de aprovizionare cu materii prime a- gro-alimentare ca urmare a decolonizării și a eforturilor noilor state naționale de a dobîndi o reală independență economică, s-au orientat fie către sporirea producției agricole proprii, fie spre substituirea importurilor lor cu materii prime sintetice sau înlocuitori mai accesibili. Ca urmare, țările socialiste — dezvoltate sau în curs de dezvoltare — ca și țările capitaliste dezvoltate, dețin în prezent ponderea cea mai mare în producția agricolă mondială — circa 66,8 la sută.Țările în curs de dezvoltare, specializate unilateral în cadrul diviziunii mondiale actuale a muncii — ca furnizori de materii prime agro-alimentare șî minerale, se văd. pe de o parte, în situația de a trebui să-și sporească producția pentru a face față nevoilor alimentare ale propriei populații. iar pe de altă parte, să-și limiteze producția, dată fiind îngustarea pieței lor externe tocmai ca urmare a creșterii producției de mărfuri agro-alimentare și de substituienți în țările dezvoltate. In ce privește însă chiar stimulul pe care — în principiu — ar trebui să-l exercite necesitățile alimentare proprii asupra creșterii producției agro-alimentare. nu se poate ignora faptul că datorită structurii sociale — reflectată și în structura veniturilor populației, — ca și datorită nivelului general scăzut de dezvoltare economică, piața internă a țărilor în curs de dezvoltare neso- cialiste cunoaște limite foarte restrinse. De-aceea, în ciuda existenței unei cereri 
alimentare nesatisfăeute nu există o CE
RERE SOLVABILA suficientă în aceste 
fări care să finanțeze fie dezvoltarea propriei agriculturi, fie importul produselor 

necesare alimentației populației proprii. Din această cauză se pune problema : acele țări în curs de dezvoltare în care populația suferă de pe urma malnutriției sau subnutriției nu au condițiile naturale care să le permită producerea necesarului de alimente sau nu au condițiile social-econo- mice ale absorbției unor cantități mai mari de produse agro-alimentare ? Sîntem convinși că răspunsul corect la această întrebare este cel care explică fenomenul prin- tr-o lipsă de putere de cumpărare, de cerere solvabilă, cu alte cuvinte, prin deficiențe determinate de condițiile social- economice.Principalul argument în această direcție îl constituie, după opinia mea. faptul că fenomenele de cerere nesatisfăcută în privința produselor alimentare au loc pe
Tabelul 2

fondul existenței unor prețuri relativ scăzute ale produselor agro-alimentare pe piața mondială și pe acela al unei deteriorări a raportului de schimb dintre prețurile produselor primare — inclusiv produse agricole — și prețurile produselor industriale. Este de observat, pe de o parte, eă în raport cu venitul național pe locuitor — cifrat la sub 206 dolari — al celor mai puțin, dezvoltate dintre țările în curs de dezvoltare — țări care suferă de fapt de subnutriție și malnutriție, — prețurile produselor agricole sînt prea mari. Pe de altă parte, raportate la cheltuielile de producție prețurile Ia export ale respectivelor produse alimentare sînt prea scăzute.Prima consecință este faptul că țările cele mai puțin dezvoltate din rîndul țărilor în curs de dezvoltare își pot spori importul de cereale și alte produse alimentare numai pe baza ajutoarelor internaționale sau a deteriorării balanțelor lor comerciale și de plăți.O altă consecință este aceea că țările dezvoltate din lumea nesociafistă își sporesc producția agricolă numai în limitele unor comandamente pe care le-am putea numi strategice — fie pentru asigurarea alimentației populației proprii, fie pentru prevenirea urmărilor unor calamități naturale sau evenimente sociale necontrolabile. Stocurile de produse alimentare devin un instrument politic atît pentru menținerea sau stabilirea unei influențe în țările cele mai afectate de subnutriție, cît și pentru exercitarea de presiuni politice sau economice asupra unor parteneri. în măsura în care producția agricolă depășește limitele — destul de labile de altfel — pe care le impune acest rol „strategic", avem de-aface cu aplicarea unei politici deliberate de re

ducere sau măcar limitare a producției alimentare proprii. Un factor suplimentar care acționează în aceeași direcție a limitării sau reducerii propriei producții agricole este și acela al modificărilor în structura consumului populației țărilor dezvoltate : cheltuielile pentru alimente ocupă un loc relativ tot mai mic în totalul bugetelor familiale chiar în condițiile inflației. Modificările în structura consumului personal în favoarea bunurilor de consum îndelungat sînt de natură să influențeze într-o măsură importantă nivelul producției agro- alimentare a țărilor dezvoltate. De asemenea. creșterea ponderii materiilor prime sintetice, menite să substituie produsele primare naturale — lină, bumbac, etc -— au o influență deloc neglijabilă.în sfîrșit. se pune problema dacă unele state dezvoltate nu au dus sau nu duc încă o politică de ..abținere" în privința sporirii investițiilor în agricultura lor națională tocmai datorită nivelului actual al prețurilor de pe piața mondială. Nu au interes să sporească producția agricolă decît în anumite limite, nefiind stimulate să exporte surplusuri, ba chiar fiind interesate să importe la prețuri mai scăzute decît ar costa propria producție.Creșterea costurilor producției agricole — masivitatea investițiilor, creșterea prețurilor Ia îngrășăminte, utilaje, ca și sporirea veniturilor agricultorilor, venituri care au o tendință tot mai accentuată de apropiere de nivelul veniturilor salariaților din industrie, și-aceasta cu atît mai marcant cu cit este mai dezvoltată țara respectivă, — ca și dezechilibrul general dintre prețurile produselor materiilor prime — inclusiv ale produselor agro-alimentare — și prețurile produselor industriale, joacă un rol hotărâtor pe plan mondial.De aceea, stabilirea unui raport just între aceste categorii de prețuri nu este pur și simplu o problemă de „reamenajare" tehnică a prețurilor ci, în primul rînd, o problemă politică-economică, o problemă cu ample implicații asupra producției mondiale și a comerțului mondial cu produse agro-alimentare. Stabilirea unui raport just între prețurile respectivelor categorii de mărfuri presupune o astfel de structurare a sistemului de prețuri pe piața mondială incit toți producătorii de mărfuri industriale. de materii prime, inclusiv de produse agro-alimentare, — să fie stimulați în sporirea producției.Pe termen scurt, o asemenea „reașezare" a prețurilor poate determina o apreciabilă înrăutățire a pozițiilor celor mai puțin dezvoltate dintre țările în curs de dezvoltare din cauza creșterii necesităților de mijloace internaționale de plată, chiar în condițiile în care volumul acestor importuri nu ar crește și deci problema subali- mentației ar rămîne în continuare nerezolvată pentru ele. Aceasta face imperios necesară o acțiune internațională concertată în sensul propus de România în Declarația privind' instaurarea unei noi ordini economice internaționale și-anume al creării unui Fond (le produse agro-alimentare, îndeosebi de cereale. Un astfel de Fond, administrat de un organism specializat al O.N.U. ar fi destinat să satisfacă necesitățile cele mai presante ivite pe plan mondial ca urmare a unor împrejurări imprevizibile.Pe termen lung însă, o astfel de reașezare a prețurilor va juca, rolul unui instrument de modificare a locului diverselor țări în producția și comerțul mondial de produse agro-alimentare, fiind stimulative pentru a determina o sporire a producției și în țările respective.



ASPECTE BIO-MEDICALE
SI MEDICO-SOCIALE ALE ALIMENTAȚIEI

dr. Gheorghe JELEZOVDEȘI ABORDAREA problemelor de alimentație și de nutriție sub raport științific, apare încă la sfîrșitul sec. XVIII, abia în ultimii 60 de ani s-a elucidat rolul biologic al acizilor aminați, al vitaminelor și substanțelor minerale în metabolism.Totodată, măsurile intensive care vizează asigurarea unui aport nutritiv optimal au apărut de puțin timp în cadrul forurilor și acțiunilor de asistență medico-sani- tară. în multe țări nutriția rămîne încă exclusiv o problemă care cade în sarcina sănătății publice, fiind ignorată de economiști, agronomi și alte specialități tangente cu asigurarea unei nutriții raționale. Abordarea globală, multidisciplinară, poate să învingă acest deziderat și să aducă soluții aplicabile pe plan mondial.în general, malnutriția, care face obiectul preocupărilor sănătății publice, în sensul său cel mai larg, este definită ca o stare patologică rezultînd din carențe sau exces, relativ sau absolut, a uneia sau mai multor substanțe nutritive esențiale, fie că această stare prezintă manisfestări clinice evidente sau manifestări decelabile numai prin examene bio-chimice sau fiziologice.Se disting patra forme de malnutriție :a. subalimentația, care este rezultată din consumul insuficient de hrană pe o perioadă îndelungată ;b. carență specifică, rezultînd din privațiunea totală sau parțială a unui aliment esențial.;c. supraalimentația, care este rezultantă consumului unor cantități excesive de hrană și ca urmare a unui exces de calorii pe o perioadă îndelungată ;d. dezechilibrul nutrițional rezultînd din disproporția între alimentele esențiale.Aceste stări de malnutriție prezente în diferite zone geografice ale lumii sau a- fectînd grupuri de populații generează importante cauze de morbiditate și mortalitate, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, pe primul plan situîndu-se de bună seamă categoriile afectate de suba- limentație, carențe specifice și dezechilibre nutriționale.Problematica asupra alimentației a devenit de o mare actualitate în țările dezvoltate și favorizate sub raport alimentar.Una din problemele cele mai acute rămîne însă malnutriția proteino-calorică a primei copilării atît sub raport bio-me- dical cît și social. în țările în curs de dezvoltare malnutriția proteino-calorică a femeii însărcinate, a noului născut și a copilului în primii ani de viață, pun cele mai stringente probleme care implică măsuri și soluții greu rezolvabile.Din diferite anchete efectuate în zonele de foame cronică de pe glob, se estimează că numărul copiilor sub vîrsta de 5 ani suferind de un deficit proteic și energetic grav și permanent este de aproximativ 10 milioane din populația totală a globului. Dacă la această cifră se adaugă cazurile medii și ușoare de malnutriție, numărul celor suferinzi depășește 100 milioane.Toate fenomenele celulare fundamentale de creștere și dezvoltare, fie că este vorba de formare, multiplicare, diferențiere sau moarte celulară sînt puternic influențate, inhibate sau grăbite de condițiile pro- teino-calorice. în fapt, se demonstrează că aceste carențe modifică esențial aptitu

dinea organismului de a produce celule noi și împiedică sinteza proteinelor. Ca urmare, capacitatea de reacție a organismului la diverse agresiuni, fie că ele sînt exogene sau endogene, microbiene, toxice sau genetice este grav diminuată. Multe experiențe clasice au demonstrat consecințele pe care privațiunile alimentare le pot avea asupra creșterii și dezvoltării organismului și în spe

cial asupra creierului. Studii ulterioare efectuate în ultimii ani au demonstrat posibilitățile de anomalii permanente și ireversibile în dezvoltarea creierului la animale și la populațiile subalimentate. Zonele creierului care prezintă cea mai rapidă diviziune celulară se pare că sînt cele mai vulnerabile. Din analizele făcute asupra populațiilor subalimentate rezultă că există o asociere netă între întîrzierea nașterii cerebrale și dezvoltarea psihică la copii care au avut în antecedent malnutriție gravă în perioada primei copilării.Cu toate acestea malnutriția la copiii din țările în curs de dezvoltare este asociată de regulă cu factorii care țin și de mediul ambiant. De aici concluzia că rolul carențelor altele decît cele nutritive care se întîlnesc în colectivitățile defavorizate pot constitui tot atîtea cauze în dezvoltarea armonioasă a organismului. în fapt, sindromul de sărăcie caracterizat prin resurse reduse, condiții sanitare precare, rații alimentare insuficiente, instabilitatea familiei, situația socială inferioară în sînul colectivității constituie un cerc vicios care explică această „subdezvoltare inexorabilă". Ca o rezultantă a acestor agresiuni care acționează în primii ani de viață, ființa umană rămîne să poarte stigmatele biologic și comportamental care se manifestă sub formă de „carență socială". Asocierea dintre complexul nutriției — mediul ambiant pe de o parte și creșterea și dezvoltarea fizică și mintală apare indubitabilă.

Din datele statistice pe anul 1970 furnizate de OMS și FAO rezultă că din 97 țări în curs de dezvoltare 61 suferă de un deficit alimentar. In majoritatea țărilor din Africa și Asia de Fud-Est, 25—30% din populație suferă de o denutriție sensibilă, iar din totalul populației globului, malnutriția cuprinde peste 400 milioane de indivizi. Rațiile alimentare ale acestor populații reprezintă 50% din rațiile țărilor dezvoltate.în țările în curs de dezvoltare, mai mult de jumătate din decesele copiilor sub vîrsta de 5 ani sînt direct sau indirect imputabile carențelor nutritive.Din datele clinice și antropometrice privind copiii de vîrsta 0—5 ani din zonele cu carențele alimentare cronice se estimează că 10 milioane suferă de malnutri- ție gravă, 80 milioane de malnutriție moderată și 120 milioane de formă ușoară.Se pune întrebarea dacă există o criză de proteine în lume ; dacă se iau în considerație cifrele privind posibilitățile de proteine disponibile în lume, răspunsul este negativ. Prospecțiunile făcute de FAO și OMS pentrc produsele de consum alimentar, pentru deceniul 1970—1980, arată că proteinele disponibile în această perioadă pe glob depășesc cu 70% indicele de securitate a unei alimentații raționale, dar că aceste proteine sînt disproporționat repartizate în diferite zone ale lumii. Dacă există însă o problemă a proteinelor la această a doua întrebare se poate răspunde pozitiv, deoarece creșterea producției de cereale nu poate singură să rezolve această problemă, întrucît alimentele care conțin proteine de calitate superioară (cele de origine animală) sînt inegal repartizate între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, între gru-. purile de populație favorizate sau defavorizate sub raport economic ceea ce face să se confrunte creșterea populației globului cu creșterea în proporție a producției de proteine.Cauzele care generează aceste decalaje în asigurarea unor rații alimentare optime sînt :a. dificultățile privind producția de alimente bogate în proteine esențiale (animale) datorită obstacolelor economice, sociale și politice ;b. absența unor sisteme eficace și larg aplicabile de transformări, stocare și distribuire a alimentelor care generează și o risipă a resurselor alimentare ;c. nivelul cultural scăzut, Ignoranța și tradițiile din unele zone carențate.Pentru a se învinge aceste obstacole este necesar să se rupă cursul, vicios : șomaj — producție alimentară slabă — productivitate redusă — venit redus, ori aceasta presupune o transformare radicală a structurilor socio-economice.Ciiza actuală alimentară privită pe termen scurt este o criză de distribuire influențată și de o conjunctură de producție cerealieră defavorabilă, pe termen lung ea este o criză de producție legată de structura arhaică și de slabă productivitate agricolă, de sistem monetar internațional, precar, producție depinzînd de capriciile anotimpurilor, de căi de comunicație deficitare, de mijloace de stocare, de prețuri scăzute și inechitabile de anarhia pieței.înfăptuirea unei noi oridini economice pentru care militează România este de natură să contribuie la statuarea unor noi relații internaționale și la rezolvarea echitabilă a problemei alimentației pe glob care constituie îh fapt unul din obiectivele majore ale solidarității internaționale.
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tu prof. dr. H. J. Zimmermanndirectorul Institutului de Științe Economice din Aachen,președinte al Asociației societăților europene de cercetări operaționale (EURO)
SPRE 0 TEORIE
CÎT MAI PRAGMATICĂ

Printre domeniile de viitor ale cer
cetărilor operaționale se numără și șju- 
diul sistemelor nedeterministe, domeniu 
în care contribuțiile dv., după cum 
am constatat la Congresul de Ciberne
tică de la București, respectiv in cadrul 
grupului de lucru dedicat ,.Sistemelor 
fuzzy" pe care, l-ați condus, sint remar
cabile. V-am ruga să prezentați citi
torilor noștri importanța acestei noi o- 
rientări in cercetările operaționale.

