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dința comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
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In timpul lucrărilor Sesiunii Marii Adunări Naționale
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ETAPĂ CALITATIV SUPERIOARĂ PE CALEA 
ÎNFLORIRII MULTILATERALE A PATRIEI

Dezvoltarea și modernizarea forțelor de pro
ducție, perfecționarea relațiilor sociale, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, 

lărgirea democrației socialiste, participarea plenară a 
maselor la conducerea țării — componente esențiale 
ale procesului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate — constituie obiective fundamentale ale 
politicii partidului nostru. Problematica complexă a 
realizării acestor obiective de mare însemnătate pentru 
progresul economico-social al patriei a constituit obiec
tul unor ample și aprofundate dezbateri și al unor ho- 
tărîri adoptate săptămîna trecută de forurile superioare 
ale conducerii de partid și de stat.

Adoptarea de către Marea Adunare Națională a pla
nului unic de dezvoltare economico-socială a României 
in perioada 1976—1980 și a altor programe și legi pri
vind diferitele laturi ale activității economice și sociale, 
reprezintă o expresie a spiritului creator și a înaltei res
ponsabilități cu care partidul abordează problemele pe 
care le ridică procesul înaintării rapide a societății 
noastre pe noi culmi de civilizație materială și spiri
tuală. Se poate spune cu deplin temei că prin modul în 
care a fost conceput, planul cincinal constituie o 
uriașă operă colectivă a partidului, a întregului 
popor; în spiritul profundului democratism al so
cietății noastre, elaborarea și definitivarea planu
lui s-a întemeiat pe o multilaterală conlucrare a 
unităților economice, ministerelor, organelor de sinteză, 
pe participarea activă a comitetelor județene de partid 
și a consiliilor populare, a maselor largi de oameni ai 
muncii. Cu deosebită pregnanță s-a manifestat și cu 
acest prilej rolul tovarășului Nicolae Ceausescu în sta
bilirea liniei strategice și a orientărilor tactice, a moda
lităților concrete de acțiune pentru traducerea în viață 
a vastului program de dezvoltare multilaterală și impe
tuoasă a economiei, de perfecționare a relațiilor’de pro
ducție ; secretarul general al’ partidului a’ analizat în 
numeroase rînduri problemele planului și a trasat sar
cini concrete pentru optimizarea proporțiilor din econo
mie, îmbunătățirea indicatorilor cantitativi și calita
tivi ai acestuia, sporirea eficienței economice, in
tensificarea creșterii economice și ridicarea condițiilor 
de viață ale poporului.

ERIOADA CELOR DOI ANI care au trecut de la pu
blicarea proiectului de Directive ale Congresului al 
Xl-lea al partidului a fost caracterizată prin conti

nuarea cu o intensitate sporită a activității de investi
gare și punere în evidență a unor rezerve și soluții efi
ciente care să ridice nivelul indicatorilor prevăzuți, să 
accentueze caracterul mobilizator al planului; a fost o 
perioadă de studiere atentă a condițiilor concrete ale 
țării noastre și a posibilităților pe care le oferă colabo
rarea economică și tehnico-științifică cu alte țări, a ten
dințelor ce se manifestă pe plan’mondial, o perioadă de 
căutări fructuoase, ale căror rezultate se materializează 
în planul cincinal care a căpătat putere de lege prin 
votul unanim al aleșilor țării. Obiectivele planului, care 
marchează o etapă nouă’, superioară, în opera de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate, co
respund în întregime cerințelor formulate în Programul 
Dartidului și în Directive, orientărilor fundamentale sta
bilite de partid, fiind în deplină concordanță cu necesi
tățile actuale și de perspectivă ale înfloririi economico- 
sociale a patriei. Realizarea lor va asigura lărgirea și 
consolidarea bazei tehnico-materiale a socialismului, 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei si 
județelor țării, creșterea și modernizarea forțelor de

j producție, sporirea avuției naționale și ridicarea con
tinuă a bunăstării celor ce muncesc.

Pianul cincinal asigură mijloacele necesare pentru 
creșterea în ritm înalt a întregii economii, pentru conti
nuarea fermă a politicii de industrializare socialistă a 
țării, prin dezvoltarea cu prioritate a ramurilor tehnicii 
de vîrf, pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii 
și a celorlalte ramuri, pentru accentuarea laturilor cali
tative ale creșterii. Este o opțiune științific fundamen
tată pentru o structură modernă și eficientă a econo
miei naționale, care să asigure valorificarea superioară 
a potențialului material și uman al țării, să creeze po
sibilitățile necesare pentru bunăstarea maselor.

Creșterile prevăzute în acest cincinal al revoluției 
tehnico-științifice ne dau o imagine cuprinzătoare a ma
rilor eforturi care trebuie depuse pentru realizarea lor. 
în cifrele planului regăsim încorporată capacitatea de 
creație, inteligența poporului nostru, participant activ în 
dimensionarea lor, dar și conștient de rolul său în so
cietate, de înalta responsabilitate care îi revine pentru 
înfăptuirea obiectivelor cincinalului. în aceste cifre re
găsim ritmul trepidant al vieții noastre de azi, pasiunea 
și cutezanța oamenilor muncii, ambițiile lor, încrederea 
nestrămutată în politica înțeleaptă a partidului, în pro
gramul luminos de dezvoltare a patriei. Și tot în ele re
găsim certitudinea viitorului pe care îl făurim într-o am
bianță de emulație constructivă, generatoare de încre
dere, de noi energii creatoare.

ROCESUL DEZVOLTĂRII MULTILATERALE a so
cietății românești contemporane este deosebit de 
complex și în el sînt angrenate uriașe valori mate

riale și umane. Construim an de an sute de noi obiec
tive industriale și agricole, le înzestrăm cu tot ceea ce 
au creat mai bun știința și tehnica națională și mon
dială, promovăm metode și tehnici înaintate de con
ducere și organizare. Realizăm, în același timp, un am
plu program de pregătire a cadrelor muncitorești și de 
specialitate. „Avem, spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o clasă muncitoare minunată, o țărănime 
și o intelectualitate minunate, un popor hotărît să nu 
precupețească nimic pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru. Avem un partid puternic, care a de
monstrat că știe să acționeze cu hotărîre pentru reali
zarea programului pe care și l-a propus. Să facem deci 
totul ca, în acest cincinal, prevederile stabilite de Con
gresul al Xl-iea să fie realizate și, pe această bază, să 
asigurăm dezvoltarea generală a patriei noastre, creș
terea continuă a bunăstării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor !"

Valorificarea la cei mai înalți parametri a puterni
cului potențial material și uman necesită acum o și 
mai mare investiție de inteligență, de creativitate, un 
efort sporit de gîndire, angajarea plenară a energiilor 
creatoare ale poporului. Pe bună dreptate s-a spus că 
în societatea noastră socialistă munca reprezintă va
loarea supremă, unicul factor al progresului, sursa în
tregii avuții naționale și că numai muncind cu pasiune, 
cu pricepere și perseverență putem contribui efectiv 
la progresul rapid al României pe calea civilizației noi.

Frontul muncii — în fabrici și uzine, în exploatările 
miniere și forestiere, pe marile șantiere de construcții și 
pe ogoare, în institute de cercetări științifice și’ de 
proiectare — acesta este terenul fertil în care sî’ntem 
chemați să ne punem în valoare calitățile și să ne afir
măm, în procesul muncii și prin muncă, dragostea de 
patrie, atașamentul față de programul partidului.

Stere GIOGA
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ECONOMIE NAȚIONALA i:

PLANUL CINCINAL 1976 —1980

AMPLU PROGRAM DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI

Mihai MARINESCU
viceprim-ministru al guvernului,

președintele Comitetului de Stat al Planificării

DE CURÎND. Marea Adunare Națională a dezbătut și 
aprobat planul național unic de dezvoltare economico- 
socială pe perioada 1976—1980, al 6-lea plan cincinal 

al țării, care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, ..mar
chează o etapă nouă, superioară in dezvoltarea patriei — pe 
baza Programului Partidului Comunist Român, a istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul al XI-lea. a Directivelor privind 
progresul economico-social al țârii pină în 1990. documente ce 
fundamentează teoretic și practic căile făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintării României spre co
munism".

Manifestare a lărgirii democratismului nostru economic, pre
vederile recent investite cu putere de lege de forul suprem 
legislativ al țării sînt rezultatul unui amplu proces de creație, 
la care au participat nemijlocit întreprinderile, centralele, mi
nisterele de ramură și de sinteză, precum și organele locale, 
începînd de la comună, oraș, municipiu pină la județ. Proiectul 
de plan a fost dezbătut la primul Congres al consiliilor popu
lare. în secțiunile Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, la ședința comună a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Biroului Permanent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri, 
în Camera legislativă a consiliilor populare, la recenta ședință 
comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale.

Întreagă această activitate de aprofundare și concretizare a 
prevederilor proiectului de plan pe ansamblul economiei, la 
nivelul ramurilor și județelor țării, a fost condusă și îndrumată 
permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, prin indicațiile 
date, a orientat în fiecare etapă procesul de perfecționare a in
dicatorilor planului, pentru realizarea unor ritmuri înalte de 
creștere economică, mai buna valorificare a potențialului ma
terial și uman al patriei, creșterea continuă a eficienței în 
toate sectoarele de activitate și asigurarea condițiilor pentru 
progresul neîntrerupt al nivelului de trai al poporului.

lnscriindu-se în sarcinile trasate prin documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului, planul are la bază studii aprofun
date de prognoză, peste 150 programe speciale elaborate pentru 
ramurile și subramurile industriei, agriculturii, pentru celelalte 
sectoare ale activității economico-sociale. ceea ce asigură un 
caracter realist obiectivelor prevăzute.

Ca rezultat al acestei activități, principalii indicatori ai pla
nului cincinal pentru perioada 1976-—1980 sînt superiori limite- 
lor maxime stabilite de Directivele Congresului al XI-lea (ta
belul nr. 1).

înfăptuirea consecventă a dezvoltării economice și sociale a 
României, reflectată in indicatorii de plan prezentați, se în
temeiază pe mobilizarea intensă a potențialului material și 
uman al țării și conduce la noi acumulări cantitative în avuția 
națională, la importante modificări calitative, bazate pe pro
movarea largă și intensă a progresului tehnic în toate sectoa
rele economiei, pe transformarea tot mai accentuată a științei 
în forță nemijlocită de producție. Acestea vor contribui la 
redizme-i obiectivului major înscris în Programul partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ega
lizare treotată a nivelului de dezvoltare a patriei noastre cu 
cel al țărilor socialiste avansate economic, de apropiere de sta
tele intens industrializate.

Dezvoltarea țării se reflectă sintetic în sporirea însemnată 
a venitului național, izvorul de bază al obținerii resurselor ne
cesare progresului general al societății noastre. Potrivit pre
vederilor planului, produsul social va crește cu un ritm 
mediu anual de 8.5—9.5®.'o. iar venitul național cu 10—11%. Se 
va ajunge astfel. în 1980. la un venit național pe locuitor de 
circa 27 000 lei. marcînd o creștere importantă, cu 59%, față de 
nivelul anului 1975.

Tabelul nr. 1
- prețuri comparabile, în procmt»

Binaaieă 1930 / 1975
•Prevederi ’ Prevederi 
Directive plen

Produsul social

Venitul național

Producț-ia globala industrială

Producția globala agricolă (media anuală & 
a perioadei 1976-1983 Țață da 1971-1975)

Investițiile totale în economie fpe z 
perioada 1976-1930 față de 1971-1975)

Volnsal total al corner tulul exterior
(pe perioada 1976-1980 față de 1971-1975) 
Productivitatea aureii în Industrie 5
socialistă

Recucerea ekelitiielilor la 1000 lei pro*  
ducțle-aazfă în industria republicană

Veniturile letale reale ale populației 

Toltr-iil desfacerilor de aarfuri eu 
arcnuniul prin conerțul socialist

147 - 154

154 - 161

154 - 161

125 - 134

165 - 172

172 - 180

133 - 142

6,5-7

135 - 137

140 - 145

15o - 157

161 -163,5

162 -17o

128 - 144

183,4

190 - 203,/

150 -153,3

8,5 - 9,5

135 - 140

145 -147,5.

Potrivit orientărilor de bază stabilite prin Directivele Con
gresului al XI-lea, indicatorii planului pe perioada 1976—1980 
asigură continuarea fermă a politicii de industrializare socia
listă, ca o constantă a strategiei dezvoltării tării noastre. Fi
nalitatea acestui proces își găsește reflectarea’ în faptul că în 
acest cincinal, industria își va întări poziția conducătoare 
în economie, sporind substanțial aportul acestei ramuri la 
crearea venitului național (de la 63,5% în 1975 la 68% în 1980), 
Ia satisfacerea nevoilor de consum ale populației, la dezvolta
rea și diversificarea schimburilor noastre economice externe ; 
va crește ponderea forței de muncă ocupată în industrie din 
totalul populației ocupate, de la 29.4% în 1975 la 35 9% în 
1980.

Dezvoltarea rapidă a industriei este însoțită de schimbări 
care vizează modernizarea structurilor sale, definită prin 
creșterea prioritară a ramurilor promotoare de progres tehnic, 
capabile să asigure valorificarea superioară a resurselor ma
teriale, financiare și umane de care dispunem. Industria con
strucțiilor de mașini și industria chimică, ramuri prin care se 
materializează rapid rezultatele cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane, vor cunoaște cele mai înalte ritmuri de creștere 
— 11,9—12,6% și, respectiv, 15,2—16,5% — superioare ritmului 
mediu de dezvoltare pe ansamblul industriei; în aceste două 
ramuri se va realiza aproape jumătate din producția industrială 
a țării din anul 1980.

Creșteri importante sînt prevăzute, de asemenea, pentru 
principalele ramuri furnizoare de materii prime: industria căr
bunelui (peste 70%), industria metalurgiei feroase și neferoase 
(mai mult de 80%), ramuri ce contribuie la lărgirea și conso
lidarea bazei energetice și de metal a economiei. In vederea 
satisfacerii cerințelor populației, în condițiuni din ce în ce mai 
bune, nivele ridicate vor atinge ramurile producătoare de 
bunuri de consum, producția industriei ușoare și industriei 
alimentare, urmînd să sporească de circa 1,5 ori.

Procesul de modernizare a structurii industriei este susținut 
și de mutațiile ce vor interveni la nivelul subramurilor, în 
cadrul cărora un accent deosebit se pune pe realizarea de pro
duse cu un nivel înalt de prelucrare și tehnicitate. De pildă, 
creșterea producției în subramurile electronică, mașini unelte.



mecanică fină și optică devansează cu 1,7—3 ori pe cea a in
dustriei constructoare de mașini în ansamblu. în cadrul in- 
.'ustriei chimice, se va dezvolta prioritar petrochimia, care 
permite realizarea unei valorificări a țițeiului de 7,5 ori mai 
-nare decit aceea ce s-ar obține numai prin rafinare. în acest 
ector urmează să se realizeze creșterea accentuată a pro
iecției de fire și fibre artificiale și sintetice (de peste 2 ori), 

a produselor macromoleculare de bază (de circa 3 ori), a 
cauciucului sintetic (de circa 3 ori) ș.a. Importante modificări 
calitative se vor produce în metalurgie, asigurîndu-se în acest 
med în mai mare măsură nomenclatorul de oțeluri pentru indus
tria constructoare de mașini.

în agricultură, planul accentuează procesul de modernizare, 
de creștere intensivă a producției, de folosire cît mai eficienții 
a fondului funciar. Sînt create premise ca — în condițiile unui 
an agricol normal — să obținem în medie 20—22,4 milioane 
tone cereale, iar zootehnia să dețină circa 42% din volumul 
producției agricole. în dezvoltarea agriculturii se asigură extin
derea chimizării, precum și amenajarea pentru irigații a încă 
1 250 mii hectare, ajungindu-se la 3 milioane hectare, aproape 
60% din suprafața irigabilă în condiții economice: va spori 
gradul de dotare cu tractoare și mașini agricole, concepută în 
sisteme unitare de mașini. Cincinalul actual va marca în acest 
fel un pas important pe calea transformării proceselor din 
agricultură in variante ale producției industriale.

în concordanță cu creșterea producției de bunuri materiale, 
volumul transporturilor interne de mărfuri urmează să crească 
cu 30—34,1" o în 1980 față de 1975, concomitent cu continuarea 
acțiunilor de optimizare a proceselor de transport, de mecani
zare a operațiunilor de încărcare-descâreare, de utilizare pe 
scară tot mai largă a paletelor, conteinerelor și transcontei- 
nerelor.

Transformările economice și sociale pe care le va cunoaște 
țara noastră în acest cincinal sînt susținute de un vast pro
gram de investiții, însumînd 1 000 de miliarde lei, în prețuri 
comparabile, de peste 1,8 ori mai mult decît în cincinalul pre
cedent. Repartizarea pe ramuri a investițiilor reflectă’ orientă
rile și prioritățile stabilite în conceptul general al dezvoltării 
economico-sociale a României, partea cea mai importantă fiind 
destinată ramurilor producției materiale, cu prioritate indus
triei, alocîndu-se totodată fondurile necesare pentru extinde
rea dotărilor în învățămînt, ocrotirea sănătății, cultură și artă, 
sport, pentru construcția de locuințe (tabelul nr. 2).

, în procente -
Tabelul nr. 2

fonii ere
1976-
1930

îiaaziica
1971-1975

ȘOf.țL EtXSOXIB 100 133,4
•“ eîn cere s

- S-Buiistrie 58,1 2o7,2
»• conctuactil 3,4 143,9
- agricultură 11,6 163,0
- transporturi și telecomunicații 9,5 171,1
- știință, învațăsiînt, cultură și 

artă, ocrotirea sănătății 3,o 156,8
locuințe și gospodărie conunala 10,7 158,3

Preocuparea esențială în domeniul investițiilor o constituie
utilizarea judicioasă, cu efecte maxime, a tuturor mijloacelor
materiale și financiare alocate, introducerea cît mai rapidă în 
circuitul productiv a noilor capacități, în concordanță cu cerin
țele dezvoltării economico-sociale impetuoase a țării noastre. 
Potrivit planului, în perioada 1976—1980 se vor pune în func
țiune circa 2 700 capacități de producție industrială și agro
zootehnică.

Ritmurile, proporțiile și structurile mo
derne ale economiei — avute în.vedere pentru pro
gresul continuu și multilateral — sînt susținute de 

promovarea intensă a rezultatelor cercetării științifice și dez
voltării tehnologice, în scopul asigurării unei creșteri continue 
și pronunțate a productivității muncii sociale, valorificării su
perioare a resurselor materiale, sporirii accelerate a venitului 
național. Prin plan, aportul științei este privit sub unghiul 
creșterii continue și intense a contribuției gîndirii creatoare 
românești la propria noastră dezvoltare.

Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică urmează să 
joace un rol deosebit de important în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a transporturilor și telecomunicațiilor, în intro
ducerea proceselor moderne de conducere cu ajutorul calcula- 

| (oarelor electronice, în rezolvarea unor aspecte importante ale 
I bazei materiale, ale vieții culturale și sociale. Cincinalul actual 

devine astfel — așa cum a indicat secretarul general al parti- | 
dului — cincinalul revoluției științifice și tehnice.

Planul cincinal cuprinde sarcini majore de punere în fabri- • 
cație de mașini și utilaje, precum și de materiale noi și moder- I 
nizate, cu deosebire în industria chimică, siderurgică, a ma
terialelor de construcții (tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3

din‘care : 
. Total prl-'i concepție i

--------------------------------------------------------------------------LjggRTA.e ■
Tipări și de mașini și aparate,
utilaje și instalații noi și reoroiectate 734 587

Materiale noi și modernizate 323 297

Pe linia progresului tehnic, se prevăd sarcini privind ex
tinderea substanțială a mecanizării principalelor operații 
grele, cu volum mare de muncă și a automatizării proceselor 
tehnologice continue în industrie, construcții, transportul d“ 
măi furi. Pentru noile capacități de producție ce urmează a fi 
puse în funcțiune, planul are în vedere introducerea a 275 teh
nologii noi și extinderea a 86 tehnologii avansate, utilizate 
și în prezent, cea mai mare parte realizate pe bază de concep
ție proprie.

Apoi tul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică a 
țării este consolidat prin măsurile de translatare a cercetării 
spre centrale și întreprinderi, de fructificare rapidă a rezulta
telor cercetărilor fundamentale în cercetări aplicative și pentru 
dezvoltare. Caracteristic acestui cincinal este accentul insis
tent pus pe afirmarea laboratoarelor și stațiilor pilot din între
prinderi, ca centre ale rețelei științifice naționale, menite să 
contribuie din ce în ce mai mult la progresul industrial al 
țării în condiții de maximă eficiență economică.

ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI necesită eforturi 
susținute, concentrarea tuturor forțelor în direcția ex
tinderii bazei energetice și de materii prime, valorifi

cării cit mai eficiente a fiecărei resurse. în acest cadru, planul 
conține prevederi importante pentru extinderea bazei proprii 
de resurse energetice, pentru aplicarea unei politici de folosire 
judicioasă a combustibililor, energiei electrice și termice în 
toate sectoarele economiei naționale. Ca rezultat, la sfîrșitul 
cincinalului actual, se are în vedere să se acopere din resurse 
proprii circa 78 la sută din consumul de energie primară al 
economiei, România urmînd să se situeze printre țările europene 
cu un grad ridicat de independență energetică.

Importanța măsurilor de economisire Ia maximum a com
bustibililor, energiei electrice și termice în toate unitățile este 
ilustrată de faptul că un singur procent de reducere a consu
murilor energetice din economie echivalează în 1980 cu 800 de 
mii de tone de păcură, în valoare de circa 55 milioane de 
dolari. în această orientare, planul prevede diminuarea cu 21,3 
la sută a indicelui de consum de energie primară la un milion 
lei producție globală industrială, depășind astfel sarcina de 
20 Ia sută stabilită prin Directivele Congresului al XI-Iea. Re
duceri importante ale indicilor de consum se vor realiza, de 
asemenea. în agricultură, transporturi, telecomunicații și con
strucții. O însemnătate deosebită în echilibrarea balanței e- 
nergetice capătă recuperarea și valorificarea în instalații in
dustriale și pentru încălzit a resurselor energetice secundare. 
Se poate arăta că volumul de resurse energetice secundare ce 
urmează a se valorifica la nivelul anului 1980 echivalează, din 
punct de vedere energetic, cu mai mult de jumătate din ex
tracția de țiței a țării.

Analizele amănunțite, efectuate cu ocazia fundamentării 
planului, privind reducerea consumurilor de metal au pus 
accentul pe sporirea coeficientului de utilizare a metalului în 
siderurgie și în ramurile prelucrătoare. Prin aceasta, prin mo
dernizarea în continuare a tehnologiilor de fabricație în con
strucția de mașini, prin asimilarea de mașini și utilaje cu pa
rametri constructivi și funcționali în pas cu tehnica mondială, 
se va ajunge ca la finele cincinalului oțelul încorporat în pro
dusele finite să reprezinte 70% din cantitatea de oțel brut uti
lizat, față de 60% în 1975. O îmbunătățire a valorificării cu
noaște și lemnul. în industria de prelucrare a acestuia, pe 
seama reducerii consumurilor specifice și îmbunătățirii structu
rii producției se va obține o valoare a producției cu 38% mai 
mare. în condițiile prelucrării în 1980 a unui volum de masa 
lemnoasă cu 2,2 milioane m.c. mai mic decît în 1975.

în sensul unei activități economice cît mai eficiente, planul 
cincinal are în vedere, totodată, sporirea productivității muncii 
în ritmuri care depășesc realizările din toate perioadele an
terioare. Astfel, în industrie productivitatea muncii va crește în- 
tr-un ritm mediu anual de 8,5—9,0% fațade mai puțin 8"„ in 
ultimii 25 de ani, iar în construcții-montaj cu 8,5—9,4% față de
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6,1% în aceeași perioadă. Pe întreaga economie, creșterea veni
tului național în perioada 1976—1980 urmează să fie asigurată 
aproape în întregime pe seama sporirii productivității sociale a 
muncii.

Sarcini importante sînt stabilite în domeniul costurilor de 
producție, urmînd ca în cursul acestui cincinal să se obțină 
în industria republicană o reducere a cheltuielilor totale cu 
8,5—9.5" o și a celor materiale cu 7,7%, iar în activitatea de 
construcții-montaj cu 4,7%. Reducerea costurilor de producție 
în industria republicană este susținută de o serie de factori 
calitativi, așa cum rezultă din tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

• ' ’ Ponderi %

Economii totale în perioada 
.1976 - 1980 față de 1975 100,0

din care 'pe seama :
- reducerii normelor și indicilor do 

consum, îmbunătățirii tehnologiilor de 
fabricație, extinderii folosirii înlo
cuitorilor 35,3

- creșterii.productivității muncii 29,8
- sporirii gradului de valorificare a 

materiilor prime 12,9
folosirii intensive a capacităților de 
producție și reducerii cheltuielilor 
administrativ - gospodărești

----------------------------------------------------------- ,-------------------.---- ■—
6,3

în aceste condiții, prevederile cincinalului consolidează 
suportul material al proporțiilor planificate, influențînd favo
rabil reducerea cheltuielilor materiale în produsul social, a 
căror pondere urmează să scadă de la 58,1 la sută în 1975 la 
55 la sută în 1980.

Dezvoltarea economică și socială de ansamblu a țării 
noastre în actualul cincinal se concretizează în profil teritorial 
prin ritmuri susținute de creștere a producției materiale, o 
largă activitate social-culturală, ridicarea continuă a nivelului 
de trai în toate județele. Noile obiective industriale prevăzute 
prin plan au fost repartizate pe teritoriu, ținînd seama 
de hotărîrea Congresului al XI-lea al partidului de a se realiza 
o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei în fiecare 
județ, ceea ce va permite ca la sfîrșitul actualului cincinal 
în toate județele țării industria să reprezinte ramura prepon
derentă, determinînd profunde mutații favorabile în structura 
socială a acestora, în condițiile de muncă și viață ale locuito
rilor, în nivelul lor de cultură și civilizație. Se asigură 
astfel adîncirea procesului de omogenizare economico-socială, 
fapt ilustrat și prin gradul de ocupare a populației și reparti
zarea noilor locuri de muncă pe teritoriu. Dezvoltarea 
industriei — factor esențial în promovarea largă a elemente
lor de civilizație și bunăstare pe întregul teritoriu — va de
termina creșterea gradului de urbanizare, al cărui nivel va fi 
de peste 50% în 1980, față de 43" 0 în 1975.

STRATEGIA partidului nostru privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării este subordonată ridicării 
bunăstării națiunii, creșterii permanente a calității 

vieții omului. Finalitatea social-umană a politicii partidului și 
statului nostru privind ridicarea bunăstării națiunii se mate- 
ralizează — in condițiile unei repartizări echitabile a roadelor 
generale ale creșterii economice între generația prezentă și cea 
viitoare, pe calea unei distribuiri judicioase a venitului na
țional pentru consum și dezvoltare — prin creșterea veniturilor 
tuturor membrilor societății și în mai mare măsură a 
celor cu venituri mici, prin apropierea treptată a condițiilor de 
muncă și viață ale populației din diferitele județe ale țării.

Pornind de la aceste rațiuni sociale, prevederile planului 
național unic pe 1976—1980 au înscris obiective și sarcini 
multiple legate de sporirea veniturilor din retribuirea muncii, 
din fondurile sociale de consum, de îmbunătățirea permanentă 
a condițiilor de muncă, odihnă și de locuit ale populației, de 
dezvoltare și modernizare a învățămîntului, culturii și ocrotirii 
sănătății, de creștere cantitativă și calitativă a consumului de 
bunuri și servicii ale populației.

Semnificative în acest sens sînt următoarele creșteri (tabe
lul nr. 5):

în cursul actualului cincinal vor fi create în economia na
țională 1—1,2 milioane noi locuri de muncă, odată cu realiza
rea unor importante schimbări în nivelul și structura 
populației ocupate ; ponderea celor ocupați în industrie și 
cdnștrucții va spori de la 37,7% în 1975 la 46,2% în 1980; în- 
cepînd cu anul 1978, populația ocupată în industrie va depăși 
pentru prima dată în istoria țării pe cea din agricultură.

Tabelul nr. 5
1980 față de 1975
- în procente1"-

l'on’ul dcconoum 142,4 - 147,7
Volumul desfacerilor de mărfuri cu 

^amănuntul’prin comerțul socialist 145,0 - 147,5'
'■Prestările de servicii pentru populație 161,o - 168,6
Veniturile totale reale alo populației 135,o - 14o,o
Veniturile a?eale ale țărănimii,.pe o
persoana activă • 12o,o - 129,o
Retribuția reală 118,0 - 122,0

Potrivit prevederilor planului, retribuția medie nominală va 
crește cu 33% în anul 1980 față de 1975 ; fondul de retribuire 
va spori în aceeași perioadă cu peste 60%, două treimi din acest 
spor fiind destinat majorării retribuției medii și o treime spo
ririi numărului de personal. Creșterea susținută a veniturilor 
populației va fi permanent însoțită de îmbunătățirea în conti
nuare, cantitativ și calitativ, a consumului de bunuri și ser
vicii. Se prevăd importante sporuri la consumul de mărfuri a- 
limentare și nealimentare, îndeosebi a bunurilor de folosință 
îndelungată. Bunăoară, în anul 1980, față de anul 1975 desfa
cerile de mărfuri către populație vor înregistra creșteri la 
carne și produse din came — 55—63%, lapte de consum — 
65—78%, ouă — 50—60%. legume — 65—76%, confecții — 
80—88%, tricotaje — 60—68" o. încălțăminte — 50—55%, recep
toare pentru radiodifuziune — 55—63%, frigidere — 50—54%, 
mobilă — 45—50%, etc.

Mutații cantitative și calitative prevăzute a fi realizate în 
actualul cincinal în ridicarea bunăstării populației se vor ob
ține și pe calea sporirii veniturilor din fondurile sociale de 
consum, prin alocarea unor sume importante pentru pensii, a- 
locații de stat pentru copii, învățămînt și asistență sanitară 
gratuite etc. Pe o familie, cheltuielile social culturale de la bu
getul de stat se prevăd să ajungă în anul 1980 la peste 11 000 
lei față de 7 400 lei în 1975, ceea ce va contribui la satisfacerea 
tot mai deplină a necesităților materiale și spirituale ale 
populației.

O puternică dezvoltare va cunoaște baza materială a învă
țămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și artei, odată cu îmbună
tățirea simțitoare a condițiilor de locuit ale populației. în acest 
cincinal se vor construi 14,4 mii săli de clasă, 156,6 mii locuri 
în grădinițe, 138,6 mii locuri în internate școlare, spitale și 
clinici universitare în 58 localități, cu aproape 38 mii paturi, 96 
cinematografe noi. Se va extinde rețeaua de distribuire a apei 
cu 3 500 km., iar cea de canalizare cu 2 500 km., crescînd sim
țitor parcul de mijloace de transport în comun. Vor fi date 
în folosință 815 mii apartamente construite de către stat și se 
asigură condiții pentru executarea de către populație a încă 
250—300 mii locuințe.

PREVEDERILE planului cincinal 1976—1980 materiali
zează — pentru această etapă — obiectivele Progra- 
gramului Partidului privind egalizarea nivelului de 

dezvoltare a României cu cel al țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic și apropierea țării noastre de sta
tele industriale dezvoltate ale lumii. Ritmurile înalte de creș
tere ale produsului social și ale venitului național, bazate pe 
dezvoltarea susținută a industriei și agriculturii, pe adîncirea 
trăsăturilor de modernizare a economiei în condițiile utilizării 
raționale a resurselor materiale și a muncii sociale, vor deter
mina accelerarea procesului de reducere, iar, în unele domenii, 
chiar de lichidare a decalajelor care ne despart de aceste țări. 
Micșorarea decalajului față de țările avansate este reflectată 
de exemplu de producția obținută pe locuitor la unele dintre 
cele mai semnificative produse industriale. în anul 1980, pro
ducția de oțel pe locuitor va fi de 740—770 kg, peste nivelul 
atins în 1975 de exemplu de Italia, Franța, Anglia ; producția 
de fire și fibre chimice, care va atinge circa 15 kg/locuitor în 
1980, ne'va situa de asemenea printre țările avansate. Produc
ția de îngrășăminte chimice pe locuitor depășește de pe acum 
nivelurile din țări cu economie dezvoltată, ceea ce va asigura 
în anul 1980 chimizarea agriculturii noastre la un nivel de peste 
280 kg. la hectar — de 2,5 ori mai mult ca în 1975.

REZULTAT al perfecționării continue a activității de 
planificare, pe baza orientărilor și hotărîrilor adoptate 
de Congresele al X-lea și al XI-lea și de Conferințele 

Naționale ale partidului, planul național unic pe perioada 
1976—1980 cuprinde într-un ansamblu unitar șl echilibrat cele 
3 laturi inseparabile ale dezvoltării economico-sociale ■— profi
lul de ramură, departamental și profilul teritorial, precum și 
sarcini concretizate pe centrale. în acest fel, se lărgește carae-

(Continuare în pag. 32)
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Măsuri deosebite sînt prevăzute pen
tru creșterea însemnată a producției și 
desfacerii de legume și fructe, atît în 
stare proaspătă cit și conservată, prin 
asigurarea unei game mai largi de sorti
mente care să acopere necesarul de 
consum al populației în tot timpul 
anului.

Lucrătorii din comerț au sarcina de a 
asigura aprovizionarea constantă a re
țelei comerciale cu produse de bună ca
litate; organizarea corespunzătoare a 
desfacerii și servirea civilizată a cum
părătorilor.

LA PRODUSELE de îmbrăcă
minte și încălțăminte, au fost 
majorate investițiile pentru 

dezvoltarea producției în industria u- 
șoară, în scopul creșterii cantităților la 
o serie de articole de o cali
tate superioară, solicitate de popu
lație. Pe această bază a fost po
sibilă îmbunătățirea prevederilor din 
Directivele Congresului al XI-lea al 
P.C.R. ; la confecții textile, creșterea 
desfacerii în 1980 față de 1975 va fi de 
80—88 la sută, la tricotaje de 60—68 
la sută și la încălțăminte de 50—55 la 
sută.

In ce privește structura, potrivit no
minalizării făcute de comerț cu indus
tria ușoară, sînt prevăzute cantități mai 
mari la produse pentru copii de toate 
vîrstele. articole de calitate superioară 
din grupa tricotaje, confecții, încălță
minte. țesături, precum și la prosoape, 
covoare, perdele, cuverturi și alte sor
timente cerute de populație.

Programul cuprinde o serie de mă
suri pentru diversificarea sortimentală, 
a modelelor și culorilor și îmbunătăți
rea calității produselor de îmbrăcămin
te și încălțăminte, avînd în vedere spe
cificul cererii pe virate și destinații, sta
bilirea mai judicioasă a mărimilor, ne
cesitatea asigurării de confecții și tri
cotaje mai confortabile și mai ușor de 
întreținut, realizarea de finisaje supe
rioare. adaptarea mai operativă la 
modă a produselor din acest sector.

O DINAMICĂ ACCENTUATĂ 
se asigură la producția și vîn- 
zările de bunuri de folosință 

îndelungată- aparate electrotehnice și 
articole de uz casnic și gospodăresc, do
menii pentru care s-au elaborat progra
me speciale.

Concomitent cu majorarea cantități
lor. îndeosebi la mobilă, frigidere, auto
turisme. aparate electrocasnice și alte 
mărfuri care vor permite satisfacerea 
în condiții mai bune a cerințelor popu
lației și ridicarea gradului de confort 
în gospodărie, se prevăd diversificarea 
sortimentelor. îmbunătățirea parame
trilor calitativi și de utilitate, precum și 
a modului de prezentare a produselor.

La desfacerea principalelor bunuri de 
uz îndelungat, planul cincinal îmbună
tățit asigură creșteri importante :

Creștere în 1980
Produsul față de 1975

— în procente —

Aparate de radio 55—63
Televizoare 45—50
Frigidere 50—54
Mobilă 45—50
Autoturisme 45—50

Cumulat pe întreaga perioadă de 5 
ani 1976—1980, se vor .pune la dispoziția 
populației peste 5,4 milioane de apa
rate de radio și televizoare (cu 1,5 mi
lioane mai mult decît în cincinalul 
1971—1975), peste 1.8 milioane de fri- 

j gidere. peste 1.1 milioane de mașini 
j de spălat rufe, aproape 4 milioane gar- 
j nituri de mobilă pentru camere și bu- 
i catârii (cu 1,3 milioane mai multe com

parativ cu perioada celor cinci ani 
I precedenți).

PROGRAMUL privind pro
ducția și desfacerea aparatelor 
electrocasnice prevede intro- 

| ducerea in fabricație a noi produse, 
I astfel încît numărul sortimentelor puse 
I în vînzare să se dubleze pînă în 1980. 

îndeosebi la aparatură de gătit și încăl
zit, articole destinate ușurării muncii în 
gospodăria casnică și îmbunătățirii con
fortului în locuințe.

Paralel cu creșterea vînzărilor de a- 
parate electrocasnice, care vor însuma 
circa 7,5 miliarde lei în 1980, programul 
privind articolele de uz casnic și gospo
dăresc (neelectrice) prevede sporirea în
semnată a producției și desfacerii aces
tora, pînă la un volum de peste 8 mi
liarde lei ; avînd în vederea că aceste 
produse, în marea lor majoritate, au 
prețuri mici, sînt de remarcat ponderea 
lor ridicată, de peste 30°o, în totalul 
gamei de mărfuri metalo-chimice, pre
cum și gama largă de utilizări zilnice 
în fiecare gospodărie. Sînt prevă
zute cantități sporite la articolele de 
menaj din sticlă, faianță și porțelan, în- 
sumînd — la nivelul anului 1980 — 157 
milioane de bucăți ; la vase din tablă 
și fontă emailată și din tablă inoxida
bilă peste 30 milioane de bucăți ; creș
teri substanțiale se asigură și la deter- 
genți, diverse articole chimice pentru 
întreținerea locuințelor, unelte pentru 
grădină rit și agricultură ș.a.

în programul elaborat se prevede 
asimilarea în producție, în acest cinci
nal. a 5 000 de articole noi. asigurin- 
du-se astfel în total circa 20 000 de 
sortimente la aceste grupe de mărfuri,

în cincinalul 1976—1980 se va îmbu
nătăți și aprovizionarea cu materiale de 
construcții, articole sanitare și de insta
lații, destinate construcției, întreținerii 
și reparației locuințelor. Sînt prevăzute 
creșteri la principalele materiale, pre
cum și măsuri pentru diversificarea a- 
cestora, valorificarea mai largă a înlo
cuitorilor de cherestea, trecerea la vîn- 
zarea preambalată în cantități mici de 
ciment, var, ipsos, înființarea de noi 
centre de vînzare, inclusiv pe lîngă fa
bricile producătoare.

Toate acestea sînt sarcini complexe, 
care-i obligă pe lucrătorii din comerț 
să urmărească permanent realizarea 
producției și livrărilor prevăzute, asi
gurând buna aprovizionare și organi
zarea desfacerii gamei atît de diverse 
de produse din acest sector, multe din 
ele considerate uneori „mărunte", dar 
care au importanța lor pentru locuitorii 
atît de la orașe, cît și de la sate.

DEZVOLTAREA și îmbunătă
țirea activității de alimentație 
publică constituie în continua

re o sarcină deosebit de importantă și 
complexă. Organele comerțului și coope
rației de consum, lucrătorii din acest 
sector vor pune un accent sporit pe 
creșterea rolului social ce revine ali
mentației publice, exprimat în mod con
cret prin sporirea mai rapidă a produc

ției și desfacerii de preparate culinare, 
prin îmbunătățirea calității mîncăruri- 
lor în toate unitățile.

Se prevede ca producția și vînzările 
de preparate culinare de bucătărie, pa
tiserie și cofetărie, precum și alte pro
duse alimentare, să crească cu circa 
69% în 1980 față de 1975 ; la prepara
tele și semipreparatele ..gospodina" re
alizate în alimentația publică, creșterea 
va fi de 3,3 ori. Sînt stabilite măsuri 
pentru mărirea producției sortimentelor 
specifice de plăcintărie, covrigărie și 
alte produse de simigerie.

în ce privește băuturile accentul se 
va pune pe cele naturale, sporirea des
facerii de bere (atît îmbuteliată la sti
cle, cît și la halbă) și a băuturilor răco
ritoare nealcoolice, concomitent cu ex
tinderea consumului de ape minerale.

Măsuri și obiective concrete sînt sta
bilite, dar cel mai important lucru con
stă în aplicarea lor, în obținerea rezul
tatelor scontate. Fiindcă în practică, așa 
cum sublinia, pe bună dreptate, secre
tarul general al partidului, nu se acordă 
încă atenția corespunzătoare realizării 
sarcinilor privind dezvoltarea și perfec
ționarea alimentației publice : criti- 
cile făcute și indicațiile date îi obligă 
pe toți cei care lucrează în acest sector, 
în organele centrale și locale, în fiecare 
întreprindere și unitate, să depună toa
te eforturile și priceperea pentru îm
bunătățirea radicală a activității de ali
mentație publică.