- Trebuie să precizez de la bun început că 
pe lingă studiile teoretice, foarte mult a con
tribuit la formarea mea practica de 8 ani în 
industrie, după terminarea studiilor. Astfel se 
explică faptul că am căutat și ulterior să 
rămîn cît mai aproape de problemele practi
ce, să caut rezolvarea unor probleme reale de 
analiza sistemelor, de conducere a produc
ției, indiferent de metodologia și instrumen
tarul matematic folosit. în cadrul Institutului 
de științe economice din Aachen am organi
zat cercetări interdisciplinare pe tema teoriei 
deciziei, cu participarea unor matematicieni, 
ingineri de diferite specializări, economiști, 
specialiști în prelucrarea datelor, psihologi, 
etc. Precizez că la aceste programe de cer
cetări operaționale participă numai absolvenți 
ai învățămîntului superior cu titlu de master.

în urmă cu doi ani am început cercetările 
în domeniul sistemelor vagi (fuzzy), care 
s-au dovedit deosebit de intere
sante și fructuoase prin aplicațiile ce se 

pot realiza în urmărirea comportării sistemelor 
de producție.

Principalele avantaje ale teoriei mulțumilor 
vagi sînt : aparatul matematic relativ simplu, 
— ceea ce ușurează programarea pe calcula
tor ; seriile de date necesare sistemelor de 
ecuații pot conține unele goluri sau erori, 
fără a influența negativ rezultatele calculelor.

Prin aceste caracteristici algoritmii vagi sînt 
net superiori modelelor deterministe, deoarece 
atît ca intrări (admit serii de date așa cum 
se găsesc de regulă in viața practică), cit și 
ca ieșiri servesc mai bine nevoilor sistemelor 
de conducere cibernetice.

De curind, am fost și in Statele Unite pen
tru a cunoaște realizările unor personalități 
de acolo. Posibilitățile pe care le deschid sis
temele vagi in conducerea economică m-au 
fascinat și m-au determinat să obordez in 
institutul meu cercetări multilaterale asupra 
lor : din punct de vedere al informațiilor (da
telor) necesare, al modelelor matematice fo
losite, ca și din punctul de vedere al condu
cătorului, ol teoriei deciziei. Pregătim in pre
zent o revistă dedicată sistemelor vagi .Jour
nal of Fuzzy Sistems", care va prezenta apli
cații diverse din economie, științele com
portamentului, tehnică.

Aminteați de existența in cadrul 
institutului dv. a unor programe spe
cializate de informatică. Cu ce pro
bleme este confruntată dezvoltarea in
formaticii in țara dv. ?

— După cum probabil cunoașteți. în 1975 
s-a încheiat cel de al ll-lea Program de 
dezvoltare a informaticii, elaborat pentru 
perioada 1971—1975. Trei obiective le con
sider deosebit de importante in cadrul a- 
cestui plan : accelerarea procesului de in
troducere a prelucrării automate a datelor 
în economie ; introducerea de programe de 
știința calculatoarelor in universități ; sti
mularea dezvoltării industriei proprii de 
tehnică de calcul.

Fondurile alocate acestui program au fost 
de aproape 3 ori moi mari decit cele pre
văzute pentru primul program (1967—1970). 
Ca domeniu prioritar în alocarea fondurilor 
a fost pregătirea cadrelor in invățămintul 
superior ca și prin Centrele de pregătire a 
cadrelor. In cadrul universităților s-au in
trodus programe de știința calculatoarelor, 
sub forma unor grupe de cercetare ce stu
diază diferite probleme ca : teoria automa
telor, limbaje, algoritmi, tehnica prelucrării 
automate a datelor, structura calculatoarelor 
și elementele de comuțație, sisteme de ope
rare, sisteme de gestiune a informațiilor, 
conducerea proceselor cu calculatorul, pro
iectarea asistată de calculator, utilizarea in
formaticii în medicină, învățămînt progra
mat asistat de calculator, documentare au
tomată. Ca un specific al învătămîntului in
formatic în R.F. Germania trebuie mențio
nată dezvoltarea lui în strinsă legătură cu 
cel matematic. Este adevărat că informati- 
cienii pregătiți în asemenea instituții cu tra
diție matematică pot vehicula algoritmi so
fisticați cu multă ușurință, dar in schimb pot 
mai greu să colaboreze cu specialiștii între
prinderilor în proiectarea de sisteme, să a- 
plice cunoștințele la practica din economie. 
Formarea specialiștilor cu studii medii se rea
lizează în cadrul unor centre de pregătire 
a cadrelor de asemenea subvenționate de 
stat.

Un alt domeniu ce a fost puternic încura
jat îl constituie cercetarea-dezvollarea in
dustrială. Atenția acordată promovării pro
gresului tehnic în acest sector este legată 
de efectele de antrenare pe care progresele 
în industria tehnicii de calcul le are asupra 

întregii dezvoltări tehnico-științifice, ca și în 
învățămînt, medicină, administrație publică. 
Pe de altă parte reducerea activității de 
cercetare-dezvoltare în domeniul tehnicii de 
calcul poate avea implicații negative asupra 
competitivității pe plan internațional a sec
toarelor care livrează instalații complexe co
mandate de calculatoare electronice.

Ca direcții prioritare in cercetare se pot 
aminti : introducerea tehnologiilor avansate 
(circuite de comutație ultrarapidă, a memo
riilor cu mari viteze de acces etc.), perfec
ționarea structurii sistemelor de calcul, stu
dierea raportului om-calculator.

în ceea ce privește modul de utilizare a 
calculatoarelor se poate vorbi de o puterni
că creștere a utilizatorilor în industrie, ad
ministrație, servicii etc. Această creștere nu 
este insă însoțită și de o perfecționare a în
zestrării, respectiv înlocuirea cu generații 
superioare de computere a echipamentelor 
în exploatare, sau de înnoirea soft-ware-ului 
cu altul ovind performanțe ridicate.

Calitatea pe care o dețineți de pre
ședinte al EURO vă desemnează ca 
un animator al cercetărilor operațio
nale pe plan european și internațio
nal. Cum apreciați dezvoltarea cola
borării internaționale in acest dome
niu, participarea cercetătorilor români 
la această colaborare ?

— Desigur că evenimentul major al anului 
1975 l-a constituit Congresul Internațional 
de Cibernetică și Sisteme de la București, 
în cadrul căruia, la invitația colegilor români 
om reușit să organizăm lucrările unui grup 
de lucru al Societății Europene de Cer
cetări Operaționale.

în cadrul lucrărilor recentei Sesiuni a Fe
derației Internaționale pentru Cercetări Ope
raționale om reprezentat la Las Vegas So
cietatea Europeană pentru Cercetări Opera
ționale, care este de fapt Uniunea unor a- 
sociații europene de cercetări operaționale. 
Pină in prezent avem 40 de membri — aso
ciații naționale — și au solicitat aderarea încă 
două asociații naționale — din Ungaria si 
U.R.S.S.

în cadrul EURO ne desfășurăm activi
tatea pe grupe de lucru specializate cum 
or fi : programare matematică, teoria deci
ziilor și, în ultimul timp, sistemele fuzzy.

Grupele de lucru organizează de cîteva 
ori pe an reuniuni științifice, în diferite cen
tre europene. Spre exemplu, grupul de lu
cru pentru sisteme fuzzy care a avut cea 
de-a doua sa reuniune în capitala dv., în 
cadrul Congresului de cibernetică și siste
me, și care va avea următoarea sa întil- 
nire la Viena în aprilie 1976 în cadrul Sim
pozionului Internațional de Cibernetică și Sis
teme, organizat de Asociația austriacă a ci- 
berneticienilor.

Sperăm ca la această întîlnire să înre
gistrăm noi progrese, atît in domeniul teo
riei, cît și în cel al aplicațiilor practice, în 
rapidă dezvoltare. Țin să remarc cu acest 
prilej că am fost deosebit de impresionat de 
stadiul atins de cercetările românești în do
meniul sistemelor fuzzy, după cum am con
statat din comunicările făcute în cadrul ulti
mei reuniuni a Grupului de lucru de la 
București.

Aceste cercetări au, de altfel, un CÎmp 
deosebit de larg de aplicare în economia 
planificată, iar realizările tării dv. sînt pri
mite cu viu interes în cadrul Societății eu
ropene. Așa cum am mai spus, sîntem con
vinși de utilitatea unui schimb cît mai larg 
de opinii și experiență științifică între țările 
noastre.

loan GEORGESCU



MULTIPLELE valențe congni- 
tive ale metodei materialist dia
lectice și confirmarea concluzii
lor fundamentale ale economiei 
politice marxist-leniniste referi
toare la problematica contempo
rană - inclusiv subdezvoltarea — 
de către practica socială expli
că creșterea necontenită a presti- 

j giului gindirii marxiste in noduri
le gînditorilor cu vederi lucide.

Georges Labica, Christian Pal- 
loix, Tomas Amadeo Vasconi și 
Marco Aurelio Garcia de Almei
da. prezenți cu trei studii în re
vista TIERS MONDE, la care 
ne-am referit într-un articol an
terior,*)  subliniind caracterul po- 

; zitrv al acestui fenomen, încearcă 
să semnaleze cîteva din erorile 
frecvente la gînditorii care preiau 
parțial sau folosesc în mod for
mal categoriile economice elabo
rate de știința marxist-leninistă.

• Situindu-se în zona de fron
tieră dintre economie și mate
matică (după unii autori, și sta
tistică) — scrie ing. Ion Românu, 
doctor în economie, in Introdu
cerea amplei, documentatei și 
originalei sale cărți ECONOME- 
TR1E cu aplicații la eficiența 
investițiilor (Editura științifică și 
enciclopedică, 680 p.) - a exis
tat din totdeauna posibilitatea 
ca una din cele două disci
pline — economia sau matema
tica — să prevaleze asupra ce
leilalte. Autorul se declară a- 
dept al primatului economiei, 
considerînd calculele matema
tice un instrument deosebit de 
util dar subordonat analizei e-

Georges Labica admite ambi
guitatea conceptului tradițional 
de ideologie, dar apreciază că 
Marx i-a conferit o originalitate 
radicală, definindu-l ca „un fac
tor de structură", ca o compo
nentă esențială a acelei „arhi
tecturi" complicate cu multe eta
je care a fost denumită formațiu
ne social-economicâ (istoricește 
determinată), structură a cărei e- 
sență este modul de producție. 
Gînditorii nemarxiști care au ac-

INSTRUMENTARUL
ANALITIC
MARXIST
IN INVESTIGAREA
IDEOLOGIILOR 
SUBDEZVOLTĂRII
(l)

ceptat, într-o măsură, sau alta, 
explicația marxistă a ideologiei 
(printre care și G. Carre, la care 
ne-am referit în articolul ante
rior) s-au limitat, în general, la 
formularea dată de K. Marx în 

1859, în „Contribuții la critica e- 
conomiei politice", formulare, ca
re, după părerea lui G. Labica, 
are un caracter programatic (a- 
rată scopul urmărit de Marx și 
principalul rezultat obținut), me
todologic (aseamănă societatea 
omenească cu o arhitectură sau 
cu o construcție cu multe etaje) 
și problematic (invită la conside- 
rațiuni metodologice și teoretice 
suplimentare). Din această cau
ză, celebrul pasaj din „Prefața" 
menționată ar constitui numai 
„ecranul" sau cadrul discuțiilor 
despre ideologie în general, des
pre ideologiile subdezvoltării in 
special, el ar conține „schema" 
structurii interne a formațiunii 
social-economice (forțe de pro
ducție, relații de producție, su
prastructura politică și juridică, 
formele de conștiință), dar nu ar 
arăta „cum se comunică între 
etaje". Pentru cei ce nu cunosc 
întreaga operă a lui Marx acest 
pasaj poate deveni „paravanul" 
care ascunde esența. Mai ales, 
schematizarea lui a dus la inter
pretări greșite, fie în sensul ab
solutizării, fie al interpretării me
tafizic mecaniciste, contopind u- 
nele din componentele ei (forțe
le de producție și relațiile de 
producție), sau ignorînd unele 
dintre acestea (exagerarea auto
nomiei ideologiei, uitînd caracte

rul relativ, determinat al aces
teia).

Tocmai pentru a risipi aceste 
confuzii, Labica a considerat ac
tuală abordarea critică a con
ceptului de ideologie, insistînd a- 
supra elementului pe care gîndi
torii nemarxiști îl omit sau îl e- 
vită, chiar atunci cînd aderă (în 
mod real sau aparent) la princi
piul marxist al determinismului 
economic (problema claselor so
ciale și a luptei de clasă). Con
ceptul marxist de clasă socială, 
respectiv de luptă de clasă, per
mite să se înțeleagă legătura 
dintre componentele arhitecturii 
complete a formațiunii social-e
conomice din fiecare țară sau 
perioadă istorică, permite să se 
ințeleagă „cum se comunică de 
la un etaj la altul" al acestei 
„construcții sociale". La obiecți- 
unea adversarilor marxismului că 
acest concept nu s-ar aplica la 
țările subdezvoltate din zilele 
noastre, deoarece ele au „un ca
racter specific" în comparație cu 
epoca și economia țărilor în care 
a fost elaborat, G. Labica răs
punde că „știința fundamentată 
de Marx n-are alt obiect decît 
specificitățile istorice", deci so
cietatea omenească în toată di
versitatea ei și în continuă pre
facere. G. Labica recomandă 
studierea ideologiilor subdezvol-

ECONOMETRIE
cu aoVcaț,!

; la eficienta
investițiilor

conomice destinate să funda
menteze adoptarea deciziilor 
optime. Combătind limitarea 
preocupărilor econometriei doar 
la domeniul macroeconomiei. 
I.R. și-a elaborat lucrarea în 
concepția aplicării procedeelor 
econometrice la toate nivelele.

Subtitlul s,cu aplicații la e- 
ficiența investițiilor", reflectă 
axarea lucrării pe un singur do
meniu, dar care, fiind, elemen
tul fundamental al creșterii eco
nomice, permite o gamă largă 
de aplicații in condițiile confe
ririi unui caracter de unitate și 
omogenitate întregii lucrări. 
Tehnica de fucru prezentată in 
lucrare poate ti însă utilizată 
in diferite domenii de activitate 
și nu numai pentru determina
rea eficienței investițiilor.

Citeva din elementele de ori
ginalitate ale lucrării, care incită 
deopotrivă interesul teoreticieni
lor și practicienilor : stabilirea 
unui nou indicator pentru evalu
area eficienței economice a in
vestițiilor ; construirea sistemu
lui de indicatori pentru carac
terizarea influenței investițiilor 
asupra volumului schimburilor 
economice internaționale ; ela
borarea unei noi metode de cu
antificare a factorului timp, cu 
ajutorul produsului dintre fon
duri și limp ; elaborarea unei 
noi funcții de producție, care 
ține seama de eficiența facto
rilor ; Îmbunătățirea procedeelor 
de determinare a investițiilor co
nexe pe baza modelului lui W. 
Leontief.