O PREOCUPARE DEOSEBI
TĂ va trebui să se manifeste 

pentru folosirea mai intensivă 
a spațiilor comerciale, modernizarea și 
specializarea unităților existente, păs
trarea profilului tradițional. Fondurile 
de investiții atribuite prin plan sînt 
concentrate în majoritate pentru con
struirea de noi magazine și unități de 
alimentație publică, care vor fi ampla
sate cu prioritate în zonele construcți
ilor noi de locuințe. De asemenea, va 
continua realizarea de unități cu profil 
universal, astfel încît. pînă în anii 
1980—1981, fiecare centru de județ și 
multe municipii vor dispune de maga
zine universale, capabile să ofere un 
sortiment larg de produse, să asigure o 
organizare superioară a desfacerii și o 
servire civilizată.

în ce privește spațiile de depozitare, 
acestea vor fi extinse cu prioritate pen
tru produsele alimentare, asigurîndu-se 
necesarul de spațiu frigorific pentru 
păstrarea corespunzătoare a acestor 
produse.

Concomitent cu dezvoltarea bazei 
materiale, se va acționa pentru forma
rea forței de muncă calificată, perfec
ționarea pregătirii profesionale și edu
carea lucrătorilor din comerț.

Cadrele din comerț vor depune efor
turi susținute pentru transpunerea în 
viață a programelor de îmbunătățire a 
aprovizionării populației cu bunuri de 
consum, pentru ridicarea întregii lor ac
tivități la nivelul rolului și răspunderii 
importante care le revin în realizarea 
politicii consecvente a partidului și sta
tului nostru, de creștere a nivelului de 
trai al poporului.

Emil NJCULESCU 
directorul Direcției planificării 

din Ministerul Comerțului Interior



DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
ing. Morin CONSTANTIN

6 Peste 27 miliarde lei investiții alocate dezvoltârii zootehniei
• Sporuri importante de efective la toate speciile de animale 
S Concentrarea și specializarea producției în flux tehnologic industrial
• Unități specializate de selecție și testare a animalelor • Gospodă
riile populației — o resursă a creșterii

POTRIVIT sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, agricultura, ramură de 
bază a economiei noastre naționale, 
urmează să realizeze în actualul cin
cinal o creștere a producției cu 25— 
34%, față de media anilor 1971—1975. 
In cadrul agriculturii zootehnia, ca 
subramură, va cunoaște un ritm de dez
voltare și mai dinamic, urmînd ca pon
derea acesteia să crească de la 37% (la 
finele anului 1975) la 42% la sfîrși- 
tul actualului cincinal.

în perioada cincinalului 1971—1975, în 
creșterea animalelor s-au realizat suc
cese deosebit de importante. Numai în 
cursul cincinalului trecut livrările de 
carne la fondul de stat au crescut de a- 
proape 1.5 ori, producția de ouă de a- 
proape 2, ori, iar producția de carne de 
pasăre de peste 3 ori.

Aceste realizări s-au datorat traduce
rii în viața a directivelor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., care a stabilit 
sarcina modernizării creșterii animale
lor prin concentrarea producției, spe
cializarea unităților și intensivizarea 
exploatării ca urmare a celor mai per
fecționate tehnologii. La încheierea 
cincinalului s-au putut raporta deplina 
rezolvare tehnică a problemelor creș
terii intensive, în sistem industrial a 
păsărilor și porcilor, rezolvarea satis
făcătoare a îngrășării intensive a tine
retului taurin și ovin, precum și unele 
succese in creșterea de tip industrial 
a taurinelor.

Pornind de la importantele sarcini 
care revin agriculturii, pentru îmbu
nătățirea aprovizionării populației, de la 
indicațiile date de tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a elaborat 
Programul privind dezvoltarea creșterii 
animalelor pe perioada 1976—1980.

Orientări în concordanță 
cu principiile eficienței

PROGRAMUL orientează creșterea 
animalelor în concordanță cu unele 
principii de deosebită actualitate, im
portantă și eficientă cum sînt :

• dezvoltarea creșterii animalelor se 
va organiza in profil teritorial în așa 
fel încît, cel puțin la principalele pro
duse, să se asigure nevoile locale de 
consum din producția proprie a fiecă
rui județ; în Capitală și alte centre 
populate aprovizionarea populației ur
mează a se efectua din zone cît mai 
apropiate;

• ponderea speciilor de animale pe 
zone se va corela cu producția vege
tală avîndu-se în vedere, în mod deo

sebit, valorificarea producției pajiști
lor, a produselor secundare din zonele 
cerealiere șl a subproduselor furajere 
industriale, precum și folosirea rațio
nală a cerealelor cultivate ;

• accentuarea acțiunilor de concen
trare și specializare a producției în 
unități cu flux tehnologic industrial 
realizat prin construcții noi sau prin 
modernizarea fermelor existente, în 
.are să se realizeze mărirea ponderii 
sporului de producție ca rezultat al 
creșterii producțiilor medii și ridicarea 
productivității muncii prin îmbunătă
țirea mecanizării lucrărilor ;

• creșterea eficienței economice ur
mează să se realizeze, în primul rînd, 
ca urmare a reducerii consumului de 
furaje, a îmbunătățirii rețetelor fura
jere și a structurii rațiilor, precum și 
prin ameliorarea genetică a efectivelor 
de animale ;

• aplicarea unitară, în toate sectoa
rele agriculturii, a principiilor de dez
voltare a creșterii animalelor.

Concepție modernă — 
randamente ridicate

PROGRAMUL de dezvoltare a creș
terii animalelor în perioada 1976—1980 
acordă în continuare cea mai mare 
importanță creșterii bovinelor, care a- 
sigură aproape în exclusivitate acope
rirea consumului de lapte și produse 
lactate și deține o mare pondere în 
•asigurarea producției de came. Prin 
sporirea efectivelor de bovine de la 
6126 mii capete în 1975, la 7 500 mii 
capete în 1980 și prin creșterea 
producțiilor medii, livrările de lapte 
la fondul de stat sînt prevăzute a se 
dubla, iar livrările de carne să spo
rească aproape în aceeași măsură. 
Pentru realizarea acestor obiective, în 
agricultura socialistă va continua ac
țiunea de concentrare și specializare 
a fermelor crescătoare de taurine, uni
tatea organizatorică de bază fiind fer
ma cu circuit închis de 500—1 000 vaci.

în sectorul de creștere a vacilor de 
lapte se va realiza creșterea capacități
lor de producție cu aproximativ 275 
mii locuri prin construirea de unități 
noi cu flux tehnologic industrial, prin 
modernizarea și îmbunătățirea fluxului 
tehnologic în unele ferme existente, în 
paralel cu mecanizarea, în toate fer
mele de vaci, a lucrărilor de pregătire 
a furajelor, a mulsului, adăpatului și 
evacuării gunoiului de grajd.

Producția de carne de bovină este 
concepută să se realizeze în cea 
mai mare parte, în sistem intensiv 

în unități de peste 2 500 locuri, 
pe serie, în care se vor aflui 
animalele disponibile pentru îngră- 
șare, la o vîrstă cît mai mică, din 
toate sectoarele agriculturii, acordîn- 
du-se o deosebită atenție preluării dis
ponibilului de viței de la gospodăriile 
populației. Capacitatea îngrășătoriilor 
va crește cu 190 mii locuri, iar greu
tatea de livrare va depăși 400 kg.

Pentru creșterea potențialului pro
ductiv al animalelor se va trece la 
specializarea unor unități în lucrări de 
selecție și testare și Ia organizarea uni
tară pe întreaga agricultură a însămîn- 
țărilor artificiale; în scopul ameliorării 
raselor se vor organiza ferme de creș
tere a vițeilor care vor prelua spre 
creștere întregul disponibil de vițele 
oferit de gospodăriile populației.

Creșterea porcilor va asigura dublarea 
producției de carne de porc în condi
țiile creșterii efectivelor cu 147%. Nu
mărul total de porcine, va fi, la finele 
anului 1980, de 13 milioane capete. Din
tre acestea, peste 8 milioane se vor 
crește în unitățile cu flux de producție 
industrial, amplasate îndeosebi în zo
nele producătoare de cereale. în ac
tualul cincinal se vor construi — la 
porcine — 2 293 mii locuri noi, din 
care 1 543 mii locuri în agricultura coo
peratistă.

Sectorul industrial va susține produ
cerea de purcei pentru gospodăriile 
populației în cadrul unor acțiuni de 
selecție și de hibridare, în așa fel în
cît toate unitățile să fie asigurate cu 
material de îngrășare capabil să rea
lizeze sporuri mari de creștere și un 
consum redus de furaje pe kilogram 
spor.

în ce privește ovinele și caprinele, 
specii la care s-a înregistrat în cincinalul 
anterior o stagnare a creșterii efective
lor, se vor lua măsuri pentru sporirea 
acestora, în așa iei încît la finele anu
lui 1980 să deținem pe total sectoare 
un efectiv total de circa 20 000 mii 
ovine și caprine. Pentru realizarea a- 
cestei creșteri — condiție a realizării 
producțiilor de lînă și lapte — pro
gramul prevede adoptarea de mă
suri pentru mărirea efectivelor de 
oi-matcă în toate zonele și unitățile 
cu resurse de masă verde din pajiști 
naturale sau cu cantități mari de sub
produse vegetale rezultate din cultura 
de cîmp și organizarea unor crescăto
rii pentru tineretul femei de reproduc
ție, în care se vor aflui mieluțele din 
unitățile cu efective excedentare și plu
sul de mieluțe oferit de gospodăriile 
populației.

Sporirea producției de carne se va 
realiza și pe calea creșterii greutăților 
medii de livrare. într-o perioadă de 
2—3 ani se va trece la livrarea ovi
nelor de carne la vîrsta de peste 1 an, 
după o tundere normală, ceea ce va 
influența favorabil producția de lînă 
obținută anual. îngrășarea ovinelor se 
va realiza în unități specializate, de 
tipul celor existente. în acest scop se 
vor construi adăposturi noi cu o capa
citate de aproximativ 1 275 mii locuri. 
Pentru ameliorarea genetică a efecti
velor se va organiza producerea de ber
beci amelioratori la nivelul acoperirii 
cerințelor pe întreaga țară, prin mă
rirea numărului de ferme de elită la 
întreprinderile agricole de stat și în 
cooperativele agricole de producție. în 
paralel cu constituirea unor nuclee cu 
ovine de elită de către îngrășătoriile 
asociațiilor economice intercoopei a- 
tiste.
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Potrivit programului unitar de dez
voltare teritorială a industriei ali
mentare, se urmărește crearea de capa
cități industriale în centrele de con
sum. pentru satisfacerea cerințelor lo
cale de mărfuri alimentare de consum 
zilnic și în stare proaspătă, cum sînt : 
piinea și specialitățile de panificație, 
laptele de consum și produsele lactate 
proaspete, carnea și preparatele din 
came. De asemenea, pentru asigurarea 
unui consum cît mai uniform — pe 
toată durata anului — la unele pro
duce alimentare ca : fructe și legume 
pr aspete, carne, unt, pește, programul 
prevede dezvoltarea capacităților de 
antrepozitare frigorifică cu un volum 
de peste 130 mii mc, de care vor be- 
neficia aproape toate județele țării, 
in special cele deficitare. In acest fel, 
dotarea frigorifică la 1 000 de locuitori 
se va dubla în 1980 față de 1975.

în 1980, peste 50 la sută 
produse noi

PE LINGĂ sporirea cantităților de 
produse se prevede și o diversificare 
accentuată a întregii producții de bu
nuri alimentare. în concordanță cu ce
rințele unei alimentații modeme și cu 
tiadițiile de consum din țara noastră. 
In acest cincinal se vor introduce în 
fabricație peste 400 de noi produse și 
sortimente, cu precădere în : industria 
cărnii, laptelui, produselor zaharoase, 
peștelui, conservelor de legume și 
fructe etc. (vezi graficul).

Produse noi și ponderea valorii aces
tora în totalul producției 
(la nivelul anului 1980)

Pe ansamblul industriei alimentare, 
pcnderea valorii produselor noi și re- 
proiectate va reprezenta — la nivelul 
anului 1980 — peste 15% din totalul 
producției. De remarcat este faptul că 
acest volum, împreună cu cel al noilor 
sortimente introduse în fabricație în 
cincinalul trecut, va deține în 1980 
peste 50% din valoarea producției. Di
versificarea accentuată va răspunde și 
unor deziderate mai vechi, privind ușu
rarea muncii casnice, creșterea gamei 
sortimentale a produselor dietetice și 
pentru copii etc.

în industria cărnii se vor extinde 
producția și gama sortimentală de se- 
miconserve, supe conservate, preparate 
proaspete, fabricarea de pateuri, ha- 

șeuri, de conserve mixte de carne cu 
adaosuri de legume, ciuperci etc.

O dezvoltare accentuată va cunoaște 
producția de preparate și semiprepara- 
te culinare, care va crește de 3,5 ori 
în 1980 față de 1975, prin producerea 
unei game diversificate de ciorbe și 
supe, sosuri și creme, mîncăruri gătite, 
fripturi, produse din carne tocată etc. 
Ca o necesitate impusă de cererile 
mereu crescînde ale populației, se va 
extinde gama sortimentală a salamuri
lor crude-uscate, a căror producție va 
crește în 1980 de 10 ori față de 1975.

în industria laptelui se vor intro
duce în fabricație circa 60 de sorti
mente noi, cu precădere la laptele de 
consum și produsele lactate proaspete 
și la brânzeturi. Astfel, la laptele de 
consum se vor produce — pentru copii 
— sortimente de lapte hiperproteic 
concentrat și cu adaosuri (care va de
ține, la nivelul anului 1980, 26% din 
producția totală).

Se va dezvolta producția de băuturi 
dietetice răcoritoare nealcoolice pe 
bază de lapte, zer, zară și înghețată, 
simple și cu adaosuri de arome na
turale.

în industria peștelui se vor produce 
mai mult de 70 de sortimente noi de 
conserve și semiconserve de pește, 
după gustul și tradițiile de consum 
din țara noastră și în concordanță  ̂cu 
necesitățile de valorificare judicioasă 
a peștelui ; peștele indigen va fi desti
nat cu prioritate pentru consum ca 
atare, sub formă proaspătă.

Se vor diversifica produsele zaharoa
se, prin realizarea de peste 90 sorti
mente noi; practic, în această subra- 
mură gama sortimentală se va reînnoi, 
utilizîndu-se în mai mare măsură unele 
resurse interne de materii prime.

în industria conservelor de legume 
și fructe se vor introduce în fabricație 
50 de sortimente noi, orientate cu pri
oritate spre producția de salate, piu- 
reuri, garnituri pentru mîncăruri, se- 
mipreparate și preparate congelate, so
suri condimentate etc.

Un accent deosebit se va pune pe 
extinderea producției de sucuri natu
rale și băuturi răcoritoare pe bază de 
extracte indigene, sucuri naturale din 
fructe de grădină și de pădure, arome 
din plante naturale etc., numărul sor
timentelor noi ridicîndu-se la 38—40.

Calitatea produselor, 
un parametru de bază

CONCOMITENT cu măsurile prevă
zute pentru diversificarea producției se 
preconizează îmbunătățirea calității 
sale prin creșterea valorii nutritive, a 
stabilității și conservabilității produse
lor, care prin asigurarea unor caracte
ristici și calități gustative corespunză
toare tradițiilor de consum din țara 
noastră.

Astfel, în industria preparatelor din 
carne se va urmări cu prioritate asi
gurarea unor proporții raționale între 
proteine, grăsimi și apă ; se vor aplica 
unele tratamente de afumare și condi- 
mentare ce vor diferenția și individua
liza produsele, respectînd tradițiile și 
specificul local de consum.

La produsele lactate se va pune un 
accent deosebit pe îmbogățirea conți

nutului acestora în proteine, prin în
globarea de proteine serice în brânze
turi, ridicarea conținutului în grăsimi 
la laptele de consum, brânzeturi etc.

Se vor produce — pentru copii — 
produse mai puțin condimentate, cu 
grăsimi vegetale, în locul grăsimilor 
animale, produse înglobînd albumină, 
adaosuri de vi.tamine, arome, principii 
alimentare nutritive, hidrați de carbon 
etc.

Pe linia ridicării stabilității și con
servabilității produselor se vor lua 
măsuri de îmbunătățire a formulelor 
de pasteurizare și sterilizare a conser
velor și semiconservelor de carne, 
pește, legume și fructe etc., mărindu-se 
termenele de garanție.

în industria berii se va trece la pas- 
teurizarea berii îmbuteliate, care la 
nivelul anului 1980 va reprezenta peste 
20% din producția totală de bere,

în industria panificației, a pastelor 
făinoase și biscuiților se vor utiliza noi 
tipuri de făină superioară, bogate în 
gluten și uniforme calitativ, prin sta
bilirea unor norme tehnice de amestec 
și prelucrare a grâului.

Se va mări gradul de preambalare 
și ambalarea totală a unor produse 
(tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4

1975 1980

Creșterea ponderii produselor preambalate 
în actualul cincinal (in procente din total)

Carne 23 46
Lapte de consum 80 95
Ulei îmbuteliat 64 87
Bere îmbuteliată 73 77
Vin de consum 86 90
Brînzeturi 4,6 10
Produse zaharoase 78 97

Ambalarea produselor constituie nu nu
mai un mijloc de prezentare atractivă 
și civilizată, ci și de conservare și păs
trare a calității și integrității inițiale 
ale produselor. Din acest punct de ve
dere, ca și din considerente igienico- 
sanitare, ambalarea produselor alimen
tare va sta mai mult decît pînă acum, 
în atenția lucrătorilor acestui important 

, sector de activitate Respectarea și îm
bunătățirea rețetelor de fabricație, a 
normelor și normativelor de calitate, a 
condițiilor igienico-sanitare de produc
ție, de depozitare și transport consti
tuie factori determinanți în ridicarea 
calității producției pe o treaptă supe
rioară, cărora li se acordă toată atenția 
cuvenită. Dealtfel, Legea producției bu
nurilor alimentare stabilește concret 
parametrii în care trebuie să se înscrie 
atît industria alimentară, cît și ceilalți 
factori care concură la producerea de 
bunuri alimentare,

îndeplinirea noilor sarcini încredin
țate reprezintă, pentru lucrătorii din 
industria alimentară, o îndatorire cetă
țenească de prim ordin ; ea trebuie să 
asigure mai buna valorificare a mate
riilor prime agroalimentare, realizarea 
unor produse care, îmbinînd în ali
mentație tradiția cu modemul și cu 
raționalul, să satisfacă pe deplin ce
rințele consumatorilor.

ing. Petre SlRBU 
din Departamentul Industriei 

Alimentare
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EXTINDEREA

REȚELEI COMERCIALE (iu
CONTINUAM publicarea opiniilor 

exprimate in cadrul dezbaterilor pri
vind dezvoltarea rețelei comerciale ur
bane, organizată de „Revista econo
mică? și Catedra de marketing din 
cadrul Academiei de studii economice 
— București. (Partea l-a a apărut în 
nr. 20H916 al revistei).

Echipare corelată 
cu funcțiile zonelor

Florin Marinescu, economist, Insti
tutul de studii și proiectări pentru co
merț : — S-a pus aici problema mobi
lității populației pe teritoriul orașului 
și a atracției comerciale, elemente care 
dacă nu ar fi luate în considerație la 
dimensionarea rețelei ar duce la erori 
cu urmări sociale puternice.

S-a făcut afirmația că atracția co
mercială a unei zone sau alteia (zone 
urbane) este invers proporțională cu 
gradul de echipare al zonelor existente 
și direct proporțională cu gradul de 
echipare al zonelor receptive.

Personal consider că la dimensiona
rea rețelei de comerț și îndeosebi la 
distribuirea sa pe teritoriu nu pot fi 
neglijate aceste aspecte, cu următoarele 
precizări :

Mobilitatea comercială a populației 
pe teritoriul unui oraș este determina
tă de un complex de factori generați 
de relația rezidență-loc de muncă, echi
libru comercial între zona centrală, 
tradiție, centru comercial principal și 
zonele extracentrale. în special reziden
țiale. funcțiile zonei centrale și în spe
cial amploarea funcției sale de con
tact social, calitatea și proporția rețe
lei comerciale etc.

Această mobilitate — îndeosebi pen
tru mărfuri de consum curent de masă 
— poate fi măsurată cantitativ și poate 
fi influențată printr-o politică comer
cială activă.

Atracția comercială a unei zone sau 
alteia, inclusiv a zonei centrale a unei 
aglomerații urbane sau a oricărei alte 
zone orășenești, se datorește unui com
plex de factori și cantitativi și mai ales 
calitativi, care decurg din tradițiile de 
cumpărare ale populației, din comple
xitatea funcțiilor unei zone sau alteia 
etc.