OBGATJHEA

C0XDUCSB2A 
CONTABILITĂȚII 
în 
CONSTHCTII- 
MONTAJ ’

• C. OLARIU

• Abordînd problemele com
plexe pe care le ridică organi
zarea și conducerea contabilită
ții în construcții-montaj, lucra
rea prof. dr. Cornel Olariu, 
apărută în Editura didactică și 
pedagogică, tratează in mod dis
tinct aspectele care privesc con
tabilitatea producției de cele ale 
contabilității întreprinderii „pen
tru a putea separa activitatea 
internă de producție, desfășura
tă pe șantiere, de activitatea ge
nerală a întreprinderii, desfășu
rată pe principiul gestiunii eco
nomice cu personalitate juridi
că". Lucrarea furnizează o serie 
de elemente specifice pentru cu
noașterea particularităților aces

tei importante ramuri a produc
ției materiale, precum și a do
cumentelor primare ce constituie 
o importantă sursă de informare 
a conducerii. Reținem, din suma
rul lucrării, structurată pe trei 
părți, capitolele in care autorul 
se ocupă de : sfera și conținutul 
contabilității producției; contabi
litatea consumului de valori 
materiale și de muncă vie în 
procesul de producție ; calcula- 
ția costurilor de producție in 
construcții-montaj ; contabilita
tea mijloacelor fixe, a mijloace
lor circulante, a decontării pro
ducției și a veniturilor realizate, 
a exportului de construcții-mon
taj ; bilanțul în construcții-mon
taj. Lucrarea beneficiază de un 
bogat material ilustrativ — in 
primul rind scheme și modele de 
documente.

Completarea datelor isto
rice în sprijinul previziunii

• in nr. 22 XII 1975 al revis
tei NEWSWEEK, Michael Ruby 
ne informează că prof, lay 
W. Forrester și grupul său de di
namică a sistemelor de la Ma
ssachusetts Institute of Technolo
gy se străduiesc să elaboreze un 
model al cărui țel este să com
pleteze numeroase date din is- 
‘oria socio-econo'mică a S.U.A. 
din ultimii 200 de ani, date ne
cesare pentru cercetări previzio
nale. Forrester speră să obțină 
pină in 1978 acest model, care 
ar imbina informații din șase



tării, pentru a le descoperi „spe
cificitatea lor istorică", respin- 
gînd „europocentrismul" și re
ferând legătura dintre teoriile 
neocolonialiste și „reflexul" lor 
focal. «

Gînditorii marxiști latino-ame- 
ricani T.A. Vascorti și M.A. Gar
cia de Almeida pledează pentru 
distincția dintre ideologiile radi
cale (importante prin critica sub
dezvoltării, dar aflîndu-se, intr-o 
măsură mai mare sau mai mică, 
sub influența ideologiilor domi
nante, mai ales în ce privește 
strategia dezvoltării) și ideologii
le revoluționare, care, pe lingă 
critica subdezvoltării, caută o ca
le revoluționară de lichidare a 
subdezvoltării, începînd cu forma 
de propietate și conducere a e- 
conomiei naționale și sfirșind cu 
statutul internațional al țărilor 
subdezvoltate. Cei doi gîndilori 
iatino-americani combat teoria 
superficială potrivit căreia doctri
na liberalismului economic ar 
fi fost pur și simplu un „import" 
sau o „imitație" a doctrinelor e- 
conomice din Europa occidenta
lă, dezvăluind particularitățile și 
funcțiile distincte ale liberalismu
lui economic practicat de closele 
dominante (proprietarii funciari 
și burghezia comercială) din A- 
merica Latină la sfirșitul secolu
lui al XlX-lea și inceputul seco

lului al XX-lea (liberalism oligar
hic) care, spre deosebire de pre
tinsul lor „model" străin, a ușu
rat relațiile burgheziei agrare și 
comerciale cu centrele interna
ționale capitaliste.

î-n funcție de modificările care 
au avut loc în fizionomia și 
structura formațiunilor sociai-e- 
conomice din America Latină 
după criza economică din 1929 
1933 și după cel de al doilea 
război mondial, cei doi autori 
au semnalat modificarea rapor
tului de forțe dintre clasele so
ciale aflate în luptă și, pe acest 
fond, dau o explicație adecvată 
noilor strategii propuse pentru 
lichidarea subdezvoltării (protec- 
ționismul și industrializarea pen
tru substituirea importurilor), 
strategii determinate de dezvol
tarea burgheziei industriale, re
levă limitele și criza ideologiei 
burgheze a dezvoltării in legătu
ră cu noile forme de dependen
ță, cu Întreprinderile multinațio
nale etc.

Pe fondul contradicțiilor oscu- 
țite generate de dezvoltarea re
lațiilor sociale capitaliste din A- 
merica Latino in condiții de de
pendență economică, autorii 
semnalează nașterea in ultimele 
decenii postbelice a ..tendințelor 
ideologice contestatore. care, 
chior daco mai rămin, adeseori. 

sub influența taberei ideologice 
dominante, prezintă deja ele
mente care implică o opoziție ra
dicală față de sistem (societatea 
existentă, în ansamblul ei — 
n.ns.)".

Principala carență a ideologiei 
dominante (burgheze) a dezvol
tării și a ideologiilor radicale 
(mic-burgheze și proletare spon
tane) care se mai găsesc într-o 
anumită măsură sub influența ce
lor dinții, ar consta in „caracte
rul parțial al criticii, in incapa
citatea lor de a surprinde pro
blematica sistemului de exploa
tare și dominație ca un tot inche- 
gat. in acest sens — conchid au
torii citați — este neapărat ne
cesar să distingem oceste ten
dințe ideologice — oricit de ra
dicale ar putea să pară - de ce
ea ce noi numim ideologii revo
luționare".

Caracteristica esențială a i- 
deologiilor revoluționare este 
ruptura lor totală de ideologic 
dominantă a dezvoltării. Cei doi 
autori scriu că: „Reprezentind
o ruptură față de cimpul ideolo
gic dominant și un instrument de 
transformare, ideologia revolu
ționară are ca punct de plecare 
cunoașterea științifică a legilor 
care guvernează funcționarea 
sistemului. Această cunoaștere, 
cu regulile sale și specificitatea 

care îi este proprie, se îmbină cu 
mișcarea spontană a clasei do
minate și, din această unire, se 
naște ideologia revoluționară.

Față de prezentarea globală a 
ideologiilor subdezvoltării cu 
caracter mai mult sau mai puțin 
critic și protestatar, pe care a tă
cut-o G.D. de Bernis sub denu
mirea (prea ingustă, în parte e- 
clectică și lipsită de nuanțele 
necesare) de ideologii radicale, 
delimitarea făcută de cei doi la- 
tino-americani între ideologii ra
dicale și ideologii revoluționare 
reprezintă evident un progres. 
„Studiul ideologiilor — conchid 
cei doi autori — nu poate să fie 
— și aceasta în mod necesar — 
decit o critică o ideologiilor. în 
acest sens, cercetarea ideologi
cului este strîns legată de lupta 
ideologică. Și această luptă ide
ologică este, la rîndul ei, o eta
pă necesară a oricărui proces 
revoluționar". Atît timp cit 
„cimpul" ideologic dominant n-a 
fost supus criticii constructive, o- 
rice proiect revoluționar este a- 
menințot de riscul constant de a 
rămine prizonierul acestuia.

Sultana SUTÂ- 
SELEJAN

*) Subdezvoltarea — fenomen structural de ..blocare" a creșterii, publicat in nr. 48 1975 al ..Revistei economice", pag. 22-23.
sectoare principale — producție, 
muncă, finanțe, gospodării fa
miliale, administrație și demo
grafie — intr-un mod care ar 
oferi un tablou pe crt de clar 
posibil al situației sociale și e- 
conomice din America... Proble
ma majoră care ar cere totuși 
un răspuns — comentează M.R. — 
este dacă modelul va aduce o 
contribuție reală la corpul cu
noștințelor economice - sau 
dacă el va confirma doar ceea 
ce economiștii consideră că știu 
de pe acum.

Metode socio-psihologice 
de conducere

• Asupra modului de funcțio
nare a organizării producției — 
arată L. Fatkin in articolul So- 
țialno-psihologhiceskie metodî 
upravleniia (Metode socio-psiho- 
fogice de conducere) publicat 
in EKONOMICESKIE NAUKI nr. 
12 1975 - acționează un număr 
tot mai mare de factori tehnico- 
economici — de la capacitățile 
șl suprafețele de producție, ma
terii prime, pînă la condițiile de 
dimă, finanțe și structura cadre
lor. Evaluări estimative arată că 
numărul unor astfel de factori 
pentru o întreprindere industria
lă depășește cîteva zeci de mii. 
S-a presupus, arată in continua
re L.F., că in principiu, prin in
troducerea automatizării com

plexe a tuturor proceselor de 
producție, toate funcțiile omului 
pot li încredințate mașinii elec
tronice de calcul și numai alcă
tuirea programelor in sistemele 
automatizate de conducere va 
rămine în competența omului. 
Dar, orice mașină electronică 
rămine nefolositoare dacă nu 
vom introduce in ea un model 
economic-matematic satisfăcător 
pentru sistemul de conducere, 
în teoria conducerii, menționea
ză autorul, s-au remarcat două 
moduri distincte în abordarea 
optimizării conducerii produc
ției : tormal-organizatorică și so- 
cio-psihologică, care nu se con
trazic, ci se completează reci
proc. întregul complex de mă
suri in cadrul modului de abor
dare formal-organizatoric vizea
ză punerea de acord a structurii 
sistemului cu funcțiile lui : regle
mentarea obligațiilor, a dreptu
rilor și răspunderilor diferitelor 
nivele ale sistemului de conduce
re, încercarea de a le formaliza 
prin acte normative. Dar, condi
țiile reale nu coincid cu princi
piile abstracte, deoarece inter
vin elemente complexe, legate 
de psihologia oamenilor și de 
care trebuie să se țină seama 
pentru a putea combate cu suc
ces neajunsurile organizatorice 
ale sistemelor ierarhice de con
ducere a producției.
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• Lucrarea cercetătorului bul
gar Nansen Behar consacrată 
problemelor creșterii in capitalis
mul contemporan (Săvremenniat 
kapitalizăm : faktori i protivore- 
ciia na ikonomiceskia rastej, 
Partizdat, Sofia, 1975, 200 p) în
cearcă să analizeze, printre alte
le, și actuala criză. Potrivit apre
cierii lui Behar, în condițiile ca
pitalismului contemporan func
țiile crizei ca element al crește
rii economice s-ou schimbat in 
mare măsură. Ca rezultat al re
voluției științifice și tehnice și al 
transformării capitalismului mo
nopolist în capitalism monopolist 
de stat, funcțiile crizelor econo

mice se realizează prin îmbina
rea mecanismelor vechi în for
mă modificată cu unele măsuri 
de reglare ale statului.

în prezent cel mult 20—25°,'o 
din capitalul fix este reprodus 
sub influența jocului liber al 
forțelor pieței. Pentru stimularea 
investițiilor particulare alături de 
politica dirijistă a statului fac
torul principal este, după păre
rea lui N. Behar, reorientarea 
marilor monopoluri, de la inves
tițiile conjuncturale spre cele 
care au in vedere consumul vii
tor și modificările tehnice. Un 
alt factor este tendința spre di
versificare, care face ca structu
ra producției monopolurilor să 
nu mai fie strins legată de un 
anumit gen de cerere. Cartea 
încearcă să dea și un răspuns la 
întrebări ca, de pildă : care sint 
factorii de accelerare a creșterii 
economice postbelice intr-o se
rie de țări din Europa occiden
tală și Japonia ? de ce S.U.A. și 
Anglia se dezvoltă in ritmuri mai 
lente ? care sint cauzele ascuți
telor contradicții din economia 
capitalistă ? de ce ritmul infla
ției nu se atenuează in condițiile 
crizei ? in ce fel poluarea influ
ențează ritmul de creștere eco
nomică ?



ECONOAME 
AIONIHALA

DUPĂ ACORDURILE 
DE LA KINGSTON

„UN NOU
BRETTON WOODS44?

CEA DE-A CINCEA SESIUNE a Comitetului interimar al F.M.I. pentru reforma sistemului monetar și a Comitetului F.M.I.—B.I.R.D. pentru dezvoltare, ținută la Kingston (Jamaica) între 6 și 9 ianuarie 1976, s-a încheiat cu rezultate apreciate con
tradictoriu de participant— miniștri de finanțe sau guvernatori de bănci centrale 
din țările membre ale celor două principale organisme monețar-financiare interna
ționale. La conferința de presă care s-a ținut după sesiune, William Simon, ministrul 
de finanțe al S.U.A., a declarat : „Am efectuat reforma prin compromisuri din par
tea tuturor. Sînt satisfăcut, am realizat o operă fundamentală". Ministrul de finanțe 
al Angliei, Denis Healey, și-a manifestat de asemenea satisfacția deplină : „S-a rea
lizat un acord complet". Ministrul economiei și finanțelor al Franței. Jean-Pierre 
Fourcade, a considerat acordul de la Kingston drept „începutul unei noi ere politice 
și monetare". Intr-un comentariu din Kingston, agenția D.P.A. arăta că maratonul 
monetar care a purtat pe miniștrii de finanțe dintr-un colț in altul al lumii în ultimii 
trei ani în căutarea unei reforme, s-a încheiat. După aproape cinci ani de la prăbu
șirea vechiului sistem de la Bretton Woods. Comitetul interimar a legalizat un sistem, 
care reflectă necesitățile practice ale ultimilor ani și care va determina evoluția re
lațiilor monetare in viitorul previzibil. Potrivit acestei agenții. Otmar Emminger, vi
cepreședinte al băncii centrale a R.F.G. și cunoscută personalitate din lumea econo
mică și financiară internațională, a declarat că rezultatul cel mai important al se
siunii din Jamaica a fost acela de a curăța terenul de dărimăturile vechiului sistem 
monetar. „Die Welt" a scris că acordul realizat oferă posibilitatea înapoierii la calm 
pe frontul monetar, pentru prima oară de la prăbușirea sistemului de la Bretton 
Woods.

Aceste declarații lasă să se înțeleagă că la Kingston s-au pus bazele unui nou 
sistem monetar internațional, așa cum in 1944, la Bretton Woods, au fost puse bazele 
sistemului monetar internațional care a reglementat relațiile valutar-financiare in
ternaționale timp de aproape trei decenii, pino la prăbușirea lui in 1971.

Alte declarații au fost mai rezervate, incercind să reducă rezultatele sesiunii la 
dimensiunile lor reale și să atragă atenția asupra unor aspecte care temperează eu
foria succesului Intr-un comentariu din Jamaica, ziarul american „Baltimore Sun" 
observă că „acordul istoric" realizat la sesiune nu face altceva decit să oficializeze 
actuala situație de instabilitate a cursurilor valutare, ceea ce cu greu s-ar putea de
numi „un sistem". „Chicago Tribune" este de părere că reformatorii întruniți la 
Kingston au legalizat cei patru ani și jumătate de incălcare a regulilor monetare. 
După opinia acestui ziar, Comitetul interimar, principalul organ politic al Fondului 
Monetar Internațional, a ajuns la un acord care „nu va schimba prea mult lumea 
reală în viitorul apropiat". Intr-o largă perspectivă, s-ar putea insă ca acordul să 
aducă mai multă stabilitate economiei mondiale. Agenția France Presse, analizind 
acordul jamaican, arată că ceea ce unii consideră că ar fi „un nou Bretton Woods" 
nu reprezintă de fapt decit „o deschidere de drum spre o reformă" și nu reforma 
însăși. Alte comentarii relevă că la Kingston s-a convenit asupra unui „pachet mo
dest" de probleme ale reformei și că vor fi încă multe obstacole juridice și tehnice 
care vor trebui înlăturate. Un comentator consideră că „romul jamaican" a putut 
crea o atmosferă de optimism in cursul sesiunii, insă după ce efectele lui se vor fi 
consumat, se va constata că pină la un nou sistem monetar propriu-zis mai este o 
cale lungă de parcurs.

In cele ce urmează sînt abordate principalele probleme care au fost obiectul dez
baterilor la Kingston, pozițiile care s-a 
semnificațiile lor esențiale.

Poziții divergente înlăturate 
de spiritul de cooperareESTE INCONTESTABIL că la sesiunea de la Kingston a existat atît din partea țărilor dezvoltate, cit și din aceea a țărilor în curs de dezvoltare, dorința de a se grăbi realizarea unui acord cu privire la unele probleme importante ale reformei sistemului monetar internațional. Această dorință nu s-a putut observa la sesiunile precedente, în care divergențele existente atît între „săraci" și „bogați“ cît și în rîn- durile „bogaților" au împiedicat realizarea de progrese, fiecare rămînînd neclintit pe poziția lui.Dorința de depășire a punctului mort al discuțiilor este explicabilă, deși are motive diferite. în unele țări dezvoltate, în- cepînd cu Statele Unite, au apărut semne de ameliorare a situației economice : creșterea P.N.B., încetinirea, timidă, a ritmului inflației, evoluția pozitivă a balanței de plăți. Cu toate acestea, tendința șoma-

u confruntat, acordurile la care s-a ajuns șt

jului este în continuare de creștere, inflația este departe de a fi sub control, iar perspectivele utilizării mai bune a capacităților de producție industriale sînt incerte. O îmbunătățire a puterii de cumpărare externe a țărilor în curs de dezvoltare ar constitui un factor însemnat de consolidare a acestui curs spre ieșirea din criză, astfel îneît interesul țărilor „bogate" este să găsească o cale de compromis cu țările „sărace" în problemele reformei sistemului monetar internațional, îndeosebi sub aspectul sporirii resurselor de finanțare a dezvoltării.în țările în curs de dezvoltare și, în primul rînd, în cele cu venitul național pe locuitor cel mai redus, criza occidentală a avut repercusiuni deosebit de serioase, situația lor economică se deteriorează. în 1975, deficitul balanței de plăți a țărilor în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol a ajuns la 35 miliarde de dolari S.U.A. Potrivit declarațiilor ministrului de finanțe al Angliei, unele țări subdezvoltate — îndeosebi dintre cele producătoare de materii prime al căror preț a scăzut pe 

piața mondială — au ajuns într-o situație dezastruoasă și au o nevoie imediată de sprijin financiar. Nici țările exportatoare de petrol nu sînt scutite de dificultăți, avînd în vedere că în urma crizei economice, importul de petrol al țărilor industriale s-a redus. Ca urmare, numai patru dintre țările producătoare de petrol mai au surplusuri de capital din vînzarea petrolului, celelalte redevenind importatoare de capital, întrucît încasările din petrol sînt insuficiente pentru finanțarea programului lor de investiții.Aceste coordonate ale situației economice au determinat țările bogate să fie mai concesive în ce privește cererile țărilor sărace de sporire substanțială a resurselor și de îmbunătățire a condițiilor de finanțare a dezvoltării, iar țările sărace să renunțe la unele obiecții de fond în ce privește reforma sistemului monetar internațional în scopul realizării mai grabnice a unui acord asupra viitorului sistem și a majorării surselor de finanțare a dezvoltării.Concesiile reciproce nu s-au clarificat la Kingston decit în urma unor dezbateri separate, îndelungate : ale grupului ministerial al celor 24 de țări — exponentul „celor 77" de țări în curs de dezvoltare în problemele monetare internaționale ; ale grupului „celor 10“ puteri financiare occidentale ; ale altor formații ad-hoc.Lupta principală de partea țărilor în curs de dezvoltare s-a dat pentru a determina țările dezvoltate să renunțe la politica lor obstrucționistă în problema lărgirii sprijinului pentru dezvoltare și să adopte o atitudine pozitivă față de obligațiile lor de a contribui, prin F.M.I. și B.I.R.D., Ia reducerea decalajelor economice existente în prezent în lume. Președintele grupului celor 24, Carlos Santi- sevan (Peru), a declarat în acest sens la Kingston că țările în curs de dezvoltare își vor exercita puterea de vot împotriva reformei. dacă țările dezvoltate nu-și vor revizui fundamental atitudinea față de cerințele țărilor în curs de dezvoltare.De partea țărilor industriale și îndeosebi a S.U.A., efortul a fost acela de a tempera cererile de suplimentare a creditelor pentru dezvoltare și de a stabili condiții de creditare „acceptabile din punct de vedere politic-, avînd în vedere — au susținut ele — că țările industriale trebuie să fie precaute pentru a preveni o supra-fi- nanțare a dezvoltării care să ducă la supraîncălzirea economiei mondiale și la o recrudescență a inflației. Totodată, țările industriale au încercat să acrediteze ideea că ar exista pericolul ca F.M.I. să-și piardă în viitor rolul de organism de supraveghere și sprijinire a aplicării sistemului monetar internațional, pentru a deveni un instrument de difuzare a ajutorului pentru dezvoltare. în sfîrșit, drept compensație pentru lărgirea finanțării țărilor în curs de dezvoltare, S.U.A. au cerut ca F.M.I. să aibă dreptul de a folosi în operațiunile lui de finanțare și monedele țărilor membre ale O.P.E.C.în cele din urmă, spiritul de cooperare prezent la Kingston a înlăturat dificultățile care, la un moment dat, păreau să răstoarne pronosticurile optimiste, ducînd la un acord într-o serie de aspecte ale reformei sistemului monetar internațional.
Hotăriri in așteptarea definitivăriiTREBUIE SUBLINIAT de la început că nici Comitetul interimar și nici Comitetul pentru dezvoltare nu sînt organe de decizie, astfel îneît cele ce s-au hotărît la sesiunea din Jamaica se vor prezenta sub formă de propuneri mai întîi directorilor executivi ai F.M.I. și B.I.R.D., iar apoi Consiliilor guvernatorilor ale celor două organisme, spre aprobare. în problemele care afectează statutul Fondului Monetar Internațional, care este un act juridic in



ternațional, se va mai cere aprobarea parlamentelor țărilor membre și numai după aceea dispozițiile statutului vor intra în vigoare. în aceste cazuri, procedura de definitivare a dispozițiilor statutare durează circa un an și jumătate-doi ani.Pe ordirea de zi a sesiunii Comitetului interimar au figurat întîi recomandările privitoare la revizuirea generală a cotelor 
de participare ale țărilor membre la în sensul majorării lor cu 32,5%, precum și proporția acestor majorări pe fiecare țară. Recomandările au prevăzut dublarea ponderii globale a cotelor de participare ale țărilor producătoare de petrol, reducîndu-se corespunzător ponderea cotelor țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Propunerea Comitetului a ținut seama atît de dorința țărilor membre ale O.P.E.C. de a deține un rol mai mare în luarea deciziilor la F.M.I., cît și de dorința țărilor industriale de a vedea țările exportatoare de petrol participînd cu sume mai mari la constituirea mijloacelor de finanțare ale F.M.I.Concomitent cu majorarea cotelor de participare, s-a pus problema utilizării pe 
o scară mai largă a disponibilităților F.M.I. 
în monedă națională, pentru operațiunile și tranzacțiile Fondului (75% din cota de participare se varsă în moneda țării membre). Pînă în prezent, numai monedele liber convertibile, adică o minoritate, erau utilizate de F.M.I., ceea ce îngusta lichiditatea lui. S-a propus ca într-o perioadă de 6 luni de la adoptarea unei rezoluții în a- cest sens, fiecare țară să ia măsuri care să înlesnească Fondului o asemenea utilizare. Măsura vizează țările care au o situație monetară puternică, exprimată prin excedente mari ale balanțelor de plăți și prin rezerve valutare substanțiale, în primul rînd — așa cum s-a arătat înainte — monedele țărilor membre ale O.P.E.C.
Aurul din nou obiect de controversăO ALT A PROBLEMĂ în discuție a fost aceea a modalităților practice de restrîn- 
gere a rolului aurului in sistemul monetar 
internațional și în F.M.I. S-a convenit, încă la reuniunea anterioară a Comitetului interimar din august 1975, ca deocamdată o șesime din aurul F.M.I., adică 25 milioane uncii (o uncie = 31,1 g) de aur fin să fie restituită țărilor membre, iar o a doua șesime să fie vîndută pe piață. La sesiunea din Kingston s-a convenit ca vînzarea să se facă prin licitații publice, eșalonate pe o perioadă de 4 ani, și să înceapă cît mai curînd posibil după organizarea ei. La licitații se va putea prezenta orice persoană fizică și juridică, cu excepția băncilor centrale. Banca Reglementelor Internaționale de la Basel, la care majoritatea băncilor centrale sînt membre, va avea însă dreptul de a participa la ele.Modul cum a fost redactat acest punct în comunicatul final al sesiunii din Jamaica ascunde o controversă care a provocat discuții aprinse atît înainte de sesiune, cît și în timpul ei. Potrivit actualului statut al F.M.I., băncile centrale nu au dreptul să cumpere aur la alt preț decît cel oficial (în prezent 42,2 dolari S.U.A. o uncie). Prin urmare, cumpărarea aurului la prețul pieței (în prezent, circa 130 dolari S.U.A. o uncie) este ilegală. Dacă însă Banca Reglementelor Internaționale va fi admisă la licitații. ea va putea cumpăra aur nu numai pentru sine, dar și pentru contul băncilor centrale membre ale B.R.I.. iar F.M.I. nu va putea întreprinde nici o acțiune împotriva acestei operații.în această privință, interesele sînt împărțite : vînzarea aurului, chiar prin licitație și eșalonată pe 4 ani, ar putea contribui la scăderea prețului de piață al a-

Aurul poate să contribuie Ia sporirea resurselor de finanțare a dezvoltăriicestui metal (fenomenul a și început dealtfel să se manifeste), ceea ce nu convine nici deținătorilor de aur — în principal țări dezvoltate — și nici țărilor în curs de dezvoltare, interesul acestora fiind ca prețul să fie cit mai ridicat deoarece se prevede ca beneficiul din vînzare să fie utilizat pentru sporirea mijloacelor de finanțare a dezvoltării. Există deci interese deosebit de puternice pentru admiterea băncilor centrale la cumpărările de aur, deoarece aceasta ar constitui un factor de susținere a prețului aurului pe piață.S.U.A. au însă interesul politic opus, al eliminării cît mai grabnice a aurului din sistemul monetar, deci și din băncile centrale, acest metal reprezentind la ora actuală singurul concurent serios al dolarului în relațiile internaționale de plăți. Dacă băncile centrale sînt admise să cumpere aur, ele își vor reconstitui stocurile metalice și implicit vor deveni apărătoare ale aurului. Pentru a preveni o asemenea situație opusă intereselor americane, doi membri ai Congresului, Taft și Ribicoff, au inițiat de curînd o acțiune care, prin mijlocirea unei rezoluții a Congresului, să contracareze tendințele opuse eliminării aurului din rezervele băncilor centrale. La această acțiune s-a asociat și Henry Reuss, președintele Comitetului bancar al Congresului, care a declarat că vînzările de aur la prețul pieței sînt ilegale. Cele ce se petrec în Congresul S.U.A. nu pot lăsa indiferent pe nimeni, deoarece S.U.A. sînt principalii participanți la F.M.I. și dețin dreptul de veto, astfel încît o opoziție în Congres ar putea duce la blocarea hotărârilor legate de reforma sistemului monetar internațional și a statutului F.M.I.Așadar, atît legalitate operației de vînzare a șesimii din rezervele de aur ale F.M.I., cît și modul cum va reacționa piața în urma acestei operații, sînt probleme la care nu s-au putut da pînă acum răspunsuri asigurătoare. în ipoteza în care a- ceastă vînzare va avea loc, beneficiul ei, adică diferența între prețul oficial și cel realizat prin vînzare, va fi repartizat de F.M.I. astfel : beneficiul realizat prin vînzarea șesimii din aurul vărsat drept cotă parte de către țările dezvoltate (18,5 mii. uncii) va fi folosit pentru constituirea Fondului de sprijin („Trust Fund") destinat țărilor în curs de dezvoltare, iar beneficiul realizat din aurul vărsat de țările în curs de dezvoltare (6,5 mii. uncii) va fi repartizat direct acestor țări, proporțional cu cota de participare a fiecăreia la F.M.I.Restul de 2/3 din aurul deținut de F.M.I. rămîne să fie valorificat după modificarea statutului F.M.I. și în funcție de ceea ce va fi prevăzut în statutul modificat. Se 

preconizează ca Fondul să aibă dreptul ca, printr-o majoritate de 85% din totalul puterii de vot, să hotărască fie restituirea aurului, fie vînzarea lui la prețul pieței, beneficiul urmînd a fi utilizat pentru sporirea resurselor de finanțare în general ale organismului sau pentru finanțarea dezvoltării.Pe ordinea de zi a sesiunii au figurat și alte modalități de sporire a capacității F.M.I. de a acorda asistență financiară ță
rilor membre pentru realizarea unuia din principalele obiective ale organismului : echilibrarea balanțelor de plăți. Una din modalitățile preconizate este aceea a lărgirii considerabile a așa-zisei finanțări compensatorii, destinată sprijinirii acelor țări care, fiind îndeosebi producătoare de materii prime, își văd diminuate veniturile din export din cauza scăderii prețurilor mondiale la aceste produse. Se prevăd majorări ale sumelor pe care țările membre le pot obține în contul finanțării compensatorii, precum și posibilitatea ca aceste sume să fie obținute chiar înainte de apariția deficitului de balanță.O altă modalitate o constituie însuși Fon
dul de sprijin, amintit mai sus. S-a propus la Kingston ca acest fond să fie înființat imediat, din beneficiul obținut prin vînzarea aurului și din contribuțiile voluntare ale țărilor membre. Resursele Fondului urmează să fie folosite pentru echilibrarea balanțelor de plăți ale țărilor care au un venit foarte redus pe locuitor. în prima perioadă, mecanismul va funcționa pentru țările cu un venit sub 300 dolari pe locuitor în anul 1973.în aceeași ordine de idei s-a convenit ca, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor statutului F.M.I., volumul fiecărei tranșe de credit acordat de acest organism (statutul F.M.I. prevede dreptul fiecărei țări membre de a obține succesiv 4 tranșe de credit, fiecare din ele reprezentind cîte 25% din cota de participare) să fie majorat cu 45%, ceea ce înseamnă că suma totală a tragerilor în cadrul tranșelor de credit se va putea ridica la 145% față de cotă, comparativ cu 100% în prezent. Condițiile de acordare a tranșelor de credit vor rămîne neschimbate.

Majorarea cu 45% a tranșelor de credit a constituit un compromis, greu obținut, între cererile țărilor în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, de el depinzînd acceptarea sau respingerea de către țările în curs de dezvoltare a întregului „pachet" al reformei. Această majorare va permite F.M.I. să a- corde cu circa 3.5 miliarde dolari mai multe credite tuturor țărilor membre. Măsura a fost considerată de conducerea F.M.I. drept „o foarte importantă contribuție la rezolva-
dr. Costin KIRIȚESCU
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1) Cota Viile din prezentul tabel reprezintă unități de nonedă națională 
față de un dolar SUâ, cu excepția cursului lirei sterline și dreptului 
special de tragere, care sînt exprimate în dolari SUâ pentru o unitate; 

-2) -+ devalorizare (apreciere de fapt); - Devalorizare (depreciere de faptjj 
3) Curs la 1.7-1974;

Prețul aurului în dolari Sb’4/uncie, primul fixing.