Cercetările motivaționale pe care le 
desfășoară, în cadrul proiectelor de 
sistematizări comerciale, institutul 

IPROCOM. își propun să identifice și i 
să măsoare amploarea acestor factori 
și numai în funcție de această amploa- j 
re să localizeze pe teritoriu echiparea I 
comercială, inclusiv să remodeleze ! 
echipamentul comercial existent pen- ! 
tru a răspunde mai bine motivelor de : 
atracție, funcțiilor zonelor respective, 

în același timp, n-aș fi chiar așa de 
categoric în legătură cu descreșterea 
presiunii populației din zonele extraur- 
bane, din mediul rural, asupra rețelei ! 
comerciale urbane. Intensificarea 
schimbului de activități, funcțiile eco
nomice și social-administrative ale ora
șului, modernizarea transporturilor etc. 
sînt tot atîția factori care alimentează 
presiunea asupra orașului. La aceasta 
trebuie să avem în vedere și profun
dele schimbări produse în modul de 
viață al țăranului, inclusiv în structura 
consumurilor și în gradul de exigen
ță. în multe privințe orașul răspunde 
mai bine acestor pretenții și, ca atare, 
rămîne în continuare un pol de atrac
ție comercială important pentru 
populația din mediul rural învecinat.

Studii făcute de IPROCOM, în orașe 
ca Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, Bacău, Za
lău, confirmă faptul că proporția 
populației extraurbane în totalul cum- 
nărărilor de mărfuri este consistentă și 
nu poate fi neglijată la dimensionarea 
activității de comerț și, respectiv, la di
mensionarea și localizarea echipamen
tului comercial.

Totodată, dacă luăm în discuție a- 
ceastă problemă, adică cererea de măr
furi și servicii a populației nonrezi- 
dente, nu putem omite și un alt aspect 
care capătă amploare. Intensificarea 
ritmului vieții economice, multiplica
rea funcțiilor orașelor, inclusiv am
ploarea mișcării turistice interne și in
ternaționale, determină o mobilitate 
crescîndă a populației, astfel că orașele 
a căror funcție economică, inclusiv tu
ristică, este bine precizată trebuie să 
răspundă și acestui segment al cererii. 
De aceea, nu cred că dimensionarea re
țelei de comerț și servicii, inclusiv ser
vicii turistice și hoteliere, poate face 
abstracție de participarea populației a- 
trase și de presiunea pe care aceasta o 
exercită asupra echipamentului urban. 

Un alt aspect asupra căruia aș vrea 
să mă opresc îl constituie comerțul 
stradal, o problemă deosebit de impor
tantă prin amploarea pe care o capătă, 
prin funcțiile sale social-economice și 
prin implicațiile sale, dacă vreți, asu
pra peisajului urban, asupra străzii.

Consider că ar fi necesară precizarea cel 
puțin a aspectelor principale privind ro
lul și funcțiile comerțului stradal, in
clusiv a cadrului material de desfășu
rare și dezvoltare. O anumită concep
ție de organizare și desfășurare a co
merțului stradal poate avea un efect 
salutar asupra străzii și în general a 
peisajului urban, cu efecte economice 
corespunzătoare, în timp ce într-un 
caz invers, comerțul de stradă poate 
dăuna imaginii străzii.

N-ar fi lipsită de interes luarea în 
discuție a perspectivelor legate de ar
terele comerciale pietonale, a revitali- 
zării vechilor pasaje comerciale, a co
merțului în pasajele subterane pentru 
pietoni. Cred că institutele de proiec
tări și în primul rînd Institutul de stu
dii și proiectări pentru comerț, insti
tutul „Proiect- — București, trebuie să 
analizeze cu mai multă atenție aceste 
aspecte ale dezvoltării comerțului stra
dal și să propună soluții corespunză
toare care să respecte și interesele co
merțului. dar și exigențele legate de es
tetica străzii.

Marketingul
in studierea gravitației cererii

Dr. Gh. Teodorescu. prof, asociat, Aea_ 
cademia Șt. Gheorghiu : — Programul 
partidului subliniază că în sistemati
zarea localităților urbane și rurale un 
rol important trebuie acordat dezvol
tării rețelei comerciale și dotării noilor 
cartiere de locuințe cu unități comer
ciale. în acest context devin de mare 
actualitate problemele legate de plani
ficarea, organizarea și profilarea rețelei 
comerciale.

Noi avem oarecare experiență în do
meniul organizării rețelei comerciale 
a orașului. în 1961 au fost elaborate 
primele norme de organizare a rețelei.

Pe baza experienței acumulate, a 
orientărilor din directivele partidului, 
normele de organizare a rețelei co
merciale au suferit modificări. Modifică
rile aduse pe parcurs normelor de or
ganizare a rețelei au în vedere expe
riența mondială legată de abordarea 
dezvoltării rețelei comerciale pe supra
fețe mai mari, păstrînd echilibrul spe
cializare — despecializare al unităților, 
amplasarea rețelei de magazine în 
funcție de cerințele și tradițiile locale.

Una dintre problemele importante 
ale dimensionării și amplasării rețelei 
comerciale și de servire o constituie de
terminarea gradului de gravitație a 
populației către diferite centre comer
ciale și mari magazine universale, a- 
vînd în vedere atracția exercitată de 
acestea. Actualele norme de organizare 
au stabilit suprafața comercială la mia 
de locuitori și desfacerea pe mp, fără 
a lua în considerație sau a indica me
tode de determinare a gravitației 
populației din localitățile limitrofe 
(exemplu: legea gravitației populației, 
formulată de Reilly și Converse). Pen
tru București, spre exemplu —- potrivit 
calculelor făcute de Institutul de cer
cetări comerciale — gravitația se în
tinde pînă la Titu, Ploiești, Giurgiu și 
Urziceni.

O altă problemă importantă pe care 
aș dori să o subliniez este aceea a sor-
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timentului de produse care să facă o- 
biectul unor dotări comerciale din noile 
centre. In rezolvarea acestei probleme 
deosebit de importante pentru adapta
rea ofertei la structura cererii va tre
bui să se facă apel la ajutorul cercetă
rilor de marketing. Este cunoscut fap
tul că atunci cînd s-au proiectat ma
gazinele noilor centre, nu s-au putut 
avea în vedere structura populației, 
obiceiurile de cumpărare. Astfel că nu
mai, fiupă popularea noilor cartiere se 
pot face analize de segmentare și ti
pologia cererii; pe această bază se pot 
face corecturile respective, importante 
atît pentru populație cît și pentru co
merț.

Priorități în alimentația publică

I. Pâunescu. conf. imiv. Economia și 
conducerea unităților comerciale 
A.S.E. : — Activitatea de alimentație 
publică, potrivit programului aprobat 
de către conducerea superioară, va tre
bui orientată în direcția diversificării 
continue a rețelei de unități prin înfiin
țarea unor tipuri de unități cu un pro
nunțat caracter culinar, care să con
tribuie la sporirea într-un ritm susți
nut a volumului de preparate culinare, 
la ușurarea muncii casnice a femeilor. 
Diversificarea rețelei de alimentație pu
blică se va putea înfăptui și prin mă
surile de reprofilare a unor unități (bu
fete), în tipuri de unități, a căror acti
vitate principală să fie axată pe pre
pararea culinară. Ceea ce merită să 
fie subliniat în mod deosebit este fap
tul că trebuie create condiții pentru 
asigurarea unui consum rațional, ba
zat pe criterii științifice, ceea ce nece
sită perfecționarea continuă a activită
ții de alimentație publică și nu numai 
a acesteia.

Avîndu-se în vedere rolul economic- 
social crescînd al alimentației publice 
în țara noastră, merită să fie eviden
țiate unele aspecte.

După unele calcule estimative, nu
mărul mediu de consumatori la o uni
tate de alimentație publică este încă 
ridicat, neîntrunind condițiile asigură
rii unei serviri corespunzătoare. Numă
rul mediu de locuitori la o unitate de 
alimentație publică, examinat în pro
fil județean, oscilează între 784 și 1627. 
iar numărul județelor, inclusiv munici
piul București, care depășesc media pe 
țară (1230) este de 20, respectiv 50"/» — 
Bistrița-Năsăud, Brăila, Prahova, Satu 
Mare, Mehedinți, Dîmbovița, Neamț, 
Bacău, Olt, municipiul București, Bo
toșani, Gorj, Buzău, Vaslui, Teleorman, 
Galați, Vrancea, Ilfov, Iași, Dolj. O a- 
semenea stare de lucruri atestă o anu
mită ordine de prioritate cu privire 
la dezvoltarea rețelei de alimentație 
publică.

Pe ansamblu, este necesară sporirea 
numărului de unități, în al căror pro
fil să predomine prepararea culinară 
(unități „Gospodina", unități lacto-ve- 
getariene, cantine-restaurant, bucă
tării de bloc etc.). Pentru impulsiona
rea dezvoltării unei asemenea rețele de 
unități, este indicat ca statistica să evi
dențieze distinct structura unităților de 

alimentație publică, aceasta permițînd 
o mai bună urmărire în dinamică, și 
luarea măsurilor care se impun.

Sporirea și diversificarea rețelei de 
alimentație publică, în concordanță cu 
cerințele tuturor categoriilor de consu
matori necesită, între altele, redarea 
activității de alimentație publică a tu
turor spațiilor folosite altădată în acest 
scop, valorificarea în mod judicios a 
unor incinte din întreprinderi și insti
tuții.

O rețea cît mai funcțională de ali
mentație publică presupune o indivi
dualizare a unităților, prin sortimentele 
de preparate culinare, prin calitatea și 
gama sortimentală a acestora. în acest 
context, se amplifică cadrul de emu
lație între lucrătorii din unitățile de a- 
limentație publică, iar consumatorii au 
largi posibilități de a alege prepara
tele pe care le preferă, în condițiile 
unei ambianțe plăcute.

Considerente ale opțiunii 
specializare-despecializare

Dr. Vasile Mircioiu, prodecan, Facul
tatea de comerț A.S.E. — In România 
au fost făcute eforturi însemnate pe li
nia dezvoltării rețelei comerciale, ma
terializate în construirea unor magazi
ne spațioase, rațional amplasate, cores
punzător utilate și mobilate și în care 
se practică forme avansate de servire a 
populației. Astfel, din numărul total al 
unităților din comerțul cu amănuntul, 
circa 18%, dispunînd de o suprafață co
mercială utilă de peste 1,5 milioane mp 
peste 25% din suprafața totală a co
merțului socialist este amenajată în lo
caluri construite după anul 1959. De a- 
semenea suprafața medie pe o uni
tate comercială a ajuns la circa 100 mp, 
față de 51 mp, cît era în 1960.

Suplețea cu care se poate răspunde 
noilor cerințe ale populației, ambianța 
ce trebuie asigurată pot fi rezolvate nu
mai printr-o bună orientare a rețelei 
comerciale, prin atenția acordată di
mensionării, amplasării și profilării cît 
mai corespunzătoare a noilor construc-

Unele idei desprinse din dezbatere

• Concepția dezvoltării in 
trepte a rețelei comerciale — 
centrul complexului de locuințe, 
centrul cartierului și de-a lungul 
arterelor principale de circulație 
ale orașelor — va contribui la 
diminuarea gravitației cererii 
spre centrul civic, reducindu-se. 
corespunzător timpul eheltuit de 
populație pentru cumpărături.

• Dezvoltarea funcției comer
ciale a localităților trebuie reali
zată corelat cu celelalte funcții 
ale localităților, definite prin pro
filare’-. lor ««<>•'••-economică.

• In fundamentarea aspectelor 
de amplasare, profilare, a rapor
tului optim speeializare-despe- 
cializare, o condiție a succesului 
este cunoașterea specificului ce
rerii populației locale.

• în noile centre urbane se 
vor înregistra, în perioada urmă
toare, modele de consum deosebit 
de dinamice, fapt ce impune a- 
bordarea de perspectivă a soluții- 

ții destinate comerțului, modernizării 
și diversificării rețelei existente, pro
movării continue a noi forme de vîn
zare.

O primă caracteristică în evoluția 
contemporană a comerțului cu amă
nuntul o constituie „desperi alizarea", 
manifestată prin slăbirea tradiționalei 
linii de demarcație între diferitele ra
muri de comerț. Ea își găsește explica
ția, pe de o parte, în comoditatea de a 
face toate cumpărăturile în același loc, 
iar pe de altă parte, în inovațiile teh
nice intervenite, ce au dus la centrali
zarea producției (mari abatoare cu 
tranșarea și semiprepararea cărnii, fa
bricarea în mari unități a plinii, prepa
rarea și ambalarea fructelor și legume
lor în mari centre de producție). De 
pildă, în cazul aprovizionării la maga
zine alimentare despecializate (genera
le cu autoservire) timpul cheltuit de 
populație este cu peste 53% mai redus 
decît suma timpului cheltuit în rețeaua 
de magazine specializate. Paralel, am
plul program de dezvoltare în actualul 
cincinal a rețelei de magazine uni
versale și generale nealimentare în 
centrele urbane importante va permite 
ca în următorii ani să se încheie, în linii 
mari, acțiunea de echipare cu aseme
nea unități comerciale-pivot a tuturor 
reședințelor de județ și a principalelor 
orașe din țară.

Creșterea continuă a puterii de cum
părare a populației face să asistăm însă 
și la o migrație inversă a cererii. As
tăzi, consumatorul — mai exigent, mai 
informat — solicită articole originale și 
de bun gust. Acest segment al cererii 
poate fi acoperit de magazinele gen 
„boutique", care să ofere un sortimenț 
adînc diversificat. Crearea unui anu
mit trafic de vizitatori ai acestui tip de 
magazine poate fi rezolvată prin am
plasarea lor în imediata apropiere a 
centrelor comerciale sau a unor mari 
magazine universale.

Marile magazine, în măsura în care 
oferă în raioanele lor sortimente va
riate și magazinele specializate, în mă
sura în care asigură plusul de calitate, 
varietate, ambianță și îndeosebi servi
cii suplimentare, sînt cele care răspund 
cel mai bine nevoilor populației.

lor constructive, de natură să re
ziste impactului viitorului.

• Numai după popularea noi
lor cartiere se pot face analize 
de segmentare și tipologia cere
rii, care să indice cea mai adec
vată profilare, eventual reprofi
lare a rețelei comerciale.

• Proporția populației extraur- 
bane în totalul cumpărătorilor 
este suficient de mare pentru a 
justifica luarea ei în considerație 
la dimensionarea rețelei comer
ciale urbane.

• în alimentația publică este 
necesară sporirea numărului de 
unități în al căror profil să pre
domine preparatele culinare.

• Dezvoltarea comerțului tre
buie să se integreze în principiile 
generale ale sistematizării, astfel 
incit să asigure unitatea de con- 
ccptee și execuție, armonia peisa
jului urban.

Dezbatere consemnată de
loan GEORGESCU



ECONOMIE NAȚIONALA

PRESTĂRILE DE SERVICII

• Cum trebuie dimensionată și amplasată rețeaua teritorială ?
• Relația ofertă de mărfuri — ofertă de servicii • O determinantă 
a cererii: raportul dintre prețul unui produs și tariful pentru repararea 
lui • Flexibilitatea tarifelor ca stimulent al cererii

„Programul de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație în perioada 
1976—1980“. aprobat la ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și a Consiliului de Miniștri din 17 martie a. c., pune in fața organizațiilor, 
departamentelor și unităților de specialitate, sarcini deosebit de importante, me
nite să asigure o îmbunătățire considerabilă a servirii cetățenilor de la orașe și 
sate. De pildă, cooperația meșteșugărească — principalul furnizor de servicii din 
economie — urmează ca in decursul acestui cincinal să sporească aproape la dublu 
volumul acestei activități. O creștere insemnată se va înregistra și in rețeaua co
operației de consum etc.

Dimensionarea ofertei și a rețelei de servicii corespunzător cererii, stimularea 
acesteia prin diversificarea și îmbunătățirea calitativă a serviciilor oferite, ampla
sarea, dotarea și încadrarea unităților de servire la nivelul necesarului impun o 
analiză atentă, bazată pe metode științifice, a caracteristicilor pieței în acest do
meniu.

Autorul articolului de mai jos, doctor în economie, prezintă aspecte particula
rizate din acest punct de vedere ale problemei tratate în nr. 7/1976 al revistei 
noastre.

realizează distribuirea serviciilor, ci 
trebuie să le și creeze, lucrătorul însuși 
fiind integrat în capacitatea organizato
rică a rețelei de prestări de servicii de 
a satisface cerințele populației. Spre 
deosebire de vînzătorul din comerț, a 
cărui calificare profesională are două 
componente de bază — arta de a distri
bui produsul și merceologia produsului, 
lucrătorul din unitatea de servicii tre- 

I buie să-și însușească integral și tehno- 
I logia executării serviciilor, element 

principal (iar în unele cazuri chiar sin- 
I gurul) care conferă rețelei de servicii 

posibilitatea de a produce efecte utile.
Această trăsătură specifică a forței de 

muncă ocupată in sfera serviciilor pre
zintă o importanță deosebită pentru di
mensionarea și amplasarea teritorială a 
rețelei de unități. Asigurarea corelației 
dintre cerere și oferă în structură sorti
mentală și în profil teritorial impune 
deseori, din rațiuni de apropiere a ofer
tei de purtătorii cererii și de evitare a 
deplasării populației la distanțe mari 
(este vorba de servicii care admit mi- 
grația cererii), organizarea unei re
țele de unități dispersate — și, din a- 
ceastă cauză, reduse ca dimensiuni — 
capabile să satisfacă cererea de servicii 
a populației dintr-o anumită localitate 
sau zonă.

Este concludentă în această privință 
dimensiunea medie a ofertei de pres
tări de servicii, exprimată prin unul 
din elementele de bază ale acesteia, și 
anume prin numărul mediu de lucră
tori^ pe o unitate în cooperația mește
șugărească (care are rețeaua amplasată 
în mediul urban) și cea de consum, 
(care prestează servicii similare în me
diul rural) (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

Pentru asigurarea corelațiilor optime 
între cererea și oferta de servicii tre
buie studiate nu numai legitățile și mo
dul de manifestare a cererii, ci și modul 
de exprimare și componentele ofertei 
de servicii.

Oferta de servicii este exprimată prin 
capacitatea organizatorică a rețelei de 
prestări de servicii de a satisface, în 
anumite termene și condiții de calitate 
și preț, cerințele populației. Ea repre
zintă. așadar, un element potențial, a- 
flat într-o stare de așteptare activă 
capabil de a produce în orice moment 
un volum de servicii într-o structură 
corespunzătoare cerințelor populației. 
Caracterul activ îi este conferit de 
faptul că ea nu trebuie să adopte o 
poziție indiferență față de cerere, de 
nevoia socială, ci trebuie să o creeze, 
să o stimuleze.

Specializarea forței de muncă 
și a bazei materiale

Dacă oferta de mărfuri apare pe pia
ță sub forma unor bunuri materiale, 
oferta de servicii se manifestă descom
pusă în cele trei elemente de bază : 
forța de muncă, mijloacele de muncă 
(clădiri, mașini, instalații) cu ajutorul 
cărora se creează serviciul, materiile 
prime și materialele utilizate în proce
sul de producție al serviciilor. Adapta

rea structurii calitative a ofertei la 
structura cererii de servicii se poate 
înfăptui acționîndu-se asupra unuia sau 
mai multora din aceste componente. 
Spre exemplu, diferențierea calitativă a 
ofertei de transport pe calea ferată se 
realizează prin acționarea asupra mij
loacelor de muncă (respectiv prin îm
părțirea vagoanelor de călători pe regi
muri de viteză și, în cadrul acestora, 
pe clase), în timp ce diferențierea cali
tativă a unor servicii de lucrări și con
fecții se poate obține în principal pe 
seama gradului de calificare a forței de 
muncă și a înzestrării acesteia cu mij
loace de muncă, precum și prin dife
rențierea calitativă a materiilor prime 
folosite.

Rezultă deci că nu este suficientă 
analiza globală a ofertei de servicii, 
prospectarea pieței trebuind să înglo
beze și structura costurilor acesteia 
(datorită și faptului că deseori, procesul 
de producție al serviciului are loc, de 
regulă, concomitent cu procesul de con
sum al acestuia) și să permită luarea 
unor decizii privind diferențierea ofertei 
prin acționarea nu numai asupra nive
lului global al tarifului, ci și prin mo
dificarea calității unuia sau altuia din
tre cele trei elemente constitutive, res
pectiv prin modificarea parțială a cos
turilor.