Curs 
.central

Cuxs la Curs Îs Curs la 1 Ăbacerea2-'
28.12. 
1975

12.1.
1976

16.1. 
1976

a cursurilor va- in ft a cursu
iutelor m ziua 
de 16.1.1976 
fată des

lui dolaru
lui față de 
diversele 
valute in. 
perioada 
28.12.1973- 
16.ol.1996

Cursul 
Central

Nivelul 
din 
28.12.
1973

Marca 
vest-germană 2>,669o4' 2.699o 2,5982 2, 6012 + 2,61 + 5,76 - 5,62francul 
elvețian. 5,5855 5,2500 2»5988 2,6o2o +50,11 +24,90 -19,94
Francul 
francez 4-,6o414 4,7025 4., 448o 4,476o + 2,86 + 5,06 - 4,82
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iTețiul auru
lui Îs Londra,*> - 1©5,87 156,50 129,60 - -

taxa scontului de la 3 la 2,5%, iar Banca Angliei a modificat do- bînda minimă de împrumut de la 11 la 10,75% — arată că țările vest-europene fac și ele eforturi pe linia relansării economiilor naționale, căutind să impulsioneze activitatea productivă prin noi facilități de apelare la credite. La acestea s-a adăugat și intervenția băncilor centrale pe linia punerii in practică a recentelor înțelegeri in materie de cursuri valutare ( o flotare controlată, fără mișcări determinate de alte cauze decit cel.e economice importante), în acest context, operatorii de devize apreciază că, de la începutul anului, băncile centrale din Europa au intervenit cu peste 1 miliard de dolari.Cercurile de afaceri interesate apreciază că viitoare mișcări importante de cursuri nu pot fi așteptate in curând, atita timp cîț în toate țările occidentale se depun -eforturi pe linia relansării viabile a economiilor aflate in recesiune sau pe cale de a ieși din recesiune.Dobinzile la depozitele in eurodolari și eurofran-ci elvețieni au

Nivelul orientativ al dobinzilor pe piața eurovalutelor în 
perioada 12—16 1 1976 (nivel minim și maxim)

1 VALUTA Ttrmen
_______

• 1 2 ■ 4 5 6 7
_____

S 9 10 X
1 lună 4,875]■ 5.625

DOLARUL 3 luni 5,3125 ■ 5,68751 SliA 6 luni 5,75| 16,18751 FRANCUL1 ELVEȚIAN 1 luna 0.9375] ■ 1.625
aluni 1.375® 2,00
Giuni 2,1875 '■|2.8125MARCA

VEST-GERMANĂ

1 lună 3,4375 ■ 3,8125
3 luni 3,5oa 3,9375
6 luni 3,8125] |4.1875

SÂPTAMÎNA 12-16 ianuarie 1976 s-a caracterizat printr-o stabilitate relativă a cursurilor valutare, cu oscilații destul de mici ale cursurilor valutelor.Scăderea dobînzilor a continuat pe piața americană (taxa scontului a fost modificată de la 6 la 5,5%, iar unele bănci și-au redus dobinzile preferențiale — „prime rate“ — de la 7 la 6,65° 0). Scăderea dobinzilor și în Europa — Banca centrală a Elveției a redus

înregistrat scăderi la toate perioadele (mai accentuat la perioadele scurte), ca urmare a tendinței de scădere a dobinzilor la intern ; cele la euromărei vest-germanc au înregistrat mici oscilații, cu ușoară tendință de scădere. Se așteaptă ca această tendință să continue și in viitoarele săptămini. fiind greu deocamdată să se aprecieze nivelul minim pină la care vor scădea.Prețul aurului la Londra a înregistrat o tendință continuă de scădere, piața liberă a metahditi galben fiind puternic influențată de recentele hotărâri concrete luate la reuniunea din Jamaica pe linia vinzării unei părți din aurul deținut de F.M.L Faptul că oferta suplimentară de aur ce va apare pe piața liberă în următori» ani va trebui absorbită nu poate decit să contribuie la scăderea in continuare a prețului metalului galben.
Paul DUMITRAȘCU 

Gheorghe MUNTEAN

(Urmare din pag. 25)rea problemelor dificile ale economiei mondiale actuale", adăugîndu-se că ea constituie „sfîrșitul unei lungi etape de discuții".O altă contribuție importantă în direcția reformei sistemului monetar internațional a constituit-o, fără îndoială, acordul realizat între Franța și S U.A. în problema cursurilor valutare. Se știe că multă vreme, lucrările privitoare la reformă au fost blocate intre altele din cauza divergențelor existente în această problemă, vitală pentru viitoarea reglementare a relațiilor valutare internaționale, unele țări susținind necesitatea stabilității cursurilor, altele demonstrând imposibilitatea practică a stabilității în condițiile actuale și propunind legiferarea flotării libere a cursurilor ca soluție pragmatică inspirată de actualele realități. Acordul dintre Franța și S.U.A., realizat la Rambouillet in noiembrie 1975. a stat la baza discuțiilor din sesiunea de la Kingston. Conținutul a- cordului este cunoscut : în esență, el prevede ca deocamdată țările să-și aleagă regimul valutar care le convine, inclusiv flotarea (e- vitind insă flotarea dezordonată) și să-1 e- xercite sub supravegherea F.M.L, iar mai tîrziu. atunci cînd condițiile economice și financiare vor permite, să se treacă la un sistem de parități și cursuri stabile, dar ajustabile, controlat de F.M.I. Acest compromis, așa cum a subliniat agenția „France Presse", ,.nu înseamnă că cei doi foști adversari ar fi abandonat deosebirile filozofice dintre ei cu privire la flotare și parități fixe", însă el constituie o formulă care satisface interesele atît ale unuia, cit și ale celuilalt.Compromisul realizat la Rambouillet în problema cursurilor valutare a fost atacat :a Kingston de țările în curs de dezvoltare, principalele victime ale flotării. S-a arătat că un sistem monetar internațional, bazat pe flotare pe o perioadă nedeterminată, nu are dreptul să fie denumit sistem. El satisface interesele țărilor dezvoltate care se vor servi și în viitor de flotare pentru a arunca dificultățile economice proprii pe umerii partenerilor de schimburi mai slabi.

ACORDURILE realizate la Kingston atît în domeniul finanțării dezvoltării, cît și în acela al reformei sistemului monetar internațional, reprezintă o contribuție pe de o parte la lichidarea treptată a decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate economic, iar pe de altă parte la punerea bazelor unui sistem de relații care să asigure mai multă stabilitate și mai multă certitudine în desfășurarea raporturilor economice și financiare dintre state. Credem însă că a considera cele ce s-au convenit la Kingston drept „un nou Bretton Woods", drept un „început al unei noi ere monetare' constituie atît o inexactitate, cît și o exagerare retorică.O inexactitate, pentru că la Kingston discuțiile s-au axat mai mult pe posibilitățile de amplificare a resurselor de finanțare a țărilor în curs de dezvoltare, în timp ce la Bretton Woods nu a existat o asemenea preocupare. Acesta este un semn bun al timpurilor noastre care dovedește din partea țărilor dezvoltate o apreciere mai realistă a nevoilor și cerințelor lumii contemporane, este o victorie a țărilor „sărace" care, cu tenacitate și cu dîrzenie, cu unitate și coeziune, au imprimat un nou curs rezolvării problemelor monetare și financiare internaționale. România a sprijinit în mod consecvent poziția justă a țărilor în curs de dezvoltare. Asupra gradului în care resursele de finanțare a dezvoltării vor fi amplificate în urma discuțiilor din Jamaica, controversele vor continua însă, susținîndu-se cu argumente diferite atît capacitatea sistemului de a genera inflație pe plan mondial — teza unor țări industriale —, cît și insuficiența 

lui față de nevoile reale de finanțare ale țărilor subdezvoltate.O exagerare retorică, pentru că cele propuse pînă acum de Comitetul interimar sînt departe de a constitui un sistem coerent de principii și reguli care să asigure din punct de vedere monetar desfășurarea normală a relațiilor economice dintre state. în timp ce la Bretton Woods a fost discutat și realizat un asemenea sistem. chiar dacă, pe parcursul aplicării, fisurile lui i-au fost fatale. întrebarea care se pune este dacă în condițiile create de evoluția economiei capitaliste contemporane se mai poate gindi cineva la un sistem monetar internațional în adevărata accepție a acestui termen, sau dacă lumea va trebui să se aștepte la mult mai puțin. Ceea ce dă de gîndit în această privință este că tocmai domeniul în care sînt necesare cele mai multe precizări — acela al drepturilor speciale de tragere ca pivot al întregului sistem — nu numai că nu a înregistrat progrese, dar nici măcar nu a fost menționat în ordinea de zi a sesiunilor.în aceste condiții s-a putut face o paralelă între rezultatele celor două sesiuni de la Kingston și cadrul natural în care sesiunile s-au desfășurat. După cum frumusețea calmă și luxuriantă a naturii ja- maicane nu poate ascunde sărăcia majorității locuitorilor și neliniștea socială de pe insulă, nici comunicatele și conferințele de presă apologetice de la încheierea sesiunilor Comitetului interimar și Comitetului pentru dezvoltare n-au putut ascunde caracterul relativ și fragil al hotă- rîrilor luate.



Cili

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, arăta la sesiunea 
din decembrie 1975 a Marii Adunări Naționale, câ lichidarea subdezvol
tării este una din problemele fundamentale ale epocii contemporane, de 
care depind nemijlocit destinderea, pacea și colaborarea internațională. 
Menținerea marilor decalaje economice din lumea contemporană este o 
sursă de tensiuni, de ascuțire a contradicțiilor, de posibile ciocniri. 
„România, ca țară socialistă și, totodată, ca țară în curs de dezvoltare 
se situează în mod ferm de partea țărilor care luptă pentru a înlătura 
această stare de lucruri, pentru a lichida subdezvoltarea precum și vechile 
relații care au generat-o, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale care să asigure condiții pentru progresul mai 
rapid al tuturor popoarelor și, în primul rînd, al celor rămase în urmă, 
pentru accesul larg al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației contem
porane". Accesul neîngrădit, fără’ discriminări și bariere, la tehnologiile 
moderne, în condiții de deplină egalitate și avantaj reciproc, este o impor
tantă parte componentă a acestor cerințe ale contemporaneității.

Pentru o nouă ordine economică internațională

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE TEHNOLOGII: 
SPRE NOI FORME Șl PRINCIPII un

PRIMA PARTE a articolului, apărut 
în nr. 2 1976 al ..Revistei economice", a 
trecut in revistă argumentele în spriji
nul ideii că transferul internațional de 
tehnologie necesită în prezent o nouă 
abordare, corespunzătoare naturii sale 
specifice în condițiile persistenței de
calajelor economice in lumea contem
porană. România a afirmat și afirmă 
în forurile internaționale autorizate că 
sistemul drepturilor și îndatoririlor fun
damentale ale statelor nu poate să nu 
cuprindă în zilele noastre accesul fără 
discriminări și bariere al tuturor state
lor la cuceririle științei și tehnicii. în
făptuirea acestui drept face parte în 
mod necesar din procesul traducerii în 
practică a principiilor noii ordini eco
nomice internaționale, menită să creeze 
o lume mai bună și mai dreaptă în fo
losul tuturor popoarelor.

Pentru elaborarea de noi norme și 
principii ale accesului la tehnologiile 
moderne. înaintate, se depun strădanii 
de mai mult timp, in cadrul UNCTAD, 
în luna mai 1975, experți din 43 de țări 
membre ale acestui organism reuniți la 
Geneva in cadrul Grupului de lucru 
pentru elaborarea textului preliminar 
al unui cod de conduită in domeniul 
transferului de tehnici, nu reușeau să 
ajungă — în pofida imperativelor evi
dente — nici măear la un proiect unic 
ca bază pentru negocieri ulterioare. Or, 
definită ca un proces istoric și nu ca o 
poziție de circumstanță, cerința țărilor 
in curs de dezvoltare privind instaura
rea unei noi ordini economice interna
ționale — din care reglementarea tran
zacțiilor cu tehnologii face parte inte
grantă — presupune negocieri serioase, 
pe teme bine definite și pe bază de 
principii democratice, țintind la reali
zarea de facto a egalității de jure exis
tente între țările participante la acest 
dialog.

• Controverse asupra 
orientărilor de bazăÎN CADRUL reuniunii Grupului de lucru, țările dezvoltate, fără excepție, deși au recunoscut posibilitatea realizării unui asemenea cod. au pus sub semnul întrebării încă de la start utilitatea acestuia ca factor al unei noi ordini economice internaționale, neacceptînd obligativitatea aplicării lui. Proiectul de text prezentat de Japonia în numele grupului țărilor capitaliste dezvoltate prevedea, ca unul din principiile de bază ale codului preconizat, că dispozițiile acestuia au caracter general și facultativ și că liniile lui directoare nu au un caracter imperativ. ..Dată fiind diversitatea situațiilor și a partenerilor implicați, se arată în proiect, orice transfer de tehnici este o speță în sine. Orice reguli specifice ar avea, de aceea, ca rezultat imediat o nepotrivire cu scopurile pe care acestea (legulile) le urmăresc sau le-ar fi contrarii' (TD B C.6-1. Annexe 2, p. 2).In declarațiile prezentate pe parcursul celor două săptămîni de dezbateri s-au putut întîlni și argumentări, aparent subtile. după care singura posibilitate de a se ajunge la un consens pe fondul unei asemenea diversități de poziții ar consta doar în „enunțarea de principii fundamentale, care să servească drept linii orientative atît statelor, cît și întreprinderilor, fie că sînt beneficiare fie că sînt furnizoare de tehnici-. In acest sens au pledat tezele despre contradicția care ar exista între reglementarea și controlul transferului de tehnici, pe de o parte, și favorizarea acestui transfer, pe de altă parte. Un control prea strîns ar duce la o frînare a transferului de tehnici către țările în curs de dezvoltare. Or, prin măsurile de reglementare pe care le iau guvernele țărilor în curs de dezvoltare se urmărește realizarea transferului de tehnici către aceste țări în conformitate cu obiectivele lor economico-sociale. De altfel, și într-o serie de țări capitaliste dezvoltate sînt în vigoare legi și regle

mentări care stipulează înlăturarea sau evitarea practicilor comerciale restrictive în acest domeniu.Includerea în cod a unei liste complete, pe cît posibil, a practicilor restrictive care trebuie abandonate relevă, implicit, modul de conduită just și rezonabil, condiție determinantă a realizării transferului de tehnici la prețuri echitabile și raționale. Sub pretextul că determinarea unor astfel de prețuri ar fi imposibilă adepții unui cod cu caracter general și facultativ cer în fapt excluderea acestei clauze. Este adevărat că, în prezent, prețul just și echitabil pentru trasferul unei anumite tehnologii nu poate fi stabilit nici exclusiv după criteriul cheltuielilor pe care le-ar face primitorul pentru a pune el însuși la punct tehnica respectivă, și nici numai criteriul cheltuielilor făcute de furnizor pentru crearea tehnicii. Se pune de exemplu, în ultimul caz, problema să se țină cont și de cheltuielile făcute cu cercetările nereușite. Dar totodată, adăugăm noi, trebuie ținut seama și de influența condițiilor în care o anumită tehnică devine economic exploatabilă, condiții care în numeroase cazuri au fost oferite de țările în curs de dezvoltare (materii prime și combustibili la prețuri scăzute, o piață de desfacere imensă etc.).Dacă nu există încă un criteriu unic de determinare a prețurilor juste și echitabile în transferul tehnologiilor, nu înseamnă că nu se poate ajunge la un cadru favorabil realizării acestei condiții. Un aspect a fost deja menționat — înlăturarea practicilor restrictive, dintre care multe au fost și sînt generatoare de costuri „ascunse". Alt aspect ține de deglobalizarea transferului de tehnici, concept încă controversat. Afirmînd necesitatea deglobali- zării, țările grupului „celor 77“ se pronunță pentru clasificarea tehnicii transferate după componentele sale, și anume pentru două scopuri principale : 1) primitorii de tehnici să poată evalua cu o mai mare exactitate costul tehnicilor transferate, ceea ce nu este posibil la un transfer global în care costurile nu sînt specificate și pe componentele ansamblului ; 2) primi-