In același timp, este evident faptul 
că în cazul ofertei de servicii asistăm 
la o adîncire a specializării atît a forței 
de muncă, dar și a bazei materiale, în 
ansamblu. Forța de muncă nu numai

Numărul mediu de lucrători pe uni
tatea de prestări de servicii

Tipuri de unități Coop, 
meșt.

Coop, 
cons.

Total 8,9 1,7
Confecții 13,1 2,1
Textile, tricotaje 12.8 2,0
încălțăminte 7,4 1,3
Blănărie, cojocărie 6,3 1.4
Marochin ărie 8,2 2,3
Spălătorii, curățătorii 5,8 2,0
Mobilă și alte produse

din lemn 10.9 2,0
Reparații radio, TV 3,8 1,1
Ceasornicării-bijuterii 3,4 1,2
Reparații alte obiecte de

uz casnic 8.0 1,5
Frizerie-coafură 10,2 1,2
Ateliere foto 3,8 1,2

Volumul ofertei de servicii într-o uni
tate din mediul urban este de 3—8 ori 
mai mare decît în unități de același tip 
din mediul rural, situație determinată 
în bună măsură de dimensiunea cererii 
din zona de atracție a unității. Nu dis
punem de date, dar se poate afirma că 
diferențieri există și în privința dimen
siunii celorlalte elemente ale ofertei : 
baza materială și stocurile de materii 
prime.

O remarcă deosebită trebuie făcută 
referitor la volumul stocurilor de mate
rii și materiale, în cazul unităților de 
întreținere și reparare a bunurilor de 
uz îndelungat. Marea diversitate sorti
mentală, continuu îmbogățită, a produ-
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selor din această categorie, precum și 
numărul pieselor lor componente impun 
o analiză atentă a amplasării acestor 
unități. Alături de calificarea forței de 
muncă, în cazul acestui gen de servicii, 
un element de bază al ofertei îl repre
zintă stocul de piese de schimb, a cărui 
mărime este direct proporțională cu 
gama de produse care se repară de 
către unitate și cu numărul de piese 
componente. Desfășurarea unei activi
tăți eficiente în acest caz impune efec
tuarea de studii prealabile cu privire
Ia gradul de înzestrare a gospodăriilor 
din zonă cu bunuri de uz îndelungat.

Dar oferta de servicii apare pe piață 
nu singură, ci alături de oferta de 
mărfuri, ca parte componentă a ofertei 
totale. Ambele au, deci, șansa de a 
se realiza în măsura în care vor fi ca
pabile să satisfacă tocmai acele cerințe 
ale populației, care în ierarhia generală 
a nevoilor se situează în zona solvabi
lității.

Corelația cu piața mărfurilor

Nivelul veniturilor bănești ale 
populației, volumul și structura ofertei, 
nivelul prețurilor și tarifelor și alți 
factori conduc însă la unele transferuri 
ale cererii de servicii în zona mărfu
rilor și invers. Aceste mutații sînt po
sibile și datorită relațiilor de substitu
ire în consum, existente între diferite 
categorii de mărfuri și servicii — ce 
pot fi determinate atît de progresul 
social (spre exemplu, dezvoltarea ser
viciilor de distribuire a energiei elec
trice și termice a condus la reducerea 
vînzărilor de combustibil), cît și de o 
structură necorespunzătoare a ofertei 
(spre exemplu, o structură nesatisfăcă
toare a ofertei de confecții redistribuie 
cererea spre servicii de confecții la 
comandă).

De asemenea, o influență însemnată 
asupra transferului cererii o poate avea 
relația dintre prețul mărfurilor și ta
riful serviciilor. O relație necorespun
zătoare între nivelul tarifelor de repa
rare și întreținere destinate să prelun
gească durata de folosire a unor pro
duse și nivelul prețurilor produselor 
respective poate duce la reducerea ce
rerii de servicii de acest gen și la creș
terea cererii pentru produse noi. Con
siderăm că relația dintre prețul unui 
produs și tariful pentru repararea lui 
trebuie să corespundă următoarei ine
galități :

Y>x
T t

în care ;
V =valoarea inițială a produsului,
T = perioada de folosire a produsului 

pînă la prima reparare,
v = valoarea tarifului
t = perioada pentru care se stabi

lește valoarea de întrebuințare a produ
sului în urma reparației.

Rezultă, deci, că cererea pentru ser
viciile de reparații se manifestă numai 
în situația în care raportul dintre tarif 
și perioada de restabilire a valorii de 

întrebuințare a produsului j este in

ferior raportului dintre valoarea inițială 
a produsului și perioada de folosire a 
acestuia pină la prima reparație, adică 
în situația în care rata anuală de amor
tizare a costurilor de reparare este mai 
mică decît rata anuală de amortizare a 
produsului nou. Fără a absolutiza a- 
ceastă relație (cunoscînd că cererea este 
determinată de un complex de factori), 
nu poate fi neglijată totuși însemnă
tatea nivelului tarifelor pentru promo
varea serviciilor.

Dar nivelul tarifelor trebuie luat în 
considerare nu numai în cazul servi
ciilor aflate în relații de substituire sau 
de stimulare în consum cu diferite 
mărfuri. Tarifele, ca și prețurile, influ
ențează în mod direct capacitatea de 
absorbție a pieței, modificarea acestora 
reflectîndu-se în schimbarea volumului 
sau structurii cererii de servicii. O apli
cație practică a relației cerere-tarif 
poate fi constatată în utilizarea de ta
rife diferențiate pe sezoane pentru ser
vicii turistice, sau pe tranșe de consum 
și pe sezoane pentru serviciile de dis
tribuire a energiei electrice. Diferenție
rea tarifelor pe sezoane ar putea fi fo
losită ca element de stimulare a consu
mului de servicii (și, deci, de folosire 
în decursul întregului an a capacității 
de servicii) și în alte domenii : spălăto
rii și curățătorii, întreținerea locuințe
lor, închirierea de diferite obiecte etc.

Dimensionarea ofertei de servicii tre
buie să țină seama de faptul că piața 
serviciilor este o componentă a pieței 
interne, care se află în relații strînse 
cu piața mărfurilor, influențîndu-se re
ciproc. Ca element al pieței interne, 
piața serviciilor poate fi reprezentată 
grafic ca în figura de mai jos.

PIAȚA INTERNĂ---------------------------*
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OFERTA DC SERVICII 
NEREALIZATĂ

Optimizarea relației cerere-ofertă 
presupune în primul rînd minimizarea 
volumului cererii de servicii nesatisfă

cute și îndeosebi a ofertei de servicii 
nerealizate. Pentru aceasta trebuie să 
se asigure corelarea volumului și struc
turii ofertei, cu volumul și structura ce
rerii, ca rezultat a două acțiuni conver
gente : pe de o parte, să se promoveze 
acțiuni de influențare a cererii, pentru 
a determina o apropiere a acesteia (ca 
volum și structură) de nivelul și struc
tura ofertei ; iar pe de altă parte — și 
aceasta reprezintă, de fapt, calea prin
cipală — să se asigure dimensionarea 
volumului și structurii ofertei în profil 
teritorial, în cît mai deplină concor- 

j danță cu cerințele populației. în ultimă 
instanță, piața este aceea care eviden- 

i țiază dacă munca socială alocată pentru 
' constituirea ofertei de servicii corespun

de. ca volum și structură, nevoii sociale
■ de servicii. In același timp, trebuie avut 

în vedere faptul că între oferta de ser
vicii și oferta de mărfuri se creează o 
serie de relații în cadrul pieței interne, 
care determină fie lărgirea ambelor 
piețe, fie lărgirea uneia în dauna celei
lalte. Astfel, în cazul mărfurilor și ser
viciilor aflate în relații de stimulare 
reciprocă în consum, factorii cauzali vor 
direcționa uniform (ca orientare și in
tensitate), dezvoltarea ambelor piețe, 
așa cum pentru mărfurile și serviciile 
aflate în relații de substituire reciprocă, 
un anumit eveniment poat,e duce la lăr
girea unei piețe prin restrîngerea alte
ia. Stabilirea naturii acestor relații și 
determinarea modului de intercondițio- 
nare dintre mărfuri și servicii constituie 
factori esențiali’ de dirijare a fenome
nelor de piață. Totodată, cunoașterea 
lor permite modelarea ofertei de servi
cii în funcție de fluctuațiile care apar 
în volumul și structura cererii, ca ur
mare a fenomenelor de stimulare sau 
substituire în consum dintre mărfuri și 
servicii.

Cele cîteva aspecte la care ne-am 
referit evidențiază necesitatea ca în
treaga problematică a ofertei în do
meniul prestărilor de servicii să fie 
abordată pornind de la analiza aten
tă a cerințelor populației, în dinami
ca lor determinată de creșterea ni
velului de trai, în structura lor po
trivit mediului, specificului regional 
și altor parametri de ordin social- 
economic. Eficiența maximă a aces
tei activități — atît din punctul de 
vedere al prestatorului, cît și al be
neficiarului — se obține nu numai 
prin simpla aliniere la aceste cerin
țe. ci și prin capacitatea de a le in
fluența, pc calea difersificării și îm
bunătățirii calitative a serviciilor.

dr. loan MĂRCULESCU



Un instrument de fundamentare a planului de aprovizionare 

a populației și dezvoltării rețelei comerciale:

PROGNOZAREA CERERII DE MĂRFURI

PLANIFICAREA 1N PROFIL TERITORIAL a aprovizionării populației cu 
bunuri și servicii, pornind de la realitățile concrete, de la specificul cererii de 
mărfuri în diferite zone, este de natură să contribuie la distribuția mai apropiată 
de nevoi a fondului de mărfuri, la fundamentarea dezvoltării rețelei comerciale 
potrivit obișnuințelor de cumpărare și gravitației cererii in cadrul localităților.

Venind în sprijinul comisiilor județene de prognoză, al direcțiilor comer
ciale județene, autorul articolului prezintă elementele de principiu ale unei meto
dologii verificate de prognozare a cererii de bunuri de folosință îndelungată. Ulte
rior vor fi prezentate în revistă aplicații ale modelului, precum și posibilitățile de 
utilizare in prognoza macroeconomică.

Catedra de marketing din A.S.E. poate oferi specialiștilor din direcțiile co
merciale județene asistență în implementarea metodei.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ siste
matică a nevoilor de consum, ca și 
moledarea celei mai complexe necunos
cute a pieței — cererea, devin treptat 
o problemă cotidiană pentru diferite 
verigi ale aparatului la nivel micro și 
macroeconomic, ca și pentru organele 
chemate să planifice dezvoltarea în pro
fil teritorial. Descifrarea dimensiunilor 
cantitative și calitative ale cererii apare 
ca o condiție de bază pentru direcțio
narea în continuare a dezvoltării pro
ducției materiale, a fluxului de bunuri 
de la producție la consum, în vederea 
satisfacerii la un nivel și mai înalt a 
nevoilor complexe ale populației.

Unul din segmentele cu o pondere din 
ce în ce mai semnificativă ale cererii 
de mărfuri a populației este cel al 
bunurilor de consum de folosință înde
lungată ; ponderea cheltuielilor pentru 
astfel de bunuri în totalul cheltuielilor 
destinate cumpărării de produse ali
mentare și nealimentare este în conti
nuă creștere. De aceea, apare ca nece
sară îmbunătățirea metodologiei de 
prognozare a dimensiunilor cererii pen
tru astfel de bunuri în cadrul fiecărui 
județ, in scopul unei mai bune planifi
cări și repartizări a fondului de marfă 
în profil teritorial, perfecționării rela
țiilor dintre industrie și comerț, planifi
cării pe baze științifice a circulației 
mărfurilor.

Modelul de prognoză propus urmă
rește să servească la analiza și previziu
nea cererii unor bunuri de consum de 
folosință îndelungată — aparate de ra
dio, televizoare, frigidere, mașini de spă
lat, mașini de cusut ș.a. — la nivelul 
unei unități teritoriale, ca și la nivel 
macroeconomic.

Punctul de plecare în activitatea de 
modelare îl constituie precizarea carac
teristicilor bunurilor de consum de fo
losință îndelungată. Cele mai multe din
tre acestea sînt utilizate în comun de 
către membrii unei familii sau ai unei 
gospodării, deci în majoritatea cazurilor 

unitatea de analiză trebuie să o repre
zinte familia sau gospodăria, și nu in
dividul. Dacă unele dintre aceste bunuri 
devin cu timpul parte a dotărilor ,.stan
dard1 ale oricărei gospodării, în schimb 
majoritatea lor nu reprezintă produse 
de primă necesitate, cererea în acest caz 
fiind foarte sensibilă (elastică) la in
fluențele unor factori cu acțiune speci
fică asupra diverselor segmente ale pie
ței sau care caracterizează mediul eco- 
nomico-social în ansamblul său. Fiind 
vorba de produse care servesc o peri
oadă îndelungată, cererea pentru ele se 
manifestă la intervale relativ mari, din 
care cauză este important să se urmă
rească raporturile între cele două com
ponente ale cererii totale : cererea pen
tru prima dotare și cererea pentru re
înnoire, precum și raportul dintre aces
tea și gradul de înzestrare a populației 
cu bunul respectiv. Aceste produse au, 
in general, o valoare mare, astfel că un 
rol important în procurarea lor îl joacă
— în afară de veniturile perioadei cu
rente — economiile bănești ale popu
lației, precum și condițiile de credit uti
lizate. în sfîrșit, bunurile de uz înde
lungat sînt „flexibile în timp“ — în 
sensul că, deseori, cele aflate în folo
sința populației — dacă se defectează
— pot fi reparate, renunțîndu-se pentru 
o perioadă la înlocuirea lor cu altele 
noi ; deci, trebuie avută în vedere strîn- 
sa interdependență între cererea de 
reînnoire și condițiile de reparare și 
întreținere.

Bazîndu-ne pe o teorie dinamică, în cele 
ce urmează sugerăm un model (variantă 
modificată din categoria așa-numitelor 
„modele de ajustare a stocului1'), care poa
te sta la baza analizei și previziunii pe 
un termen mediu (1—2 ani) a cererii pen
tru astfel de bunuri, la nivelul unui județ.

Caracteristica lui principală este distinc
ția dintre stocul unui anumit bun de uz 
indelungat (St-,) aflat în folosința popu
lației la începutul unei perioade „t“ și sto
cul de echilibru „S-„ pe care consumatorii

doresc să-l posede in funcție de condițiile 
existente in cadrul pieței în perioada res
pectivă. Acesta din urmă reprezintă un 
nivel potențial de dotare a populației cu 
bunul respectiv în perioada „t“. Se presu
pune că intre și „St“ există in per
manență un decalaj. în conformitate cu 
acest model, schimbarea nivelului stocu
lui unui produs reprezintă o fracțiune 
„Kt“ a diferenței intre stocul de echilibru 
al unei perioade și stocul aflat în posesia 
populației la începutul perioadei. Cumpă
rarea de noi unități ale bunului respectiv 
se consideră că se face cu scopul de a 
reduce acest decalaj, adică de a ajusta 
stocul existent la stocul de echilibru, ajus
tare care din mai multe motive nu se 
realizează complet intr-o singură perioadă, 
în situația in care condițiile pieței ar ră- 
mine constante. „St-/1 ar tinde în timp 
spre „St“ Dacă se notează rata de ajus
tare cu ,,Kt“ modelul de bază este urmă
torul :

St — 8t-t = Kt (St — S*_tJ,  
unde 0 < Kt < 1.

Așa după cum am văzut, în cazul fie
cărui bun de uz indelungat. cererea totală 
în perioada „t“, „Gt“ pentru un anumit 
bun este compusă din două segmente dis
tincte și anume : cererea pentru prima do
tare „It“ și cererea de înlocuire „Ct“ De-a 
lungul ciclului de viață al unui produs 
există tendința ca cererea de înlocuire să 
aibă o pondere din ce în ce mai mare. 
Pentru fiecare perioadă de un an analiza
tă, se poate defini identitatea :

St - St_t = It = Gt - Ct
Combinînd ecuațiile de mai sus și presu- 

punînd pentru un moment o rată de ajus
tare constantă (Kt = Ko), pentru toate 
perioadele „t“, obținem :

Gt = Ko (St — St-t) + Ct,
u ide 0 < Ko 1.

Dacă la nivelul unei gospodării, cererea 
de înlocuire se manifestă doar la anumite 
intervale de timp, atunci cînd considerăm 
această cerere la nivelul tuturor gospodă
riilor ea ne apare ca fiind continuă și 
depinzind in primul rînd de distribuția 
vîrstei stocului aflat în folosința popu
lației. Deci, pentru estimarea mărimii lui 
„Ct“ ar fi nevoie să se cunoască, în fie
care an, nivelul acestui stoc pentru bunul 
considerat ; deoarece acest lucru nu este 
practic posibil, sugerăm o metodă pentru 
calculul nivelului stocului, bazată pe con
ceptul deprecierii continue a bunurilor de 
folosință îndelungată pe parcursul vieții 
lor. Dacă se admite că un bun de folo
sință îndelungată se depreciază cu o rată 
constantă „d“, atunci nivelul stocului a- 
cestui bun în fiecare an se poate calcula 
în funcție de vînzările ponderate ale pe
rioadei respective și ale celor trecute, în 
care ponderile utilizate sînt definite cu a- 



jutorul unei funcții exponențiale a para
metrilor deprecierii.

Pornind de la aceste considerente, în 
urma mai multor substituiri și transfor
mări ecuația cererii devine :

p *o  q * Ko (1 qvt =-------------oi — bt_p
(1 - d/2) (1 - d/2)

Odată ajunși aici este necesar să defi
nim o altă componentă de bază a mode
lului : stocul de echilibru „St" Așa cum 
am arătat, într-o perioadă oarecare „t“, în 
cadrul economiei există anumite condiții 
social-economice și culturale care deter
mină o limită maximă „St “ spre atingerea 
căreia consumatorii tind să-și ajusteze sto
cul existent de bunuri de folosință inde- 
lungată, „St-i “• Limita aceasta este re
prezentată de stocul de echilibru (sau ni
velul de dotare dorit), care trebuie esti
mat pentru fiecare produs analizat, pe 
baza selecționării, in cadrul unei funcții 
matematice, a celor mai corespunzătoare 
variabile care-1 definesc. Alegerea variabi
lelor explicative ale stocului de echilibru 
trebuie, in primul rînd, să aibă o bună 
bază teoretică — intre stocul de echilibru 
și determinanții săi să existe o legătură 
bine definită, care rămine relativ stabilă 
dc-a lungul unei perioade de timp sau se 
schimbă intr-o direcție ce poate fi antici
pată ; in al doilea rind, este nevoie ca va
riabilele alese să poată fi bine conceptua- 
lizate, măsurate și previzionate. In sfîrșit. 
se impune ca decizia de alegere a acestor 
variabile să aibă in vedere și posibilitatea 
utilizării unor metode eficiente de ești- -,•44 
mare a parametrilor funcției lui „St

O problemă de o deosebită importanță 
o reprezintă găsirea celei mai corespunză
toare forme structurale a funcției stocului 
de echilibru. In acest sens se pot formula 
și testa diverse ipoteze, pe baza analizei 
temeinice a caracteristicilor cererii pro
dusului cercetat și a datelor empirice exis
tente. Cea mai frecventă și care permite 
obținerea celor mai corecte estimări este 
forma liniară de exprimare a legăturilor 
dintre stocul de echilibru și variabilele 
care-1 definesc. Cînd relațiile structurale 
sint mai complexe, reprezentarea cores
punzătoare se face folosindu-se unele 
transformări ; uneori variabilele sînt lo
garitmate, alteori se lucrează cu rădăcina 
pătrată a acestora etc.

Presupunînd că am specificat factorii 
determinanți ai stocului de echilibru, ca și 
forma structurală a funcției acestuia pen
tru produsul analizat, ne putem, în final, 
îndrepta atenția spre ultima componență 
a modelului — rata de ajustare. După 
cum am subliniat, cererea fiecărei peri
oade reprezintă o fracțiune „Kt“(O<Kt 
<J1), a diferenței dintre stocul de echilibru
°t și stocul existent în uzul populației 

la începutul perioadei „Sui“. Fără îndoială 
că stocul de echilibru se modifică de la o 
perioadă la alta, odată cu schimbările fac
torilor care-1 determină. în formularea 
inițială a modelului, noi am considerat că 
rata de ajustare este constantă și prin ur
mare, procesul de ajustare nu diferă de 
la o perioadă la alta. în realitate, însă, 
datorită modificării în timp a condițiilor 
socio-economice, ajustarea reprezintă un 
proces dinamic, ce trebuie reflectat ca 
atare în contextul modelului; modul nos
tru de abordare încearcă o formulare rea
listă a procesului de ajustare, care să re
flecte ideea variabilității ratei de ajustare.

în cadrul pieței majorității bunurilor de 
consum de folosință îndelungată din țara 
noastră, un rol deosebit îl joacă și con
dițiile existente de vînzare în rate. Tre
cerea la utilizarea practicii de vînzare în 
rate și, mai apoi, schimbările condițiilor 
de vînzare în rate pentru un anumit pro
dus au avut un puternic efect asupra 
procesului de ajustare a stocurilor exis
tente către stocul de echilibru ; folosirea

dr. I. CĂTOIU
Academia de Studii Economice
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CUM ORGANIZĂM MUNCA 

ÎN UNITĂȚILE COMERCIALE?
Două metode de lucru: • „Graficul vinzărilor", • „Graficul orar"

ÎN LUMINA Programului privind 
producția și desfacerea către populație 
a bunurilor de consum în perioada 
1976—1980. sînt necesare măsuri pre
cis orientate și bine coordonate pentru 
a grăbi ritmul de îmbunătățire a acti
vității de comerț interior, înlăturîndu-se 
deficiențele serioase ce mai există în 
ce privește organizarea desfacerii, gra
dul de pregătire și civilizație al lucră
torilor din comerț. în acest scop, este 
necesar ca și în această ramură să se 
acorde o deosebită atenție problemelor 
de organizare științifică a muncii, fo
losirii raționale a potențialului uman, 
ridicării nivelului calitativ al activită
ții depuse.

An de an. volumul activității comer
ciale, în continuă creștere, a reclamat 
atragerea unui număr sporit de lucră
tori comerciali; s-au făcut progrese în 
ce privește utilizarea rațională a per
sonalului, a timpului de lucru, ridica
rea nivelului calitativ al muncii, îmbu
nătățirea structurii personalului ocu
pat în comerț prin mărirea ponderii 
celui operativ. Totuși mai există încă 
rezerve pentru obținerea unor rezul
tate mai bune, atît pe linia eficienței 
economice — realizarea unui volum 
mai mare de produse vîndute de un lu
crător comercial, cît și pe linia eficien
ței sociale — îmbunătățirea calității 
servirii consumatorilor.

Structura pregătirii personalului din 
comerț — cu o pondere însemnată a 
lucrătorilor ce nu au decît studii ele
mentare — este cu totul nesatisfăcă
toare. Organizarea selecției pe baze 
științifice, prin care să fie atrași în 
comerț oameni cu reale aptitudini și 
dragoste pentru această profesie, va 
constitui baza pentru îmbunătățirea ca
lității resurselor de muncă. In același 
timp, aceasta va contribui la diminua
rea fluctuației. Selecția și repartizarea 
personalului comercial trebuie făcute 
pe baza unor profesiograme elaborate 
științific, care să evidențieze calitățile 
morale, intelectuale, fizice etc., nece
sare fiecărei profesii sau loc de mun
că. Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională trebuie să se transforme în- 
tr-un proces permanent, care să cu
prindă pe toți lucrătorii din comerț.

Eficiența activității comerciale fiind 
în mod direct influențată și de consu
matori, organizarea muncii trebuie să 
aibă în vedere în mod prioritar intere
sele acestora. în comerț, din cauza fluc
tuației cumpărătorilor, există o inten
sitate diferită a muncii pe parcursul 
unei zile, săptămîni sau unui an; în 
aceste condiții, organizarea rațională a 
muncii presupune mai întîi o cunoaș
tere temeinică a modului de manifes
tare a cererii în timp și a afluenței 
consumatorilor Ia unitățile comerciale, 
urmată de o exigentă gospodărire a per
sonalului și a timpului lui de muncă, 
în funcție de rezultatele acestor studii.

O metodă simnlă si la îndemîna ori
cărui conducător de unitate comercială 

o constituie studiul făcut pe baza unui 
„grafic al vinzărilor" pe zile și ore, de 
forma:

care cuprinde cel mai bine și dă o 
imagine plastică a oscilațiilor manifes
tate în cererea și afluența cumpărăto
rilor, individualizat pe fiecare unitate 
comercială.

în funcție de rezultatele obținute din 
analiza datelor acestui grafic, se poate 
organiza activitatea personalului co
mercial pe baza unui „grafic orar" de 
forma: 
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ZUELe SĂPTÂMÎH1I

care să indice repartizarea corespunză
toare pe zile și ore a personalului uni
tății comerciale respective. Acesta se 
poate apoi detalia, indicîndu-se precis, 
pentru fiecare lucrător, orele cînd să-și 
desfășoare activitatea în imitate.

Printr-o asemenea metodă se pot ob
ține rezultate economice și sociale din
tre cele mai bune, oglindite în; folosi
rea aceluiași număr de lucrători pe o 
durată zilnică mai mare de funcționare 
a unității; creșterea productivității 
muncii; ridicarea nivelului de servire 
a cumpărătorilor, prin asigurarea unui 
număr corespunzător de lucrători 
in orele și zilele de mare afluență; re
ducerea duratei de servire și, deci, a 
timpului cheltuit de cumpărători pentru 
efectuarea aprovizionării; posibilitatea 
organizării timpului de muncă pentru 
executarea unor operații de pregătire 
a mărfurilor și a locurilor de muncă, 
în vederea desfășurării normale a pro
cesului de vînzare etc.

îmbunătățirea organizării muncii în 
unitățile comerciale — inclusiv prin 
metoda prezentată — se impune cu atît 
mai mult, cu cît numărul de locuitori 
ce revin la un lucrător comercial ope
rativ este încă destul de ridicat (59 lo
cuitori), în condițiile în care exigențele 
consumatorilor au crescut și cresc con
tinuu, ca urmare a măririi puterii de 
cumpărare și a gradului de instruire al 
acestora.

asist, dr. Victoria PETRE 
conf. dr. Gavril HORJA 
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TEORHIDEI

AVUȚIA NAȚIONALĂ
Șl CREȘTERILE ANUALE ALE VALORII

UNOR ELEMENTE COMPONENTE (i)
Preocupări în legătură cu determinarea și evaluarea avuției naționale

ÎN PREZENT există o preocupare atît la noi cit și în alte 
țări de a se determina și evalua elementele componente ale 
avuției naționale.

ÎN ȚARA NOASTRĂ, ca urmare a cerinței economiei plani
ficate și ca o consecință a dezvoltării economiei naționale, 
s-a reglementat, prin legea finanțelor din noiembrie 1972, orga
nizarea unei evidențe a bunurilor care constituie avuția națio
nală și urmărirea creșterii anuale a acesteia, pe ramuri de ac
tivități și pe forme de proprietate, pentru a se putea cunoaște 
în orice moment care este situația exactă a patrimoniului na
țional,

Pentru organizarea evidenței generale a avuției naționale, 
legea menționează mai departe sursele de culegere a datelor și 
anume :

— inventarele periodice a bunurilor aparținînd unităților
socialiste, -

— datele contabile și statistice,
— recensămintele,
— anchetele selective și
— alte investigații cu caracter economico-social.
în cadrul evidenței generale a avuției naționale locul prin

cipal îl ocupă evidența bunurilor care se află în fondul unitar 
al proprietății de stat și creanțele statului, precum și bunurile 
proprietate a organizațiilor obștești. La baza organizării eviden
ței. bunurilor aparținînd unităților din sectorul socialist stau 
datele contabile și statistice comunicate prin dările de seamă 
anuale, ce se centralizează la Ministerul Finanțelor și la Direc
ția Centrală de Statistică, iar datele contabile au la bază inven
tarierea și documentele de procurare sau construire a fondu
rilor fixe. Datele furnizate de aceste surse — inventare, conta
bilitate — prezintă un caracter de precizie și fac ca evidența 
generală a avuției naționale să se bazeze pe date sigure. Această 
evidență trebuie ținută în mod permanent, după cum precizează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 9 „tot ceea ce se produce și se con
struiește în țara noastră este parte componentă a produsului 
social, a avuției naționale și trebuie luat în evidență", pentru 
a permite urmărirea continuă a creșterii economice.

Avînd o evidență generală a avuției naționale aceasta furni
zează datele necesare pentru o bună fundamentare a dezvol
tării economico-sociale planificate a țării.

Față de trecut și față de situația din alte țări, unde nu este 
organizată o astfel de evidență, determinarea și evaluarea 
avuț'ei naționale la noi, este în prezent foarte mult ușurată și 
se bazează pe date precise.

în preocupările noastre din anii anteriori acestei reglemen
tări un loc important l-a ocupat problema determinării și eva
luării avuției naționale2). Iar după ce Direcția Centrală de sta
tistică a publicat studiul „Cu privire la calculul indicatorilor 
avuției naționale" (Rev. de Statistică nr. 11/1972), am făcut 
„Propuneri pentru îmbunătățirea metodologiei de calculare a 
unor indicatori ai avuției naționale” în nr. 4 din aprilie 1975 
al aceleiași reviste.

J) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, vol. IX. Editura Politică, 1974 
p. 640.

2) Lucian Turdeanu : „Contribuții la determinarea avuției națio
nale", „Evaluarea avuției naționale pe elemente componente" și 
„Evaluarea avuției naționale în țări capitaliste", în revista de Sta
tistică nr. 1/1970, nr. 2/1971 și nr. 5/1972.

s) Nicolae Xenopol, La richesse de la Roumanie. Bucarest Ateliers 
Graphique Socec & Co. 1916, pag. 94—106, in capitolul „La fortune 
naționale la Roumanie".

4) I. N. Angelescu, Avuția națională și venitul național Repar
tizarea lor, în Analele Statistice și economice, vol. XII, nr. 3—4/ 
1929.

5) N. Georgescu-Roegen, Avuția națională a României în Enci
clopedia României, vol. IV. 1940.

G) Lucian Turdeanu, Avuția Națională a României, București 
1947.

7) Virgil Madgearu, Romania’s new economic policy. 1930.
8) Roman Moldovan. Formarea și mișcarea capitalului în Româ

nia, in perioada 1925—1938, București 1939.

în trecut, s-au făcut evaluări ale avuției naționale a Româ
niei pe elemente componente, pe baza datelor statistice exis
tente în acea vreme.

Astfel de evaluări au fost făcute în 1916 de către Nicolae 
Xenopol3), în 1915 și 1929 de I. N. Angelescu4 5), în 1958. de 
N. Georgescu-Roegen’1). și în 1940 de L. Turdeanu6). De ase

menea s-a făcut evaluarea unor elemente ale avuției naționale 
de către : Virgil Madgearu7 8), care a evaluat avuția publică a 
României în 1929 și Roman Moldovan *), care prezintă pentru 
anul 1936 valoarea capitalurilor investite în agricultură, indus
trie și în întreprinderile statului.

Avuția națională era grupată de către acești economiști pe 
următoarele elemente componente :

— patrimoniul agricol și forestier (denumit de Xenopol „pro
prietăți funciare rurale" și de N. Georgescu-Roegen „solul" 
cuprinzînd aici pămîntul arabil, fînețele și pășunile, livezile cu 
pomi fructiferi și viile, pădurile, bălțile și drumurile) ;

— proprietățile clădite, urbane și rurale ;
— patrimoniul industrial, comercial și bancar al întreprin

derilor particulare ;
— patrimoniul întreprinderilor statului (domeniul privat al 

statului).
— patrimoniul public : drumurile, podurile, piețele, străzile, 

parcurile etc. și averea instituțiilor statului ;
— bogățiile subsolului ; estimarea acestora am făcut-o în 

1940, în lucrarea noastră Avuția Națională a României, servin- 
du-ne de datele asupra rezervelor publicate în lucrările de spe
cialitate și întrebuințînd metode proprii de evaluare.

— Asupra patrimoniului artistic cultural, N. Xenopol a făcut 
unele aprecieri în legătură cu valoarea mănăstirilor și monu
mentelor, estimîndu-le împreună cu clădirile instituțiilor, la 
950 milioane lei aur.

*

ÎN NOȚIUNEA de avuție națională se cuprind astăzi la noi, 
pe de o parte, bunurile materiale produse prin munca ome
nească, acumulate de societate în decursul perioadelor anteri
oare și care se prezintă sub formă de fonduri fixe, rezerve și 
stocuri de materiale și de produse, iar pe de altă parte, în 
această noțiune se cuprind și resursele naturale ca : terenurile 
agricole, pădurile, bogățiile subsolului, potențialul hidroener
getic etc. Valorile materiale se iau în componența avuției na
ționale, în stocuri aflate în momentul determinării și eva
luării lor.

Clasificarea fondurilor fixe din economia națională distinge 
următoarele 9 categorii de bunuri :
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PROBLEMELE CREȘTERII ECONOMICE 
ÎN VIZIUNEA LUI ADAM SMITH

prof. dr. docent N. N. CONSTANTINESCU,
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste Romania

1. A devenit o adevărată modă în ultimul timp aserțiunea potri
vit căreia problema creșterii economice ac reprezenta o descoperire 
și o preocupare teoretică in știința economică abia din pătrarele 
doi și trei ale zbuciumatului nostru secol. Dar, așa cum apele trec 
și pietrele rămin, apa modei in știință, chiar cind este mai zgomo
toasă și mai învolburată, trece și ea fără să poată infringe trăinicia 
stîncilor de gindire umanistă ce poartă perenitatea scînteierilor ge
niului științific.

„Avuția națiunilor, cercetare asupra naturii și cauzelor ei’, lu
crare care a făcut din Adam Smith, după inspirata expresie a lui 
Engels, „Lutherul economiei politice"1) este tocmai o asemenea 
operă ; odată cu ea economia politică a devenit un tot închegat 
domeniul ei a căpătat, într-o anumită măsură, contururi precise, 
iar teoria dezvoltării și creșterii economice a fost abordată direct

Alegînd ca obiect al cercetării avuția națiunilor și cauzele care 
contribuie la creșterea sau frinarea creșterii ei, Adam Smith o 
desprins, dintr-odată, problema centrală a epocii sole (dar nu numai 
a ei) și s-a ridicat la o înălțime de la care a putut să cuprindă 
majoritatea laturilor economiei vremii sole.

Desigur, epoca in care și pozițiile de pe core a scris Smith 
ocupă un loc fundamental în felul in care a rezolvat problemele. 
Nu-i mai puțin adevărat, totuși, că, abordind problema naturii, 
cauzelor și factorilor care determină mărimea avuției naționale. 
Smith a abordat din plin însăși tematica socotită a reprezenta as
tăzi esențialul cadrului teoriei dezvoltării și creșterii economice, cu 
precizarea că, pentru el. lumea economică nu reprezintă un sistem 
izolat de societatea in care funcționează — cum se intimplă la 
mulți economiști astăzi - iar Anglia timpului său o numea o „socie
tate în dezvoltare"-').

2. Abordarea problemei dezvoltării și creșterii economice de către 
Smith în „Avuția națiunilor" ține de însăși concepția sa generală 
asupra economiei politice ca știință menită nu numai să permită 
înțelegerea vieții economice dar și s-o ajute să-și rezolve proble
mele. El scrie clar : „economia politică... își propune două scopuri 
distincte : în primul rind, de a procura populației un venit sau o 
subzistență abundentă sau, moi bine zis, de a o face capabilă să-și 
procure acest venit sau această subzistență abundentă ; și, în al 
doilea rind, de a procura statului sau colectivității un venit suficient 
pentru serviciile publice" (I. p. 279). De aceea, însăși examinarea 
critică de către „înțeleptul scoțian" a mercantilismului și fiziocra- 
tismului, ca și expunerea propriei teorii se face de pe pozițiile con
tribuției pe care el a dorit s-o aducă la dezvoltarea economică a 
națiunii (evident, în contextul istoric capitalist și, înainte de toate, 
al Angliei).

Desigur, în calitate de teorie a dezvoltării și creșterii economice 
a țării capitaliste clasice în perioada de trecere de la manufactură 
la stadiul mașinist, teoria lui Smith este limitată istoric și ar fi 
absurd să aștepți de la ea să furnizeze soluții pentru problemele 
actuale ale țărilor care caută să se dezvolte, probleme atit de 
diferite de la țară la țară. Nu-i mai puțin alevărat însă că teoria 
lui ajută mult la înțelegerea devenirii istorice a lumii și, fiind o 
teorie închegată a dezvoltării economice, scoate în relief elemente 
care merită reflecție in procesul judecării problemelor.

Ne vom strădui deci, in cele ce urmează, să enumerăm succint 
principalele elemente ale teoriei dezvoltării în opera lui Smith, fără 
însă a ne mai ocupa acum de teoria sa economică generală, lucru 

pe care l-am făcut în studiul „Adom Smith — clasic al economiei 
politice burgheze", publicat acum 12 ani cu prilejul apariției la noi 
a celui de al doilea volum al „Avuției națiunilor".

3. Un prim lucru care, cred, că trebuie arătat este acela că în 
concepția lui Smith, practic, dezvoltarea cuprindea creșterea, el ne- 
făcînd — de altfel ca și mulți economiști contemporani — o separare 
intre ele. Pentru el, Anglia, căreia ii consacra lucrtarea sa, era o 
„societate în dezvoltare" care trebuie atit să-și sporească avuția pe 
locuitor cit și să-și modifice progresist structura producției, sa se 
bazeze pe principiul diviziunii muncii și să promoveze, ceea ce noi 
ostăzi, in alte corrdițiuni, numim progresul tehnic, sporind produc
tivitatea muncii. Cine citește cu atenție „Avuția națiunilor" în în
tregimea ei vede că nu lui Smith ii aparține ruptură metafizică 
intre elementele amintite, ci vulgarizatorilor.

Al doilea lucru fundamentai in concepția lui Smith asupra dez
voltării o constituie teză muncii ca sursă primară a avuției. De 
altfel, cu ea iși și începe el opera : „munca anuală q oricărei na
țiuni constituie fondul care dintotdeauna o’ aprovizionează cu cele 
necesare și de înlesnire a traiului, pe care le consumă anual și care 
constau totdeauna, fie în produsul imediat ă[ acestei munci, fie în 
ceea ce se cumpără cu acest produs, de la cită națiuni" (I, p. 3). 
Teoria valorii-muncă și teoria asupra muncii productive, care depă
șeau impasurile teoretice și practice ale înenconțilisrnului și fizio- 
cratismului, constituie cheia de bolță a întregii concepții smithiene 
asupra dezvoltării economice. Cu toate inconsecvențele și limitele 
istorice, nu o dată foarte mari, aceste două teorii - indisolubil le
gate între ele - rămin cele mai bune părți din opera sg și, regîn- 
dite în lumina realizărilor lui Marx' ca și a revoluției științifico-teh- 
nice contemporane, ele continuă să fie fertile și azi. i J--. r.

De o deosebită însemnătate în procesul progresului științei eco
nomice se dovedește a fi faptul că abordind problema naturii și 
creșterii avuției intr-un stat, Smith nu uită, iar cap. I, „Despre creș
terea firească a belșugului" din cartea a 111-a constituie o dovadă 
în acest sens, de problema cererii, de structura acesteia, de conse
cințele ei asupra apariției și producției noilor mărfuri și ramuri. 
Chiar dacă Smith nu face din nevoia de consum obiectul unui stu
diu amănunțit, pornind de la ea,el se ridică la generalizări ale istoriei 
de pînă atunci care, cu toate criticile ce li se pot aduce, sînt cu 
adevărat remarcabile : „datorită cursului natural al lucrurilor — 
scrie el —, majoritatea capitalului fiecărei societăți în dezvol
tare se îndreaptă, mai întîi, către agricultură, apoi către manufacturi 
și, în cele din urmă, către comerțul exterior. Această ordine a lu
crurilor este atît de firească în adevăr, incit, în orice societate care 
a avut un oarecare teritoriu, ea a fost urmată întotdeauna într-o 
anumită măsură" (I, p. 257). Mai mult, dacă se coroborează 
„Avuția națiunilor" cu cealaltă lucrare a ilui Smith, „Teoria senti
mentelor morale", (la care Smith ținea, de altfel, cel mai mult), 
se poate observa că părintele economiei politice avea o viziune 
destul de coerentă asupra naturii și modului social de formare a 
gusturilor umane, ca și asupra modului istoric în care ele se dez
voltă și a direcțiilor principale ale acestei dezvoltări, fapt care nu 
poate să nu ducă la concluzia că toate aceste aspecte constituiau, 
în fond, un element esențial al concepției despre dezvoltare și 
creștere economică pe care o construia.
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Cercetarea rolului jucat de cerere în gîndirea lui Smith pune în 
umină legătura indisolubilă dintre aceasta și plusprodus sau, cum 

numea Smith, „surplusul economic" și, apoi, repartiția lui. in 
g-ndirea acestuia, varietatea și ordinea desfășurării nevoii de con- 
sum depind foarte mult de existența „surplusului economic" și de 
nodul in care se produce împărțirea acestuia. în același context, 
e! subliniază și importanța bunurilor durabile în raport cu cele tre
cătoare, de lux, frivole.