CHItorii să poată distinge între elementele tehnologiei care sînt esențiale operației și cele care nu sînt. Experiența dovedește că în numeroase cazuri cînd beneficiarul nu a avut posibilitatea de a deglobaliza transferul, furnizorul a putut să impună o factură globală al cărei total depășea, uneori cu foarte mult suma costurilor de transfer pentru diversele elemente luate separat. înlăturînd aceste costuri indirecte, deg'lobalizarea creează și posibilitatea unei participări locale sporite la transferul de tehnologie.Existența și a altor puncte controversate a făcut ca dezbaterile din Grupul de lucru, reunit la Geneva în mai 1975, să se poarte pe marginea a două scheme preliminare pentru pregătirea codului de conduită în transferul de tehnici : aceea a experților grupului „celor 77“ și aceea a experților țărilor capitaliste dezvoltate. La sfîrșitul reuniunii, experții grupului „celor 77“ au prezentat o schemă preliminară revizuită. Faptul acesta s-a dovedit a fi un element de favorizare a continuării dezbaterilor atunci cînd s-a întrunit în sesiune Comisia UNCTAD pentru transferul de tehnici (noiembrie-decembrie 1975), sesiune care a marcat un nou pas pe calea pre-negocierii unui cod de conduită pentru transferul internațional de tehnologie.
• 0 schimbare de ton devine 

perceptibilă...ATMOSFERA și perspectiva în care s-au desfășurat lucrările Comisiei au vădit o netă modificare, nu sub vreun aspect măsurabil, dar sub acela al tonului discuțiilor, devenit pozitiv, și reflectînd, credem, dorința de continuare a dialogului început la cea de a VII-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. Concret, a- ceasta s-a tradus printr-un nou proiect de schemă preliminară a codului, de data aceasta al țărilor dezvoltate, care au prezentat un text într-o formă comparabilă cu ultima schemă a grupului „celor 77“. Dar, dacă forma fusese îmbunătățită, fondul lăsa să se întrevadă, chiar și la o examinare sumară, că nu interveniseră modificări substanțiale în concepția din care se inspira : textul urma, în continuare, să servească drept „model de comportament’1 în tranzacțiile cu tehnologii, formulîn- du-se „speranța-1 că întreprinderile furnizoare i se vor conforma... ! Obiectivele, definițiile, prevederile cu caracter tehnic, aria de aplicare — chiar dacă erau redactate în alți termeni — nu puteau decît să confirme că nu se dorea o intervenție ho- tărîtă în jocul „forțelor pieței1, ci se voia perpetuarea aceluiași principiu de „laissez faire-1.Experții țărilor dezvoltate nu au adus argumente noi în favoarea a ceea ce ei numeau „filozofia11 pe care se baza acest ultim proiect prezentat. A fost din nou vorba despre „libertatea de acțiune11 a întreprinderilor particulare, despre „echivalența avantajelor-1 între vînzători și cumpărători, despre incompatibilitatea dintre „reglementare11 și crearea unui „climat favorabil investițiilor11 etc., ceea ce părea să compromită orice efort întreprins pe calea negocierilor.Decise, însă, să progreseze, țările în curs de dezvoltare n-au încetat să caute soluțiile unui acord posibil, cel puțin acolo unde punctele de vedere se arătau a fi mai apropiate. Lăsînd de o parte problemele cele mai controversate, ele s-au stră

duit să ajungă mai întîi la formulări comune măcar în privința titlurilor principalelor capitole ale viitorului cod. In ceea ce privește caracterul lui, conform rezoluției sesiunii a VII-a extraordinare a Adunării Generale, deciziile va trebui să le ia UNCTAD IV (Nairobi, mai 1976), inclusiv asupra caracterului juridic al acestui cod, pentru ca un cod de conduită să poată fi adoptat înainte de sfîrșitul anului 1977.în cadrul aceleiași sesiuni a Comisiei UNCTAD pentru transferul de tehnici au fost continuate și lucrările privind revizuirea regimului proprietății intelectuale, fixat actualmente prin Convenția de la Paris, precum și cele referitoare la Legea tip pentru investiții destinată țărilor în curs de dezvoltare. Este îmbucurător faptul că, în această privință, s-a putut ajunge la un consens, exprimat în una dintre rezoluțiile adoptate, care trasează liniile principale ale acestui proces de revizuire, ținînd seama de competențele și rezultatele deja obținute de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.). De factură complexă, dispozitivul rezoluției încadrează revizuirea regimului de proprietate intelectuală în aria mai largă a aspectelor economice și comerciale ale transferului de tehnici, preconizează o serie de măsuri vizînd ameliorarea infrastructurii științifice și tehnice în țările în curs de dezvoltare, determină volumul a- proximativ al asistenței tehnice de care aceste țări ar avea nevoie în promovarea creșterii lor tehnologice naționale, postulează o strînsă cooperare între UNCTAD, O.M.P.I. și O.N.U.D.I. în studierea incidențelor pe care politici și legislații noi în materie de proprietate intelectuală le-ar avea asupra dezvoltării economice a țărilor în curs de dezvoltare.Strîns corelate, codul de conduită și sistemul internațional al proprietății intelectuale vor forma la UNCTAD IV, alături de produsele de bază și problemele finanțării dezvoltării, un domeniu esențial al negocierilor.
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• ...dar trebuie schimbate
și concepțiileREMANIEREA cadrului juridic internațional, pe care o presupune codul de conduită și revizuirea sistemului de proprietate intelectuală, nu poate fi decît un catalizator, ce-i drept indispensabil pentru eliminarea unor obstacole și realizarea unor premise de dezvoltare ulterioară. Etapa decisivă o va constitui întărirea potențialului tehnologic al țărilor în curs de dezvoltare, reducerea, și în acest domeniu, a dependenței lor față de țările dezvoltate din punct de vedere industrial.Cîteva cifre pot ilustra în mod elocvent importanța și necesitatea de a se trece în această etapă. Tarile în curs de dezvoltare cheltuiesc, în ansamblu, circa 600 milioane dolari pe an pentru cercetare și dezvoltare, în timp ce costurile în care se oglindește dependența lor tehnologică reprezintă de 20—30 de ori mai mult. Justificarea întăririi potențialului tehnologic al acestor țări se regăsește și în obiectivele fixate prin Declarația de la Lima (martie 1975) și aprobate de Adunarea Generală a O.N.U. la a VII-a sesiune extraordinară : este vorba de creșterea ponderii țărilor în curs de dezvoltare în producția industrială mondială pînă la 25%, și aceasta înainte de sfîrșitul secolului. Acest ordin de mărime implică multiplicarea de 10—15 ori a volumului producției industriale a „lumii a treia11 în următorii 25 de ani. în condițiile actuale de dependență tehnologică, cheltuielile în devize cerute de o asemenea creștere ar fi de 25—30 de ori mai mari decît cele efectuate în prezent. Astfel privită, încercarea de realizare a obiectivelor fixate impune în mod vădit o

C. VASILIADE 
GH. DUMITRU

{Continuare în pag. 32)
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Evoluția prețurilor 
internaționale ale produselor 
de bază in luna decembrie 
1975

TENDINȚA ușor descenden
tă a prețurilor pe principalele 
piețe internaționale ale pro
duselor de bază cuprinse în 
nomenclatorul de export-im
port al R. S. România a con
tinuat și în luna decembrie 
1975 cind. potrivit indicelui 
sintetic INSCIN, aceste pre
țuri au scăzut cu 0,5%.

a) La produse
le agroalimentare 
tendința de scăde
re a preturilor s-a 
încetinit, de la — 
3,6% în noiembrie 
la — 1.5" o in de
cembrie. Prețurile 
au scăzut în spe
cial la cereale (— 
3,9" o) și mai puțin 
la animale și car
ne (— 0,9" <>) și la 
semințe oleaginoa
se și grăsimi (— 
0,6%). La zahăr și 
produse tropicale 
prețurile au înre
gistrat o ușoară

creștere (+ 0.8%).
b) La materii

prime industriale 
rata de creștere a 
prețurilor a lost 
mai mică în luna 
decembrie (-ț- 0,4 
%) decît in noiem
brie (+1,5%,). tn 
luna decembrie 
prețurile au cres
cut la cauciuc 
(H-8,3%), fibre 
qnimale și ve
getale (+ 4.7%), 
metale (+ 0.5%) și 
au scăzut la piei 
(— 5.4%), mine
reuri (— 1.0%). 
lemn și produse 
din lemn (—1,0%).

Grupa de com
bustibili a fost 
singura la care 
prețurile au înre
gistrat în luna de
cembrie o rată de 
scădere similară 
cu cea din luna 
precedentă. res
pectiv — 1,2%. A- 
ceastă scădere a 
fost determinată 
de reducerea pre
țurilor la produse 
petroliere (—1,8%) 
și la cărbuni și cocs (—1.3%), 
în timp ce la țiței prețurile au 
fost practic neschimbate.

De remarcat că din decem
brie 1974 și pină în decembrie 

1975 prețurile internaționale 
au scăzut pe ansamblul produ
selor de bază cu 10,3%. Cea 
mai pronunțată scădere a fost 
înregistrată la produsele agro
alimentare (— 31,6" o), cu toate 
că în cursul trimestrului III 
1975 a existat o tendință de 
redresare a prețurilor. De ase
menea, prețurile au scăzut la 
materii prime industriale 
(— 8,7%), sub influența rece
siunii producției industriale 
din țările capitaliste dezvolta
te. in schimb, prețurile la com
bustibili au crescut cu 6,9"’» da
torită, în special, politicii țări
lor membre ale O.P.E.C. de 
„înghețare" a prețurilor de lis
tă la țiței in primele trei tri
mestre ale anului 1975 și de

ntacM smâic aBczt u, mmmit
Ii.Ija.KâZIO.UL, tLS h.XUXi -,8
B. eosk.-cux.8ui ot ntaa-urM it. . -:

Bi ANII 1973-1975
. _ 122o-1:72= lotf

Categoria de 
produse Anul Iadlcl 

anuali Uov. Dec.
J bi/ICE GENERAL 1975 17o,3

1974 *4o,4_ 2X7.7 .
1975 22L,2a> ZIȘI*) 213,1®'

1. Produse all- 1975 16c,6
mentare. 197- 25c, 8_

1975 135,4*^
— cereale 197: 195,5 ■

197- 261,5 27*9,4 266,7
1975 216,7 2p£,2 i?e,2

— .°ecințe olea-
1975 15o,2ginoase, prod.

derivate, ani- 197- 24c, 5 254,5 276,7
male și vege
tale 1975 195,® 175,0 176,9

tij Date provizorii pencru cops ce furnal, huilă’, 
țiței, cinereu de fier, crocită, minereu de man- 
gan, feronangan,* ferosilictuj oțel comercial, 
tablă groasă, tablă subțire, sîraă neagră, lami- 
»ate de cupru, cherestea de rășinoase, celuloză. 
Jiîrtie 1 Jcraf tlinex, fibre celulozice, porci Vil 

vite cornute aari.

*- animala, carne 1975 
și produse ani- 1^7-

155,7
156,9*1

152 =x
1A5,

155,9., 
161,9°'usiiere 1975

*• zahăr și pro
duse tropicale

1975 
1^74 
1975

179,3
457,5
314,0

797.1
223.1

618,2 *

2» Combustibil 1975 ‘
1974
1975

2o9,Z
356,8 .
359,5*'

554,7,
369,oa'

*- cărbuni șî, 
cocs

1975
197* 
1975

1*9,1
2oo,oa/ 224.5.)247,1*1

- lifei 1975
1974
1975

1*6,0
567.1..
564., '

567,1.x
599,3s' 5»>

*• produse petro
liere

1975
1974
1975

265,8
560.9
375.9

349,4
394,3

358,5
387,1

3. tlaterii rrize 
industriale

1973
197-

162,5 
216,’ +
1B7,9“J 197,3.) 13o,Z*>1975 IT?,’*’’

minereuri 1975
1974
1975

119,4
ÎS’6»)
1^,0*’-'

135,9_>
162,8®'

158,6 .
161,2*1

Ketale 1975 
197* 
1-75

15o,2
231,5.a
13', V 1 221,3

173,7
209,1 .
174,5*1

•• cauclut? 1975
1974
1975

171,6
210,5 
i>9,e

•156,4
162,1

157.6
175.6

*• lean și produse 
din lecn

1973
1974
1975

177,4
235,2X
211,4®'

*• fibre aninale 
și vegetale

1975
1974
1975

188,0

161,8*1
156,7.,
165,4*1 15o,5.'

175,1*1
•• piei 1975

1974
1975

176,9
122,5
114,8

9o,2
1+2,9

80,5
155,2

majorare a acestora, cu lO°io, 
începînd cu 1 octombrie 1975.

Sectorul prognoze și 
eficiența comerțului ex
terior I.N.S.C.I.N.

Ansamblul țărilor 
capitaliste dezvoltate

din (De
creased

inregis-

PRODUSUL național brut 
al țărilor industriale 
cident ar urma să 
anul acesta cu circa 4,5"l0 pe 
ansamblu, ritmurile 
trate în diferitele țări situîn- 
du-se intre zero și + 6,0%. 
Această prognoză se bazează 
pe calcule ale O.C.D.E. și ale 
Asociației institutelor europe
ne de conjunctură (A.I.E.C.E.), 
sintetizate și completate de 
Institutul austriac de cerce
tări economice din Viena. 
Atingerea ritmurilor de creș
tere prognozate ar echivala cu 
o redresare moderată după 
anul de criză 1975, cind pe 
ansamblul țărilor O.C.D.E. 
produsul național brut a scă
zut potrivit datelor prelimi
nare cu 2c/e, iar in unele din 
aceste țări și in unele sub- 
zone în proporții mai insem- 
nate (vezi tabelul). Cifrele pe 
1976 sint insă inferioare ce
lor din anul 1973, premergă
tor izbucnirii actualei 
economice, cind sporul 
real pe ansamblul 
O.C.D.E. a fost de 6,3°l0.

crize 
P.N.B. 
țărilor

tp-or rri sli! x..z resi 1.ață ae anul
prece<lent.