Abordînd problemele dezvoltării și creșterii economice, Smith a 
trebuit să încerce și descifrarea unor categorii macroeconomice, în 
afară de aceea de avuție națională, consacrată prin însuși titlul 
lucrării sale. între acestea se enumărâ, bunăoară, noțiunile de 
.venitul brut al tuturor locuitorilor unei țări", care cuprinde, „pro
dusul total anual al pămintului și al muncii lor" și a „venitului net" 
care nu-i altceva decît „ceea ce rămîne după ce se scad cheltuie- 
lie de întreținere, mai întîi a capitalului fix, apoi a celui circulant 
sau ceea ce, fără a atinge capitalul, pot ei acorda pentru fondul 
rezervat consumului imediat sau pot cheltui pentru întreținerea, con
fortul și distracțiile lor. Bogăția lor socială, de asemenea, nu e în 
...proporție cu venitul brut ci cu cel net" (I, p. 191).

Deși avem aci încă destule neclarități și chiar oarecari confuzii, 
trebuie recunoscut că strădania lui Smith de a privi problemele nu 
static ci dinamic, din punctul de vedere al reproducției, este re
marcabilă și deschizătoare de orizonturi noi. intr-adevăr, prin 
această împărțire în venit brut și venit net, în condițiile în care 
venitul brut cuprinde o parte care nu se reduce la venit, ci la 
capital. Smith însuși elimină faimoasa și eronata sa dogmă potri
vit căreia valoarea produsului anual s-ar fi împărțit doar în ve
nituri. Dar nu numai atît. Analizînd mai departe venitul brut și 
venitul net Smith se izbește de necesitatea de a deosebi două 
categorii de muncă : una care creează obiecte care pot intra în 
venitul net, deci obiecte de consum personal, iar alta care creează 
unelte de producție, de construcție etc., adică obiecte, care nu 
pot servi decît la consumul în producție, productiv. „De aici — avea 
să scrie, mai tîrziu, Lenin — mai este un singur pas pînă la a 
admite că pentru explicarea realizării este absolut necesar să se 
distingă două feluri de consum : individual și productiv (== între
buințarea in producție)"* 2 3. Este drept că pasul acesta de excepțio
nală însemnătate în știința economică avea să fie făcut abia de 
■către Karl Marx, dar nu-i mai puțin limpede că geniul lui Smith 
l-a pregătit.

*) K. Marx și Fr. Engels, Opere, vol. 1, ed. II, Editura politică, 
1960, p. 549.

2) Adam Smith, Avuția Națiunilor, vol. I, Ed. Academiei, 1962. 
p. 257. Ulterior trimiterile se fac la această ediție,

3) V. I. Lenin, Opere complete, voi. 3, Ed. politică, p. 36. 
'•) K. Marx, Teorii asupra plusvalorii, partea intri, p. 96.

Alături de muncă, de cerere (respectiv piață), de „surplusul eco
nomic" (plusprodus), un loc esențial în concepția lui Smith asupra 
dezvoltării și creșterii economice îl ocupă acumularea. Pînă la el, 
n ciodată cunoașterea economică nu a fost în stare să pună în 
lum'nă cu claritate din punct de vedere teoretic locul și însemnă
tatea acumulării pentru progresul economic al societății. Pornind 
de la teza muncii productive, Smith a depus multă osteneală pen- 
tru propagarea ideii reducerii cheltuielilor neproductive, în interesul 
acumulării. De aci și chemările sale înflăcărate la cumpătate și 
spirit de economie, ca și tunetele și fulgerele lui îndreptate contra 
nerușinării și obrăzniciei regilor și miniștrilor lor care, deși vorbesc 
ae cumpătare, fac în practică, fără excepții, cea mai mare risipă 
( p. 233). în plus, pentru asigurarea dezvoltării economice, marele 
scoția-- consideră ca o caracteristică a procesului de acumulare, 
consumarea plusprodusului de către muncitorii productivi iar nu 
ce către cei neproductivi. De asemenea, dacă socoote acumularea 
c-eferabilă consumului de „surplus economic’’, el consideră totodată 
c efe-abilă — bineînțeles în limite raționale — cheltuiala de consum 
ce bunuri durabile, decît pe cele perisabile.

S docă Smith îșî începe opera a cărei apariție o sărbătorim, 
o apoteoză la adresa diviziunii muncii, nu-i mai puțin adevărat 

:c e cons-deră că acumularea trebuie, prin natura lucrurilor, să fie 
o-e-mergatoare diviziunii muncii, posibilitățile de subdivizare a mun- 

dep nz-nd tot mai mult de dimensiunile acumulării (I, p. 183).
f nd sursa avuției naționale, potrivit concepției lui 

S - — -----eo acestei avuții este determinată în măsură esențială, 
ct ->,e_ productivității muncii, nivelul productivității muncii de- 
c *e  ce-c s . ae d /z unea muncii, iar aceasta, la rîndul ei, de po- 
s o tăt e ce care i ie deschide acumularea. De aci și accentul 
oeoseo : pus de Smith pe acești trei factori și pe legătura organică 
c * - teoria sa asupra dezvoltării și creșterii economice. Este
:a-e«-â-at ca el nu a vorbit și de progresul tehnic așa cum vorbim 

citat dor docă ținem seama de epoca lui — manufacturieră — 
l_pta pentru promovarea diviziunii muncii în vederea măririi 

zx.zz . wzi- muncii echivola — atunci — cu lupta pentru progresul
: s tehnologic, fără a mai vorbi de faptul că Smith a partici- 

ce*  z. e-e-g e a formarea unui curent de opinie publică, împo- 
■ p-es-es care voia să interzică activitatea marelui inventator 
•a--nes «voct Mi mult e-‘ a fost printre cei oare au contribuit ca 

Watt să fie angajat la Universitatea din Glasgow în calitate de 
specialist pentru producerea de instrumente matematice, cu scopul 
de a putea să-și continue munca de creație în atelierele universi
tății. In plus, Smith a fost unul din membrii și conducătorii „Socie
tății din Edinburg pentru încurajarea artelor, științelor, industriei și 
agriculturii în Scoția".

Examinarea concepției lui Smith asupra dezvoltării și creșterii 
economice scoate în relief încă două lucruri demne de reținut :

a) pentru Smith alocarea resurselor trebuia făcută potrivit cri
teriului maximizării veniturilor și luînd îfi considerare toate ramu
rile, accentul fiind puternic nu numai pe industrie ci și pe agri
cultură ;

b) el este primul teoretician care a abordat problema metode
lor alternative in care poate fi utilizat capitalul.

Așadar, odată, au „Avuția națiunilor" apăreau și germenii unei 
adevărate științe a strategiei investițiilor.

Un lucru care nu o dată a fost remarcat cg o curiozitate este 
acela că pentru Adam Smith prosperitatea societății implică salarii 
ridicate, o rentă ridicată dar nu și profituri ridicate. El militează 
pentru salarii mai ridicate deoarece acestea atrag o productivitate 
mai înaltă a muncii, iar pentru o rentă mai mare, deoarece con
sidera că aceasta ar permite proprietarilor de pămînt să angajeze 
mai multe brațe de muncă. Tocmai în această lumină trebuie 
î'nțelese cuvintele lui potrivit cărora nu actuala mărime a avuției 
naționale ci creșterea ei continuă este aceea care permite creșterea 
salariilor.

Fără îndoială că imaginea concepției lui Smith asupra 
dezvoltării și creșterii economice ar fi grav afectată dacă nu am 
aminti, fie și fugar, de meritul său de a fi privit dezvoltarea și 
creșterea în contextul unui echilibru economic general.

Nu ne propunem acum — ca și ,maî înainte — să arătăm racilele 
concepției sale despre acest echilibru, care pornea de la ideea 
nerealistă că în capitalism suma intereselor individuale ar fi 
egală cu interesul general, sau că jocul intereselor individuale ar 
duce automat la satisfacerea interesului general. Subliniem .doar că, 
într-o perioadă în care predominau viziunile microeconomice, el 
și-a dat seama de necesitatea obiectivă a unui echilibru macro
economic general, chiar dacă nu a reușit să aprofundeze lucrurile.

4. Desigur, în cele mai multe probleme, la economistul scoțian 
pot fi găsite păreri, nu o dată, diametral opuse care sînt formu
late, uitate, reluate, merg în paralel ș.a.m.d. și acest lucru carac
terizează destule părți din opera sa, dar, acum, după două veacuri 
de la apariția „Avuției națiunilor” rămînem uimiți de cît geniu 
a avut acest întemeietor al economiei politice care, în mod inevi
tabil, a trebuit să înainteze dibuind, luptînd cu haosul de idei abia 
conturate care l-a precedat, experimentînd și sesizînd de fiecare 
dată, linia de bază a progresului pe care a pus-o în lumină.

Așa cum arată Karl Marx, „contradicțiile Iui Adam Smith pre
zintă interes prin aceea că conțin probleme pe care el, ce-i drept, 
nu le rezolvă, dar pe care le pune totuși prin însuși faptul că se 
contrazice'”*).  Contradicțiile smithiene. în măsura orizontului bur
ghez, aveau să fie rezolvate de către David Ricardo, iar cele care 
depășeau acest orizont și presupuneau o adevărată revoluție în 
gîndire și societate aveau să fie soluționate de către Marx și 
Engels, de pe pozițiile proletariatului.

Teoria lui Smith asupra dezvoltării și creșterii economice în 
termenii muncii, ai productivității muncii, diviziunii muncii, acumu
lării, utilizării raționale a venitului național, folosirii alternativelor 
în procesul de decidere a investițiilor, ca și a criteriului optimizării 
rezultatelor, lărgirii pieței și folosirii stimulentelor economice în 
vederea atingerii țelurilor, cu toate că este elaborată în contextul 
trecerii de la manufactură la mașinism și, cu predilecție, pe exem
plul Angliei, oferă suficient material de reflecție ce demonstrează, 
și în acest domeniu, că gînditorii de geniu au totdeauna ceva im
portant de spus urmașilor, dacă aceștia vor să le cunoască opera și 
s-o înțeleagă.
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PREÎNTÂMPINAREA Șl ÎNLĂTURAREA 
POLUĂRII MEDIULUI NATURAL

ÎN ROMÂNIA (i)
ACTIVITATEA UMANĂ, devenind 

tot mai intensă, sporește mult cantita
tea de reziduuri eliminate în natură ceea 
ce înseamnă și sporirea posibilităților 
de a deregla echilibrul ecologic. în cele 
ce urmează și într-un articol viitor, vom 
analiza unele din categoriile de rezi
duuri poluante emanate de activitățile 
umane și răspîndite în natură, în raport 
cu capacitatea mediului ambiant din 
România de ale absorbi și transforma. 
Avem permanent în vedere faptul 
că în România există preocupări 
importante de creare și perfecțio
nare a unui mecanism economic, in
stituțional și juridic corespunzător de 
realizare a politicii de apărare și ame- | 
liorare a mediului ambiant, mecanism 1 
care are sarcina concretă de a cunoaș
te. urmări și înregistra sursele de rezi
duuri nocive rezultate din activități
le umane, de a înlătura aceste surse și 
efecte nocive prin crearea și folosirea 
unor mijloace tehnice, financiare și or
ganizatorice corespunzătoare. Acestea 
se înscriu pe linia preocupărilor active 
de perspectivă ale României, de dezvol
tare armonioasă, înserate în documen
tele programatice ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
din 1974, potrivit cărora ..Partidul va 
promova o politică consecventă de îm
piedicare a poluării naturii, de aplicare 
strictă a prevederilor legii cu privire la 
conservarea nealterată a mediului în
conjurător. asigurind condiții de viață 
corespunzătoare poporului nostru atit 
în prezent cit și in viitor".

în România, ca și în alte țări, există 
mai multe surse de poluare (industrie, 
zootehnie, centre urbane etc.) care de
gajă un număr însemnat de agenți po- 
luanți difuzați în atmosferă (oxid de 
carbon, anhidride sulfuroase, hidrocar
buri incomplet arse, oxid de azot, parti
cule solide etc.) sau deversați în ape și 
pe sol (compuși chimici anorganici și 
organici, particule în suspensie, pestici
de etc.), deși în cantități mult mai redu
se în comparație cu țările industriale 
dezvoltate din punct de vedere econo
mic.

*) Există numeroase cazuri de deza
fectare a unor instalații din cauza gradu
lui înalt de poluare : instalația de fabri
care a negrului db fum prin procedeul 
„canale" de la introprinderea Carbosin — 
Copșa Mică, unele instalații vechi poluan
te de la întreprinderea metalurgică de me
tale neferoase — Copșa Mică, secția de 
tuburi bergman de la întreprinderea 
Electrometal Arad, instalația de feldspat | 
de la Căpuș și altele.

Referindu-ne la reziduurile poluante 
care provin din activitățile umane pro
ductive și consumptive, acestea se pot 
clasifica în trei categorii importante, 
avînd în vedere caracteristicile procese
lor de proveniență și trăsăturile lor si
milare :

• al modului de tratare sau prelucra
re a acestora în vederea eliminării sau 
reducerii caracterului lor nociv ;

• reziduurile rezultate din utilizarea 
sau transportarea resurselor energetice 
(îndeosebi petrolul și cărbunele) ;

• reziduurile rezultate din procesele 
tehnologice pentru prelucrarea și trans
formarea materiilor prime în produse

I finite (îndeosebi în ramurile indus
triale) ;

• reziduurile care rezultă din consu
mul biologic uman și animal — numite 
reziduuri biologice.

Și în România sursele care pot provo
ca poluarea mediului cresc în ritm ra
pid și firește, dacă nu ar exista rezulta
te deja obținute sau pe cale de a se ob
ține în cercetarea științifică și tehnolo
gică, dacă tehnologiile și mijloacele teh
nice existente și viitoare ar fi echiva
lente cu cele de acum cîteva decenii, 
dacă nu ar exista sensibilizarea specia- 

' liștilor ca și a populației față de feno- 
: menul poluării și de consecințele aces- 
I teia și dacă nu ar exista nici cadrul ju- 
I ridic, instituțional și mecanismul eco

nomic adecvat creat în mod special pen
tru a determina îndreptarea atenției că
tre protejarea mediului, într-adevăr, în 
România ca și în alte țări care au pornit 
pe calea dezvoltării, s-ar ajunge în vii
tor la o stare avansată de poluare. însă 
în prezent și mai ales în perspectivă, 
problemele se pun în alți termeni toc
mai datorită faptului că există tot mai 
multe posibilități tehnologice, organiza
torice, financiare etc. create. în mod 
special, pentru a evita și înlătura po
luarea. în România există încă un fac
tor suplimentar de mare importanță și 
care ține de forma socială a mecanismu
lui general economic : proprietatea so
cialistă asupra principalelor mijloace de 
producție, care a lichidat complet opo
ziția de interese între proprietari și cei 
ce muncesc. Aceștia din urmă sînt ei 
înșiși proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, ceea ce face nu numai necesară 
ci și posibilă armonizarea intereselor și 
cerințelor imediate cu cele de perspec
tivă în ce privește dezvoltarea econo
mică și protecția mediului înconjurător.

Lupta împotriva poluării ce se desfă
șoară în România are loc în forme di
ferite, după virulența și efectele agen- 
ților poluanți, după posibilitățile ofe- 

I rite de tehnologiile existente ca și după 

posibilitățile financiare, aceste forme 
grupîndu-se în felul următor :

• prevenirea poluării prin elimina
rea surselor de emisie atît pe calea pla
nificării producției și alegerii tehno
logiilor, cit și pe calea dezafectării unor 
unități sau instalații vechi puternic po
luante*).

• captarea, neutralizarea substanțe
lor poluante și, atunci cînd este posibil 
și necesar, recuperarea substanțelor po
luante pentru folosirea lor în econo
mie ;

• realizarea unei dispersii sau de
versări optime a poluanților în atmos
feră și respectiv în ape, prin alegerea 
unui amplasament corespunzător a o- 
biectivului economic, prin construcția 
unor coșuri de înălțimi corespunzătoa
re, asigurarea unor debite optime ale 
apelor, paralel cu recircularea și tra
tarea lor pentru a nu depăși nivelul 
standard al concentrațiilor cu substan
țe nocive.

Reziduuri din utilizarea 
resurselor energetice

Asigurarea creșterii economice a 
României, necesită o dezvoltare cores
punzătoare a industriei de combusti
bili și de energie electrică. Aceasta în
seamnă manipularea, transportul și 
prelucrarea industrială a unor canti
tăți importante de petrol, precum și u- 
tilizarea la noile centrale electrice și 
termice și la încălzitul locuințelor a 
lignitului cu conținut ridicat de sulf, 
iar, în perspectivă, utilizarea șisturilor 
bituminoase și a combustibililor nu
cleari. Totodată, este necesară dezvol
tarea rapidă a transportului rutier auto 
care este consumator al unor cantități 
mari de carburanți.

Toate acestea, constituie posibilități 
de sporire a surselor de reziduuri po
luante sub diferite forme : gaze (oxid 
de carbon, oxid de sulf, oxid de azot 
etc.), particulele solide eliminate în at
mosferă, produse petroliere sub formă 
lichidă ș.a.

Ponderile cele mai mari în cantitatea 
de substanțe poluante emisă în atmos
feră o dețin centralele termoelectrice 
în special cele care funcționează pe 
cărbuni inferiori și pe păcură cu con
ținut ridicat de sulf, precum și auto
vehiculele, așa cum rezultă din datele 
tabelului următor1).

Arderea combustibililor fosili în cen
tralele electrice și în instalațiile de în-
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ESTE PUTIN PROBABIL ca m 
sistemul de categorii economice 
actuale să existe noțiuni atit 

de mult folosite și în același timp atit 
de controversate ca „dezvoltarea" și 
„creșterea". în literatura de specialitate, 
cele două categorii sînt uneori 
confundate', alteori distinct expuse dar 
interpetate diferit.
Unii cercetători se întreabă dacă 
delimitarea acestor noțiuni, este sau nu 
utilă și în același timp posibilă ? Dacă da, 
care sînt valențele cognitive și operaționale 
ale unor asemenea precizări ? Consider 
că necesitatea explicită rii categoriilor de 
„creștere" și „dezvoltare", este impusă 
de viața însăși, de problematica extrem de 
complexă a lumii contemporane. 
Niciodată nu s-a pus cu atita acuitate 
problema eliminării discrepanțelor 
flagrante dintre țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate 
ca în zilele noastre. Cucerirea 
independenței politice constituie 
doar primul pas pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare a acestor țări. Ea 
trebuie să fie însoțită de o puternică 
dezvoltare economică pentru a deveni o 
realitate autentică. în același timp 
menținerea decalajelor între statele 
avansate și cele în curs de dezvoltare 
îngustează și posibilitățile de dezvoltare 
economică a primelor.
„Cum se poate, 
oare, vorbi — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa — de 
egalitate, de libertate și democrație între 
țările bogate și țările care nu au nici o 
sută de dolari venit pe cap de locuitor ? 
A realizo în fapt egalitatea înseamnă 
a realiza și condițiile materiale 
necesare".2

• în Editura didactică și pe- 
dagocică a apărut de cu- 
rind sub egida Ministerului

Lăsînd la o parte definițiile imprecise 
ori alambicate(și de acestea sînt destule), 
creșterea economică este, de regulă, 
prezentată ca un proces de sporire a 
venitului național, a produsului social, 
a producției materiale globale sau pe 
locuitor. Cîteva exemple în acest sens sînt 
edificatoare. „Creșterea economică a unei 
națiuni, spune S. Kuznets, poate fr 
definită ca o creștere durabilă a 
populației și a produsului per capita".