1974 1975 ’KT»7"

CUA -2.1 -3,0 ♦5,5-ansza +2,8 -1,0 + 5,o
oSpania -1,8 +1,5 +5,o

+ 0,4 -4,o +4,o
rranpa +5,9 -2,5 + 3,5
Anxlia + 0,2 -l»o + 1,5
It-lia *3.2 -5,o +2,o

kedia pe 7 țări -o,b -2,o +4,5
^tlgia +4,o -2,o + 2,0
uanenaxea ♦1,5 -1,5 +4,5
Tihinnda +•4,2 -1,0 +2,o
xrlanna •t-o,2 -5,5 +0,0
Glanda +3.o -2.5 +3,o
Sorvegia *3,7 +4,0 +6,0
Austria +4,4 -2,5 + 1,5 •
Suedia + 4,2 + 1,0 + 1,5
Elveția

țări
*o,9 —4, 0 +l,o

Liedia pe 9 +2,9 -1.5 +2,5
CCDS, total + 0,0 -2,0 +4,5
OCDE, țări europene + 2,1 _p c +3,o
Piața Comună + 1,9 -3,o +3,o
ABIS +2,8 -1,0 +2,o

>arsa: OsterrelGhische» Institut furwirtscnaftsicxschung.iiQjiatsbeiich.t ciuuct diminuării previzibile a 
11/1975 1 -

S.U.A.: evoluții pe ramuri
DEPARTAMENTUL Comer

țului al S.U.A. a dat publici
tății la 12 ianuarie a.c. rapor
tul anual asupra perspective
lor economiei americane în 
anul care a început („U.S. In
dustrial Outlook, 1976“). Po
trivit raportului, creșterea 
producției reluată în S.U.A. 
de la mijlocul anului trecut 
este așteptată să continue în 
1976, produsul național brut 
urmând să înregistreze un spor 
real de 6—7%. In aceste con
diții importurile sînt progno- 
zate să crească într-un ritm mai 
rapid decît exporturile. Indi-

PROGNOZE 1976

decît în majoritatea 
postbelici. Experții 

Comerțului

cele prețurilor bunurilor de 
consum se va urca in decur
sul anului cu circa 6,5%. Șo
majul ar urma să cunoască o 
oarecare reducere, reprezen- 
tînd în medie pe an 7,5—7,7% 
din totalul mâinii de lucru — 
în comparație cu rata de 8,3°/a 
în 1975 —, dar rămîne în acest 
fel la un nivel simțitor mai 
ridicat 
anilor 
Departamentului 
scontează că producția de oțel 
a S.U.A. va atinge circa 122 
mii. t, cu 13,4°/0 mai mult de
cît volumul producției — a- 
fectat de recesiune — din 1975, 
și că producția de automobile 
va spori aproximativ in ace
leași proporții. Se presupune că 
evoluția din aceste două ra
muri va avea efecte stimula
toare asupra restului econo
miei, inclusiv prin programe
le de dezvoltare a lor care 
vor putea deveni necesare în 
cursul anului

Anglia: optimism prudent
OBIȘNUITUL raport de 

sfirșit de an asupra situației 
economice în țările Pieței Co
mune dat publicității in de
cembrie 1975 de Comisia aces
tui organism dă dovadă de un 
„optimism prudent", cum îl 
caracterizează The Times.

în privința aprecierii per
spectivelor economiei brita
nice, raportul Comisiei C.E.E. 
împărtășește opinia recent ex
primată de experții O.C.D.E. 
că produsul intern brut al 
Angliei va cunoaște o creștere 
nulă în anul care a început, 
în vreme ce șomajul va spori 
încă, cel puțin in prima ju
mătate a acestui an, iar defi
citul balanței de plăți curente 
nu se va reduce prea mult.

în privința ritmului infla
ției, raportul Comisiei esti
mează că el va continua să se 
reducă lent în cursul acestui 
an, pină la 15% ca rată anua
lă după primele șase luni. în 

„nu 
ge- 
că 

ni-

ritmului inflaționist, raportul 
Comisiei apreciază că 
există loc pentru măsuri 
nerale reflaționiste“ și 
„menținerea prețurilor la 
velari mult mai scăzute decît 
cele înregistrate în trecutul 
apropiat trebuie să rămînă 
încă obiectivul prioritar al po
liticii guvernamentale".

După cum aprecia primul 
ministru, Harold Wilson, în 
mesajul său de Anul Nou, 
țara sa se află angajată „în 
cea mai mare bătălie econo
mică care ne confruntă în 
cursul acestei generații", ex- 
pnmîndu-și speranța că anul 
1976 va fi „anul în care 
ideea redresării trebuie să de
vină un fapt".



Tinerii șomeri 
și sentimentul inutilitățiiSĂPTĂMÎNALUL „L’Usine Nouvelle", ocupîndu-se recent de creșterea șomajului în Franța în toamna anului trecut (în octombrie erau 1 015 600 de cereri de serviciu nesatisfăcute), evidențiază că ponderea tinerilor sub 25 de ani în rîndurile șomerilor a sporit continuu, ajungînd să reprezinte circa două treimi. Cauzele acestei situații rezidă — după opinia revistei — atît în neconcordanța dintre orientarea învățămîntului și structura posturilor existente în diferite sectoare ale economiei, cît și în reticența manifestată de mulți patroni la angajarea tinerilor „debutanți în meserie", care au nevoie de o perioadă de formare, de adaptare la condițiile de muncă etc. Arătînd că în acest mod „se dezvoltă un climat de descurajare, contrar dinamismului fără de care o națiune este sortită piei ni", revista sugerează ca, odată cu apariția primelor semne de înviorare economică, să fie căutate mijloace de a alunga din sufletul tineretului „sentimentul de inutilitate".
Migrația forței de muncă: 
avantaje îndoielnice, 
dezavantaje realeUN STUDIU recent al Institutului de cercetări IFO din Miinchen ajunge la concluzia că actuala recesiune lovește considerabil mai puternic în țările de origine ale forței de muncă migratoare decît în țările gazdă.De la război încoace numărul muncitorilor migranți în Europa s-a ridicat la 30 milioane, estimează autorii studiului. Principalele țări furnizoare de muncitori au fost Finlanda. Grecia, Islanda. Italia. Portugalia, Spania. Turcia, Iugoslavia, iar principalele țări gazdă — Elveția, Suedia și cele 9 state membre ale Pieței Comune vest-europene. Referindu-se la avantajele și dezavantajele migrației studiul constată că pentru țările gazdă migrația a asigurat
Polițe care grevează viitorulEFORTURILE care sînt actualmente în curs în țările capitaliste dezvoltate pentru a se pune capăt crizei economice și a întoarce din nou mersul conjuncturii spre reluarea creșterii, implică între altele sporuri substanțiale ale datoriei publice și așa ridicate. Săptă- mînalul vest-german „Die Zeit“ a publicat în decembrie 1975 graficul alăturat care înfățișează sugestiv nivelul datoriei în opt dintre cele mai 

în perioadele de activitate economică intensă, o forță de muncă voluminoasă, mobilă și docilă, care poate fi relativ ușor înlăturată atunci cînd se produce recesiunea. Pentru țările de origine, în cazul cărora se invocă de obicei printre avantaje atenuarea șomajului, ameliorarea situației balanței de plăți ca urmare a transferurilor de devize de la muncitorii emigrați și posibilitatea de instruire a cadrelor naționale, recesiunea actuală a demonstrat fragilitatea unor astfel de așteptări. în unele țări, șomajul s-a agravat brusc datorită întoarcerii unei părți însemnate din muncitorii plecați în alte țări. Proporția acestora în țările respective, în perioadele de vîrf ale migrației, fusese de cel puțin 5% din forța de muncă, ajungind în unele cazuri la cifre mult mai mari. Simultan s-au redus catastrofal încasările de devize din această sursă. Astfel, de exemplu, dacă în 1973 în cazul Italiei aceste încasări echivalau cu 12% din deficitul balanței comerciale și în cazul Turciei cu 150%, în 1975 încasările nu mai reprezentau decît 8" o și respectiv 18% din deficitele comerciale ale țărilor menționate.Nici argumentul „instruirii" nu este considerat convingător de către autorii studiului, deoarece pleacă în străinătate în primul rînd muncitorii care au oarecare pregătire : intre o treime și o jumătate din muncitorii migranți aveau o calificare încă înainte de plecarea din țara de baștină. Cînd se întorc, mulți din acești muncitori adoptă ocupații ad-hoc, deseori desca- lificîndu-se, iar acei care s-au calificat în țara gazdă nu se mai întorc de obicei în satele lor, agravînd problema depopulat'd rurale.
Cuba: informatică și zahărDEZVOLTAREA tehnicilor informaticii, automatizarea conducerii sînt planificate în Cuba ținîndu-se seama de condițile specifice ale țării. Marea majoritate a întreprinderilor industriale cubaneze au sub 2 000 de angajați și dau o producție pînă la 30 milioane de pesos pe an, făcînd astfel parte din categoria întreprinderilor mijlocii. Ca urmare, lucrările privind proiectarea și fabricarea mijloacelor necesare au în centrul atenției minicalculatoarele.Pe de altă parte, se preconizează ca eforturile de automatizare a conducerii să se concentreze asupra industriei zahărului *— ramura cheie a economiei naționale, precum și asupra unei serii de ramuri de producție sau prestatoare de servicii (învăță- mînt, ocrotirea sănătății etc.). Planul pe termen mediu privind dezvoltarea producției naționale de minicalculatoare prevede aplicarea sistemelor moderne de conducere în cel puțin 40 de întreprinderi, precum 
dezvoltate țări occidentale. în R.F.G., Ia care revista se referă în mod special, suma totală a datoriei publice a crescut în 1975 cu 24% și urmează să sporească simțitor și în 1976.

și automatizarea procesului de producție în 75 de fabrici de zahăr.
Rentabilitate subestimatăDACĂ PÎNA RECENT savanții priveau cu scepticism posibilitatea de a găsi în viitorul apropiat alternative valabile petrolului ca sursă de energie, o descoperire recentă a Centrului de cercetări nucleare din Julich dovedește că utilizarea energiei nucleare ar putea deveni curînd practicabilă.Părerile sceptice se bazau în primul rînd pe calcule făcute anul trecut de cercetătorul englez Peter Chapman. Acesta susținea că în primii ani după construirea centralelor nucleare ele vor consuma mai multă energie decît vor produce. O centrală cu o durată de funcționare de 25 de ani, de exemplu, ar trebui să „restituie" în primii cinci ani energia pe care a împrumutat-o de la centrale, pentru a putea fi construită. cît și pentru procurarea și tratarea combustibilului său. Fizicienii de la Julich au constatat însă că savantul englez nu a ținut seama de noile procedee de îmbogățire a uraniului care reduc considerabil costul producerii energiei. De exemplu, în procesul ultra-centrifugării este nevoie de numai 10" 0 din energia care se consumă cînd se utilizează separarea izotopilor prin difuzarea gazoasă. Recurgerea la un reactor cu apă ușoară ar face ca volumul de energie necesară în prealabil centralei nucleare să reprezinte doar 1,25% din aceea calculată inițial. Cu alte cuvinte, o centrală nucleară va deveni ..rentabilă" — în sensul „restituirii" energiei împrumutate de la alte centrale — nu după cinci ani, cum se considera pînă acum, ci după numai 2,5 luni.
„Ziua EFTS-PRINTRE EXPERȚII bancari din Statele Unite circulă cu tot mai mare frecvență cuvîntul „EFTS", prescurtarea en- 1 gleză pentru sistem electronic de transfer al fondurilor. Acest sistem, care a fost introdus de „First National Bank of Chicago" și urmează a fi extins în întreaga rețea bancară americană va însemna o simplificare radicală a operațiunilor. Publicul nu va mai lua contact cu funcționarii, ci nemijlocit, prin telefon, cu instalații terminale ale unor calculatoare electronice, amplasate în birouri, super-magazine sau alte locuri publice. Clientul va putea afla pe loc care este soldul contului său, își va achita notele de plată, va efectua transferuri, va contracta credite — toate fără completare de cecuri și fără deplasări la bancă.O tranzacție tipică va avea loc în felul următor :— clientul telefonează calculatorului;— cu ajutorul cifrelor de pe disc el indică numărul contului său, un număr special — secret — de identificare, ce i-a fost atribuit de bancă, precum și un alt număr care arată tipul operațiunii pe care dorește s-o efectueze ;— achitînd o notă de plată, de exemplu, clientul formează un număr care indică furnizorul său, precum și suma de plată. Dacă nota de plată depășește suma din cont, calculatorul. (înzestrat cu voce) îl informează despre situație, întrebîndu-1 dacă dorește să recurgă la contul său de economii sau la un credit.Printre avantajele introducerii EFTS se menționează posibilitatea utilizării serviciilor bancare fără întrerupere, ziua și noaptea, o reducere a personalului băncilor, accelerarea operațiunilor și în conse- -*•  cință sporirea volumului fondurilor disponibile. Simplificarea aparatului bancar va duce de asemenea la desființarea a numeroase filiale mai mici. După opinia exper- ților, „ziua EFTS", nu va întîrzia să sosească.
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Ponderi în
I comerțul mondialTitus Vîrtejanu, Predeal— Datele cele mai recente de care dispuiiem sint cele cuprinse în Anuarul sta

tistic al comerțului inter
național 1974, publicat de Oficiul statistic al O.N.U. in noiembrie 1975. Potrivit acestei surse exporturile mondiale au însumat în 1974 circa 842 miliarde de dolari, fiind cu 46*'#  mai mari decît în anul precedent. Totuși, în termeni reali (in prețuri constan
te) creșterea n-a depășit 
6,5%, fiind cea mai redusă din 1967 încoace, cind. comerțul mondial a fost perturbat de închiderea Canalului Suez (redeschis, după cum se știe, în toam
na anului trecut). Ca urmare a recesiunii, importurile țărilor capitaliste dezvoltate au rămas la același nivel, în vreme ce exporturile au sporit cu 6%, față de 13,6% în 1973. Reflectînd creșterea prețurilor la petrol, ponderea țărilor O.P.E.C. în totalul aporturilor țărilor în curs
Oțelul chinez

Gheorghe Neeșuleseti,București — Producția de f oțel a R. P. Chineze acrescut de la 160 000 t în ’9 la 23 milioane t în
1972. scrie revista China populară. China produce astăzi peste 1 000 de tipuri de oțel și o largă varietate de oțeluri laminate 

Instalarea unei turbine hidraulice de 300 MW, pro
dusă in întregime in China.necesare la fabricarea u- nei game largi de produse ale industriei constructoare de mașini.O contribuție însemnată ia creșterea și diversificarea producției de oțel a a- dus-o dezvoltarea pe baza tehnicii modeme a marilor 

de dezvoltare a sporit de la 39,6% în, 1973 la 57,9% în 1974, în vreme ce ponderea lor în totalul importurilor a rămas aproape neschimbată (20,5%). în 1974 exporturile țărilor O.P.E.C. au fost de 4,2 ori mai mari decit importurile (față de numai 2,3 ori în 1973), iar excedentul lor comercial a depășit 100 miliarde de dolari (față de numai 24,8 miliarde în 1973).Pentru prima oară ediția 1974 (care este cea de a 23-a) a acestui anuar, publică tabele privind principalele 22 de țări exportatoare și 20 de țări importatoare ale fiecărui grup de produse din clasificarea standard a comerțului internațional (SITC), in ordinea descrescîndâ a valorii comerțului lor.Anuarul amintit conține date privind 147 de țări și teritorii, care realizează în total 98% din comerțul mondial. Dintre acestea numai circa 90 de țări transmit O.N.U. cu o anumită regularitate cifre privind comerțul lor exterior.Incepînd cu anul 1962, datele respective sint introduse in calculator.
, combinate siderurgice de la Anșan, Uhan. Paoteu. ca și triplarea, intre 1966 și 1973. a producției întreprinderilor siderurgice de mici dimensiuni. Numai la Pekin se obține în prezent o cantitate de oțel de zece ori mai mare decit întreaga producție a țării din anul 1949.Rolul întreprinderilor mici este important și în 

alte ramuri ale industriei chineze. Astfel, spre pildă, în industria cimentului peste jumătate din producție se obține în peste 2 800 de asemenea întreprinderi, răspîndite în patru cincimi din districtele țării.

Material rulantGheorghe Stoica, București — Țara noastră exportă, atît locomotive Diesel (121 in anul 1973, 203 în anul 1974, ultimul an pentru care cuprinde date „Anuarul statistic al R. S. România, 1975“), cît și vagoane de marfă și cisterne (6335 in 1973, 8027 în 1974). Privind destinația exporturilor românești la acest capitol, cele mai recente date publicate de care dispunem privesc anul 1972. De exemplu în cazul vagoanelor de marfă (în bucăți echivalente pe patru osii), din 3651 de vagoane exportate în acel an 1497 au fost

destinate U.R.S.S., 1337R.D.G.. 336 Pakistanului, 288 R. P. Ungare etc.în legătură cu proiectele feroviare despre care ați citit în revista noastră și la care vă referiți, menționăm acordul privind cooperarea in domeniul construcției de căi ferate, semnat in timpul vizitei oficiale întreprinse cu două luni in urmă in Iran de președintele Republicii Socialiste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu și zovarășa Elena Ceaușescu.
Insulele Falkland

Dorin Bontaș. Cluj-Na- poca — Arhipelagul Falkland (sau Malvine). si- 
:uat in sudul Oceanului 
Atlantic, este format din două insule mai mari și circa 200 de insulițe. Suprafața lor totală este de 11 961 km-, iar populația de circa 2 000 de locuitori. Centrul administrativ al insulelor este Port Stanley. iar limba oficială ?ste engleza. Insulele au fost descoperite în anul 1592 de navigatorul englez J. Davis. După ce în 1767—70 sint ocupate de spanioli, iar în 1820 de Argentina. în 1833 insulele Falkland sint proclamate de Marea Britanie colonie a coroanei, statut pe care il au și astăzi. La rindul lor autoritățile ar- gentiniene consideră teritoriul respectiv ca aparți- nind Argentinei. Exportul insulelor constă aproape in totalitate din lină, de pe urma a circa 630 000 de ovine. Potrivit unor afirmații recente, în jurul insulelor Falkland ar e- sista zăcăminte submarine de petrol.
Presă 
si televiziune»

George Marinescu, București — 1) Răspîndirea 

televiziunii nu împiedică un mare număr de oameni să citească cu regularitate presa. Cazul R.F. Germania, țară cu o televiziune dezvoltată, este concludent în această privință. Analiza audienței presei vest-germane întreprinsă in fiecare an scoate în evidentă că în 1975 circa 73% din cetățenii în vîrstă de peste 14 ani ai acestei țări, citesc zilnic un ziar difuzat prin abonament. A- ceeași anchetă relevă că 88% din populație citește cel puțin un periodic, iar o femeie din patru citește un săptămînal feminin.2) în prezent. 80% din televizoarele color ale lumii funcționează in sistemul american N.T.S.C. (utilizat în S.U.A., Canada, Japonia, Mexic, Fili- pine etc.), 17,4% în sistemul vest-german PAL (utilizat pînă acum in 32 de țări, dintre care 15 in Europa — R.F.G., Anglia, Irlanda. Islanda. Norvegia, Suedia. Finlanda, Belgia, Olanda. Luxemburg, Danemarca, Elveția, Austria, Iugoslavia și Italia), iar 2,6° o in sistemul francez SECAM (a- doptat pînă în prezent în Europa de Franța, U.R.S.S., Polonia. R.D.G., Cehoslovacia și Bulgaria), în unele regiuni ale Europei se recepționează mai multe programe, ca de exemplu in nordul Italiei, unde pot fi urmărite atit programele fran- ?eze, în sistemul SECAM, cît și cele elvețiene, aus- iriece și iugoslave, în sistemul PAL. Acesta din urmă reprezintă o dezvoltare a sistemului american N.T.S.C., realizată la începutul deceniului trecut — după un studiu îndelungat în S.U.A. și Japonia — de inginerul vest- german Walter Bruch, astăzi în vîrstă de 67 de ani. unul din pionierii televiziunii pe plan mondial. La Jocurile Olimpice din 1936, la care s-au realizat transmisiuni cu titlu experimental. Walter Bruch era unul din primii operatori.
Republica 
Populară Benin

Ion Vasilescu, București — Nu este vorba de un nou stat independent apărut pe harta Africii, ci de schimbarea, la 30 noiembrie 1975, a denumirii Republicii Dahomey — țară situată pe coasta de vest a Africii, la Golful Guineii — în Republica Populară Benin. Țara — fostă colonie franceză — își obținuse independența în anul 1960. Numele său actual vine de la regatul Benin care a existat în această regiune a Africii, cunoscînd înflorirea maximă în perioada secole
lor XIV—XVII.

Calculatoare 
de buzunar

Gheorghe Vlase, Zalău — Concurarea riglei de calcul de către un instrument portativ mai rapid și mai exact — proces relatat în nr. 52/1975 al revistei noastre, la care vă referiți — vine în întîmpi- narea unui vechi deziderat al specialiștilor din multe domenii de activitate. Primele calculatoare de buzunar efectuau numai cele patru operații de bază și nu întreceau rigla de calcul decît prin precise (ele indicau, de exemplu, lc-cul virgulei, ceea ce rigla nu face). De cîți- va ani ele pot efectua o-

perații cum sint calculul funcțiilor trigonometrice și exponențierea, care e- rau pină atunci numai a- panajul riglei de calcul, în timp ce prețul lor, cobo- rît atît de mult îneît ele au devenit un bun de larg consum.Apariția calculatoarelor de buzunar programabile — care preiau de la operator unele operații de rutină și permit rularea unor miniprograme Înregistrate pe cartele magnetice — a însemnat un nou salt spectaculos înainte.Stimulate de succesul calculatoarelor de buzunar programabile, firmele producătoare au diversificat gama acestora, diferent iindu-le după domeniile de utilizare (statistic, financiar, comercial, științific, pedagogic, transporturi maritime etc.) și gradul de complexitate. Astfel, unele din aceste calculatoare de buzunar sînt capabile să efectueze mai rapid (adică cu mai puține apăsări pe clape) operații cum sint calcularea dobînzilor, convertirea valutelor, trecerea de la un sistem de măsuri și greutăți în altul etc.). Pentru a stimula extinderea utilizărilor, firmele constructoare au trecut la producerea unor calculatoare de buzunar cu mai puține posibilități (denumite uneori și microcalculatoare). însă tot programabile, la prețuri mai scăzute.



curiei*.....
Reîncadrare

ION MODRESCU, Brașov — Reîncadrarea, după- pensionare,- la nivelul de bază a funcției ocupate corespunde reglementării !n vigoare. Stabilirea retribuției tarifare nu se face in raport cu funcția ocupată anterior pensionării, ci cu aceea in care pensionarul a fost reîncadrat.Conducerea unității poate, fără a avea o- bligația, să dispună acordarea unui număr de gradații, după 30 de zile de la reîncadrarea pensionarului, ținînd seama atît de calitățile și aptitudinile sale profesionale cît și de nivelul de retribuire avut anterior. Organul colectiv de conducere poate dispune această reîncadrare în termen de 90 de zile.
Retribuire

VICTORIA MITULESCU, Sibiu — Problema ridicată de dv. este soluționată în art. 194 din Legea retribuirii. Personalul dintr-o unitate trecută din grupa a Il-a de ramuri, în grupa a V-a, căruia i se acordă un număr de gradații pentru a i se menține clasa de retribuire avută (dacă acestei clase nu îi corespunde o gradație, întrucît se situează între două gradații consecutive) i se stabi
TRANSFERUL
DE TEHNOLOGII

(Urmare din pag. T9)altă abordare, prin prisma unor noi mijloace, pe măsura acestor perspective îndrăznețe. De unde necesitatea dezvoltării potențialului tehnologic și a reducerii dependenței tehnice a țărilor în curs de dezvoltare.Chiar dacă, în cele mai multe țări în curs de dezvoltare, importurile de bunuri de primă necesitate au fost înlocuite prin- tr-o producție națională, ponderea importurilor în volumul desfacerilor pe piața internă nu a scăzut, iar dezechilibrul balanțelor de plăți s-a accentuat. S-au produs, de l'apt, schimbări în structura plăților externe, deoarece importurile de tehnici, fie directe (import de know-how) fie indirecte (import de produse semifinite și de echipamente), au crescut considerabil mai mult decît cele de bunuri de consum. Este evident că devine tot mai presant necesară aplicarea unei politici tehnologice bazate pe o efectivă și echitabilă cooperare internațională.în acest spirit, secretariatul UNCTAD a trecut la elaborarea unui „program de acțiune global", în scopul întăririi capacității tehnologice a țărilor în curs de dezvoltare, program ale cărui elemente principale le constituie acțiunile pe plan național, cooperarea între țările în curs de dezvoltare, contribuția țărilor dezvoltate și aceea a întregii comunități internaționale.De remarcat că, pe planul acțiunilor la nivel național, programul evidențiază importanța planificării dezvoltării tehnologice, „concepută ca parte integrantă a planificării naționale a dezvoltării" (TD/'B/- C.6/11), fără de care nu se poate stabili necesitatea de a face importuri sau posibilitatea de a utiliza tehnicile locale, și nici determina ce anume tehnici se adaptează mai bine exploatării. resurselor naționale, necesităților consumului și celor de protejare a mediului etc.în cadrul planificării, realizarea unei coordonări între politicile de transfer și dezvoltare a tehnicilor și celelalte mari orientări economice devine esențială ; sînt implicate, așadar, în procesul de realizare a interdependenței tehnologice, nu numai acordurile de licență, engineering-ul, cer- cetare-dezvoltare, legile și practicile în 

lește clasa de retribuire imediat următoare. Această reglementare privește personalul care a fost menținut în aceleași funcții.
Derogare

ILIE STĂNCUI.ETE, Tirgu Jiu — în aplicarea art. 36 din lege, H.C.M. nr. 69/1975 (anexa 4), stabilește modul în care se face retribuirea personalului care nu îndeplinește condițiile de studii. Potrivit pct. 2, lit. b din pct. 13 al anexei sus-menționate, personalul menținut pe baza Legii nr. 12/1971. și H.C.M. nr. 914/1968, în funcții de conducere la care s-au modificat condițiile de studii, prevăzîn- du-se numai condiția de studii superioare, se încadrează cu o clasă sub retribuția tarifară prevăzută pentru funcția respectivă, a- tunci cînd are studii dc subingineri și cu două clase cînd are studii medii ori postliceale.
Alocație

5

CONSTANTIN DINU, București — Majorarea suplimentară a retribuției tarifare cu 60 lei lunar in baza Decretului nr. 74/1975 nu afectează acordarea alocației de stat pentru copii (aceasta atit pentru copiii năseuți pină la aplicarea decretului, cit și pentru cei năseuți ulterior). în fapt, această majorare, corespunzătoare prevederilor legale sus-menționate, determină modificarea, cu 60 lei — în plus — a plafoanelor in raport cu care se acordă alocația.
domeniul proprietății intelectuale, ci și investițiile străine, întreprindeiăle mixte, politica de export-import, regimul devizelor, formarea cadrelor naționale etc.Strîns legată de primele două acțiuni este și crearea de centre naționale pentru transferul de tehnici, instituții avînd ca o- biect de activitate specific totalitatea problemelor complexe pe care le antrenează aplicarea planurilor și politicilor integrate în acest domeniu.Cadrul propice întăririi cooperării dintre țările în curs de dezvoltare, inclusiv enunțarea măsurilor concrete aplicabile în domeniul cooperării lor tehnologice, a fost dat încă de UNCTAD III (1972). Dacă, pînă în prezent, nimic cu adevărat important nu a fost întreprins in această direcție, condițiile generale actuale sînt mult mai favorabile ; în unele cazuri, lipsa de fonduri, de forță de muncă calificată și de capacități tehnice a făcut loc unor excedente crescînde, au devenit disponibile mijloace tehnice, complementaritatea în diverse domenii permite aplicarea unor inițiative mai îndrăznețe.Țările în curs de dezvoltare își pot aplica reciproc un tratament preferențial în transferul și dezvoltarea tehnicilor, pot lărgi aria tratatelor sau acordurilor de cooperare regională prin aranjamente preferențiale vizînd aporturile de capital, tranzacțiile cu tehnici, achizițiile de stat etc. In unele domenii, cum sînt industria farmaceutică, agronomia, industria alimentară, industria chimică, în care anumite țări în curs de dezvoltare au realizat progrese, ar putea fi inițiate acțiuni de cooperare reciproc avantajoase.Rezoluțiile sesiunilor a Vl-a și Vil-a extraordinare ale Adunării Generale a O.N.U., ca și concluziile examinării stadiului de îndeplinire a prevederilor Strategiei internaționale a dezvoltării, au pus suficient în lumină posibilitățile țărilor avansate din punct de vedere industrial de a contribui la întărirea capacității tehnologice a țărilor în curs de dezvoltare. Cum, în această privință s-a făcut extrem de puțin, cîmpul de acțiune rămîne larg deschis. Pe același plan se situează și sprijinul'pe care comunitatea internațională, prin programele sale de finanțare multilaterală, l-ar putea acorda unei activități permanente de asistență tehnică, și operațională, concepută la o scară fără precedent, cu programe și stagii de pregătire a cadrelor, servicii consultative și ajutor direct în crearea de centre pentru transferul și dezvoltarea tehnicilor.
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ARTICOLE DESTINATE UȘURĂRII MUNCII GOSPODINELOR
Grătar de iript fără fum. Se deosebește de celelalte grătare de fript prin aceea că datorită 

formei in care este executat, carnea se frige în mod uniform, nu scoate fum, iar grăsimea se co
lectează intr-o tavă fără a se pierde. Preț de desfacere cu amănuntul : 32,35 lei, 30,25 lei, iar pen
tru minigrătar 28 lei/buc.

Oală fiert lapte, cu pereți dubli și avertizor. Este un vas modern simplu și practic, realizat cu 
scopul ca laptele pus la fiert să nu dea in foc, avînd in plus principalul avantaj că laptele fiert 
într-o astfel de oală nu se afumă și își păstrează in același timp vitaminele și gustul mai plăcut de 

lapte crud, ca la sterilizarea prin pasteurizare. Această oală este recomandată pentru toate mincă- 
rurile care se afumă ușor (cacao, făinoase, făinoase combinate cu lapte etc.). Prin fluier (avertizor) se 
amintește acustic că laptele sau mîncarea pusă la fiert trebuie luate de pe foc. Preț : 45 Iei ; 41,50 
lei/buc.

Tocător ceapă și legume. Se compune dintr-un corp din polistiren transparent sau sticlă ase
mănător unui pahar puțin coniac, pe fundul căruia se pune în partea interioară un disc din cheres
tea de diverse esențe, o tijă cu arc din oțel pe care sint fixate două cuțite inoxidabile sub formă de 
cruce și un capac din material plastic. Prin apăsarea tijei, invirtind-o intr-o parte și in alta, se 
toacă ceapa și legumele după dorință.

Principalul avantaj pe care îl prezintă este acela că la tocat ceapă, prin fixarea capacului o- 
prește mirosul și iuțeala, înlăturînd lăcrimatul ochilor. Preț: 15 lei/buc.

Mașină de stors fructe și roșii. Funcționează pe principiul mașinii de tocat carne, deosebirea 
constă în aceea că dispune de un cilindru strecurătoare care are calitatea de a separa cojile și 
semințele fructelor de suc, obținîndu-se astfel un suc de fructe și roșii curat, fără impurități. Preț : 
63 lei/buc.

Dispozitiv scos sîmburi. Realizat pe principiul unui clește de zahăr sau prăjituri, este pre
văzut la capete — brațul de jos cu un lăcaș în care se pune vișina, iar brațul de sus cu un țum- 
buruș. Prin simplă apăsare, ele se împreunează, obținîndu-se astfel scoaterea sîmburilor din vișine 
cu mare ușurință. Fiind executat din bandă de oțel-nichel, se întreține foarte ușor. Preț : 10 
lei/buc.



Încercați, deci:

B motoarele electrice asincrone trifazate cu rotorul în 
scurtcircuit

• protecții IP 44, IP 54
• puteri 0,25 kW — 45 kW
• turații sincrone 750 ; 1 000 ; 1 500 ; 3 000 rot/min

■ motoarele electrice asincrone trifazate cu rotorul cu 
inele de contact

• protecții IP 44, IP 54
• puteri 5,5 kW - 22 kW
• turații sincrone 750 ; 1 000 ; 1 500 rot/min

B motoarele electrice asincrone monofazate cu con
densator de pornire sau permanent conectat

• protecție IP 44
• puteri 0,12 kW - 2,2 kW
• turații sincrone 1 500 ; 3 000 rot/min

ELECTROMOTOR
1900 Timișoara, Bd. Republicii 21 

Telefon 13856 Telex 43223
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