ASUPRA „CREȘTERII" 
Șl „DEZVOLTĂRII" 

ECONOMICE (i)
De asemenea, economistul polonez M. 
Kalecki concepe creșterea economică ca 
proces de sporire a venitului național 
și a componentelor lui, pe termen lung *.  
Dicționarul românesc de economie 
politică consideră creșterea economică 
în socialism ca fiind" procesul de sporire 
a produsului social și a venitului național 
pe locuitor"s. încercînd o formulare, 
proprie, am spune că creșterea 
economică reprezintă procesul de 
amplificare a produsului social și a 
venitului național reflectată in sporirea 
avuției naționale și a veniturilor reale ale 
populației 6.
Nu insistăm asupra deosebirilor de 
detaliu intre definițiile menționate, 
întrucit nu aceasta este problema pe 
care vrem să o tratăm, ci doar să 
subliniem că in literatura economică s-a 
conturat mai mult sau mai puțin conceptul 
de creștere economică, care în optica 
marxistă este parte componentă și 
întregitoare a teoriei reproducției 
sociale.
Dacă vom lua, drept indicator sintetic, 
venitul național respectiv produsul social 
sau producția materială pe locuitor ca 
element comparativ al nivelului de 
dezvoltare economică a diverselor țări, 
vom constata o mare diversitate exprimată 
prin decalaje dramatice. Oricît de 
important or fi ocest indicator, poate el 
singur să definească nivelul de dezvoltare 
economică a unei țări, includerea ei in 
rindul țărilor dezvoltate sau in curs de 
dezvoltare ? Evident că nu, întrucit există 
și țări care au un venit mare pe locuitor 

cum sint Kuweitul, Arabia Saudită, emiratul 
Abu-Dhabi, în ultimul timp Iranul și LiOia 
dar, prin structura lor economică, nivelul 
productivității sociale a muncii și 
ponderea diverselor sectoare in economie, 
se numără încă în rindul țărilor în curs 
de dezvoltare. De altfel, in Raportul 
secretariatului Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, la cea 
de-a doua sesiune a sa se arata fără 
echivoc : „De obicei se consideră că 
nivelul venitului pe locuitor este cel mai 
potrivit indicator. Totuși, privind cu cea 
mai more grijă această problemă, devine 
evident că, chiar în cazul cînd 
calculele naționale ale respectivei 
țări in curs de dezvoltare sint 
sastisfăcătoore și cînd se aduc corectivele 
necesore privind capacitatea de cumpărare 
a valutei diferitelor țări, venitul pe 
locuitor nu poate fi hiat in considerare ca 
unic criteriu pentru clasificarea 
țărilor după nivelul dezvoltării.

; Țoro respectivă
poate să aibă venit ridicat pe locuitor, dar 
este lipsită de o bazo industrială, sau 
poate să aibă un sector de export 
regresiv ori stagnant. Altă țoră, indeosebi 
cele cu populație numeroasă, pot să 
aibă un sector industrial destul de 
dezvoltat și o structură diferențiată a 
exportului și, cu toate acestea, un nivel 
foorte scăzut al venitului pe 
locuitor" (s.n.)
Atit in literatura marxistă, cit și în cea 
nemarxistă există încercări de a defini 
conceptele de creștere și de dezvoltare 
economică și chiar de a le cuantifica 
distinct. Elementul caracteristic al 
dezvoltării l-or constitui structurile 
economice și comportamentele din fiecare 
țară. Economistul și sociologul francez 
Jacques Austruy încearcă chiar o abordare 
istorică a acestui concept. Potrivit opiniei 
sale, dezvoltarea economică implică 
trecerea de la o structură la alta, fapt 
care permite înțelegerea creșterii înseși. 
„Dezvoltarea — scrie el - este un proces 
care bulversează toate structurile unei 
societăți" 8. In această optică analiza 
creșterii este in același timp și a analiză 
a dezvoltării, în măsura in care creșterea 
este rezultatul trecerii de la o structură 
la altă structură ; dezvoltarea implică

ALEXANDRU PUIU

CONDUCEREA 
SI
TEHNICA 
COMERȚULUI 
EXTERIOR

nH -XL

Educației și fnvățâmintutui, 
Academiei de studii eco
nomice, volumul CONDUCEREA 
Șl TEHNICA COMERȚULUI EX
TERIOR. de prof. dr. Alexandru 
Puiu. Lucrarea analizează princi
palele metode și forme de con
ducere a întreprinderilor româ
nești de comerț exterior, precum 
și aspecte dintre cele mai repre
zentative ale tehnicilor folosite 
de alte țări in acest domeniu. 
„Prezentind probleme ale funda
mentării deciziilor in condiții de 
risc și incertitudine, ale promo
vării exporturilor, ale negocieri
lor și contractării in condițiile 
diferitelor forme de comerciali
zare, am urmărit — spune auto
rul in Cuvint inainte — să expli
căm mecanismul operațiunilor de 
comerț exterior intr-o lume in 
continuă schimbare, cu evoluții 
foarte contradictorii'. Din sumar: 
Conducerea științifică, Manage
mentul și aplicațiile sale in do
meniul schimburilor comerciale 

internaționale ; Decizia in condi
ții de risc și incertitudine ; Con
ducerea și organizarea activită
ții de comerț exterior ale țării 
noastre. Particularități ale aces
tei activități in alte țări; Publi
citatea comercială ; Negocierea; 
Tratate internaționale și acorduri 
comerciale ; Contractarea ; Ope
rațiuni cu drepturi de proprietate 
industrială și intelectuală — bre
vete, know-how consulting-engi
neering ; Leasing; Compensa - 
ții; Operațiuni paralele de 
switch ; Tehnici de comerciali
zare prin burse ; Licitații inter
naționale ; Eficiența economică 
a comerțului exterior ; Tehnica 
operațiunii de export.

Sesiuni de comunicâri 
științifice

• în zilele de 2 și 3 iulie a.c. 
a avut loc la Academia de stu
dii economice, Facultatea de 
comerț, Catedra de marketing, 
sesiunea de comunicări pe tema 

Comerțul românesc în cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. S-au 
susținut 30 de comunicări știin
țifice de către cadre didactice, 
cercetători științifici și specia
liști din domeniul activității 
practice de comerț.

• La Academia „Ștefan 
Gheorghiu" a avut loc in zilele 
de 6 și 7 iulie a.c. Sesiunea 
științifică a tinerelor cadre di
dactice și de cercetare. Sesiu
nea s-a desfășurat pe secțiile : 
Filozofie-Sociologie-lstorie ; Ști
ințe politice ; Matematică-lnfor- 
matică — in cadrul cărora s-au 
dezbătut circa 40 de referate și 
comunicări.

O distincție forțatâ
REVUE ECONOMIQUE, nr. 21 

1976 publică punctul de vedere 
al lui )■ Benard asupra discuției 
inițiate in jurul crizei științei e- 
conomice, intitulat CRISE DE 
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transformări structurale interne cum ar fi [ 
industrializarea, precum și pe plan 
extern, ca de pildă mutațiile în raporturile 
de schimb intre națiuni. J. Austruy distinge 
două tipuri de dezvoltare : „dezvoltarea 
ca echilibru sincronic", care presupune 
evoluția în cadrul structurilor 
economico-sociale existente, și „dezvoltarea 
ca echilibru diacronic", care implică 
trecerea „etajată" de la o structură la 
alta. Primul tip ar fi promovat de școala 
clasică, neoclasică și post-keynesiană, iar 
al doilea — de școala istorică germană 
si de adepții teoriei dezvoltării stadiale, 
in deosebi de W. W. Rostow. Cu unele 
rezerve, J. Austruy înclină să acorde 
credit științific celei de-a doua interpretări. 
Aceostă ultimă viziune este adoptată și 
de cunoscutul economist american
J.K Galbraith.
Trebuie insă subliniat că distincția, 
care se face între
„creștere și dezvoltare" 
in literatura occidentală nu este 
întotdeauna determinată de rațiuni 
științifice ci, mai degrabă de 
considerente ideologice. Astfel J. K. 
Galbraith insușindu-și 
punctul de vedere al lui W. W. Rostow 
(autorul teoriei dezvoltării stadiale 
afirma, contrar realității, că 
„diferitele țări ale lumii nu 
se împart în țări dezvoltate și țări 
subdezvoltate, ci în țări eșalonate 
de-a lungul unei linii, reprezentînd 
diferitele 
stadii de dezvoltare" ’. Prin aceasta 
economistul american vrea să sugereze că 
subdezvoltarea ar fi o treaptă obligatorie 
in mersul ascendent al omenirii. O 
asemenea teză este infirmată atit de viață 
cit și de analiza teoretică. în acest sens, 
Celso Furtado, unul din cercetătorii 
prestigioși ai problematicii lumii a treia, 
subliniază cu deplină îndreptățire că 
subdezvoltarea este un proces istoric 
autonom și nu o etapă prin care, în mod 
necesar, ar trebui să treacă toate țările. 
„Pentru a sesiza esența problemei 
actualelor economii subdezvoltate, spune 
el. trebuie să se țină seama de o asemenea 
particularitate" ls.

De altfel, poziția lui J. K. Galbraith 
nu este singulară in sensul 

subordonării analizei teoretice unor 
scopuri apologetice.
încercările de a fundamenta științific 
categoriile de „creștere" și 
„dezvoltare" merită toată atenția, și 
asemenea încercări există și la gînditori 
nemarxiști cum sînt Celso Furtado,
Raul Prebisch, Gunnar Myrdal ș.a. Există 
și încercări de a considera „creșterea" 
ca o categorie specifică țărilor 
industrializate, care implică numai 
schimbări cantitative, iar „dezvoltarea" 
ca o categorie care, întrucît presupune 
schimbări de structură, calitative, ca fiind 
proprie numai țărilor în curs de 
dezvoltare. O asemenea concepție o 
intîlnim la A. Bonne, A. Maddison, 
A. O. Hirschman. „Ridicarea nivelului 
venitului în țările bogate, afirmă A. 
Maddison, este de obicei denumită 
creștere economică, iar în țările sărace 
dezvoltare economică" 11). Ideea respec
tivă o întîlnim mai clar exprimată la A. 
Bonne care afirmă că „creșterea 
economică" este procesul expansiunii 
economice autogeneratoare în condiții 
instituționale neschimbate, pe cînd 
„dezvoltarea economică" presupune 
promovarea conștientă și activă a 
schimbărilor instituționale 12).
Disjuncția între „creștere" și „dezvoltare" 
o întîlnim și la gînditori din țările 
lumii a treia, care îi conferă 
un conținut nou. Potrivit părerii lui 
C. Furtado, de exemplu, „conceptul de 
dezvoltare conține ideea de creștere, 
dar o depășește, căci acest concept se 
referă la un ansamblu de structuri 
complexe" 13. Tocmai această 
complexitate structurală conferă trăsături 
specifice dezvoltării. C. Furtado arată că 
noțiunea de creștere 
economică se folosește pentru a exprima 
sporirea producției reale a unui sub- 
ansamblu, adică a unui sector 
productiv, care nu implică în mod 
necesar restructurări sau asimilarea de 
tehnologii avansate. Se poate 
concepe, de pildă, o creștere a producției 
unui sector decurgind din subutilizarea 
anterioară a unor factori sau prin 
sustrageri din sectoare mai slab 
productive; cu alte cuvinte, 
poate să aibă loc o creștere fără 

dezvoltare. La nivelul ansamblului 
unui complex economic național 
creșterea fără dezvoltare ar fi posibilă 
în condițiile absenței
oricărei modificări de structură.
O asemenea ipoteză, spune C. Furtado, 
este valabilă în cadrul unei economii 
dependente, exportatoare de materii 
prime. Așadar, potrivit opiniei sale, 
dezvoltarea presupune modificări 
de structură, ceea ce în mod lapidar 
s-ar traduce prin „ridicarea productivității 
muncii la nivelul economiei naționale".

prof. dr. 1. BULBOREA
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8) Jacques Austruy, Le scandal du 
developpement, Paris, 1972, p. 44.

9) J. K. Galbraith. Les conditions ac- 
tuelles du developpement economique, 
Denoel, 1963, p. 39.

,9) Celso Furatado, Theorie du deve
loppement economique. P.U.F., Paris, 
1970, p. 141.

A. Maddison. Economic Progress and 
Policy in Developing Countries, New 
York, 1970, p. 15; vezi și Angus Maddison, 
Economic Growth. Comparative Expe
rience in Europe and North America, 
New York, 1967, p. 18. ,

K) A. Bonne. Studies in Economic De- 
lopment, London, 1957, p. 13.

c) C. Furtado, Op. cit., p. 14—17.

DES ECONOM1STES? (Criză a 
științei economice sau a econo
miștilor ?). Autorul susține că nu 
or exista o veritabilă criză a 
științei economice occidentale, 
dor recunoaște că ea intimpină 
greutăți de ordin „tehnic" și de 
ordin ,,ideologic". Greutățile de 
ordin tehnic ar consta, după 
părerea lui L B., în aceea că 
știința economică capitalistă nu 
a reușit să creeze instrumente 
de analiză capabile să cuprindă 
si să găsească un răspuns pro- 
biemelor noi și extrem de com- 
p'exe de care se izbește lumea 
capitalistă. In ce privește re- 
■ ectii'e teoretice, acestea ar fi 
-rf-un anumit avans față de in- 

st'jmenfefe de observație și de 
măsurare statistică. Drept ur- 
trare, autorul propune ca ateh- 
țîa să fie concentrată asupra a- 
cesto-a di urmă- Greutățile de 
ord-' deologrc or consta in fe- 
t s 'zarea u nor concepte sau părți 

din doctrine care nu au dovedit 
eficacitate și nici „economici
tate" explicativă, sau in refuzul 
„a priori" (dar nu întotdeauna 
conștient) de a folosi concepte 
și metode de analiză eficace. 
Dezvoltind aceste două cate
gorii de dificultăți cu care se 
confruntă știința economică oc
cidentală, L B. pune sub semnul 
îndoielii existența unei crize în 
această ramură a științei și con
sideră că ar fi mai just să se 
vorbească despre o criză a eco
nomiștilor. Distincția între criza 
economiștilor și criza produsului 
activității lor ni se pare forțată.

Competiție și creștere 
economica

In două volume (vol. I 32 J p., 
vol. II 211 p.), intitulate Compe- 
itivite et croissance en economie 
concurencee 

creșterea intr-o economie de 
concurență), apărute în 1975 in 
editura Dunod, Raymond Cour- 
bis supune unei analize amă
nunțite mecanismul unei econo
mii de piață în condițiile înlă
turării măsurilor protecționiste. 
Dat fiind că intr-o asftel de eco
nomie, denumită „deschisă", 
prețurile internaționale joacă un 
rol decisiv in sectoarele econo
mice supuse concurenței străine, 
problema esențială este cea a 
prețurilor de revenire : cînd cos
turile interne sînt ridicate în 
comparație cu sectoarele simi
lare concurențiale de pe piața 
mondială această situație duce 
la reducerea beneficiului și deci 
a posibilităților de autofinanța
re. Se conchide că are loc o 
compromitere a investițiilor in
terne și în consecință și a pro
ducției in comparație cu ceea ce 
s-ar fi putut face. Producția sca
de, cresc importurile si, in conse

cință, se manifestă o tendință de 
deteriorare a balanței comercia
le externe. Pentru a ieși din im
pas, se recurge, de regulă, la 
devalorizarea monedei naționale 
pentru a stimula exporturile. Dai 
această soluție nu este conside
rată de autor ca fiind satisfăcă
toare, deoarece ea poate să re
dreseze pentru moment situația 
in raporturile comerciale (res
pectiv, atingerea unui sold pozi
tiv în balanța comercială), ceea 
ce însă nu inseamnă că a fosi 
restabilit echilibrul structural și 
competitiv. Din aceste conside
rente se insistă asupra necesită
ții asigurării unui echilibru 
concurential.
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AVUȚIA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. 17)

Se impune o inventariere a fondului forestier și o evaluare 
a terenurilor împădurite și a materialului lemnos, aceasta și 
pentru a urmări modul în care se înfăptuiește programul na
țional pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în 
perioada 1976—2010 adoptat prin Legea din 16 aprilie 1976.

Bogățiile subsolului (rezervele de cărbuni, petrol, minereuri 
metalifere, gaz metan, gaze de petrol și sare) au fost evaluate 
de noi în 1940 la 500 miliarde lei M).

în prezent pe baza datelor pe care le deține Comisia repu
blicană de rezerve geologice, se vor putea evalua rezervele de 
minerale utile și alte bogății ale subsolului, cunoașterea aces
tora fiind necesară pentru dimensionarea investițiilor, proiec
tarea obiectivelor industriale și a producției de minereuri.

Drumurile, străzile, piețele și parcurile cunoscute sub denu
mirea de domeniu public, au fost evaluate de noi în 1940, pe 
baza inventarelor și bilanțurilor la 29,2 miliarde lei, din care 
drumurile naționale erau de 13,4 miliarde lei.

în 1948 cu ocazia inventarierii patrimoniului public s-au 
stabilit criterii de evaluare pentru șosele împietruite, pavate, 
fixîndu-se costul terasamentului și lucrărilor de împietruire, 
de pavaje etc. pe km, criterii de evaluare pentru poduri de 
lemn, de beton etc.

După astfel de criterii se vor putea evalua și în prezent dru
murile și podurile prin stabilirea de valori în raport cu mate
rialul din care sînt construite. De asemenea, se evaluează și 
terenurile ocupate de drumuri. Lungimea drumurilor publice 
era în 1975 de 76 806 km. din care drumurile naționale au o 
lungime de 12 856 km.

Valoarea bunurilor de folosință îndelungată aparținînd 
populației, ca : mobilier casnic, inventar agricol precum și a 
construcțiilor și clădirilor proprietate personală a fost stabi
lită în 1940, de noi, în felul următor : valoarea clădirilor din 
mediul urban la 185 miliarde lei, și a celor din mediul rural 
la 97 miliarde lei ; valoarea mobilierului casnic a fost apre
ciată la 10% din valoarea clădirilor, adică 18,5 și 9,7 miliarde 
lei, vehicolele au fost evaluate la 6,6 miliarde lei, iar inven
tarul agricol la 57 miliarde lei.

Valoarea fondurilor fixe aflate în proprietatea personală 
(îndeosebi locuințe) la finele anului 1975 reprezintă circa 180 
miliarde lei.13).

M) L. Turdeanu : Avuția națională a României. 1947, p. 23.
,5) Manea Mănescu op. cit., pag. 10.
16) Rezultatele discuțiilor au fost publicate de către Asociația a- 

mintită în voi. VIII „Studies in Income and Wealth, London, 1959. 
Pentru acea conferință s-a întocmit de către Th. D. van der Weide 
de la Biroul Central de Statistică al Țărilor de Jos, tablouri rezu
mative asupra datelor de care dispunea, privind compoziția avuției 
naționale din 18 țări și asupra metodelor proprii folositei

în prezent, considerăm că s-ar putea stabili din 5 în 5 ani ; 
valoarea construcțiilor și clădirilor prin recensăminte iar a j 
celorlalte bunuri, anual, prin anchete selective, urmînd ca pe : 
baza rezultatelor astfel obținute să se organizeze evidența a- I 
cestor bunuri. I

2. PREOCUPĂRI în legătură cu evaluarea avuției naționale 
se constată și pe plan internațional.

Trebuie menționat, că în 1957 la a 5-a conferință a ..The 
International Association for Research in Income and Wealth 
s-a prezentat un studiu comparativ asupra metodelor folosite 
în 18 țări pentru evaluarea avuției naționale și datele statistice 
de care dispun * * 16).

Numai o mică parte din evaluările făcute atunci cuprindeau 
toate elementele componente ale avuției naționale, excluzin- 
du-se din estimările celor mai multe țări bogățiile subsolului, 
pădurile și alte resurse naturale, atît din cauza lipsei de date 
informative, cît și a dificultăților de evaluare".

în lucrările prezentate la conferință au fost exprimate pă
reri diferite în folosirea noțiunii de avuție națională și în apli
carea metodelor de evaluare.

Cîțiva cercetători au arătat atunci necesitatea de a pune 
indicatorii avuției naționale într-un singur cadru cuprinzător 
al principalilor indicatori economici : produs național, venit 
național, formai'ea capitalului fix etc. Din dezbaterile confe
rinței a reieșit că pentru evaluarea avuției naționale este ne
voie de o bază solidă de informații statistice pentru o lungă 
perioadă de timp și de o oarecare experiență în folosirea me
todelor de estimare adecvate condițiilor și posibilităților din 
fiecare țară.

între 1959 și 1969 s-au mai adăugat la lista celor 18 țări 
care au publicat evaluări ale avuției naționale (în cea mai 
mare parte numai a principalelor elemente) și alte țări, nu
mărul lor crescînd la peste 50, din care abia 15 au reușit să 
cuprindă în evaluările lor toate elementele componente ale 
avuției naționale.

Comisia de Statistică a O.N.U., în anul 1966 în cea de a 
XlV-a sesiune, în programul de 5 ani al statisticilor interna
ționale adoptat, prevede propuneri „pentru pregătirea de studii 
privind practicile naționale, concepțiile, metodele de evaluare, 
clasificările și prelucrarea datelor statistice privind avuția na
țională precum și sursele și metodele de colecționare și esti
mare a datelor".

De asemenea, Comisia Permanentă C.A.E.R. pentru Statisti
că, la cea de a XIX-a ședință ținută la București în anul 1972 
a adoptat lucrarea „Principii metodologice de bază ale calcu
lului indicatorilor avuției naționale" elaborată de delegația 
Republicii Democrate Germane, care cuprinde unele recoman
dări privind indicatorii avuției naționale în țările socialiste.

★

în țările capitaliste, pe lîngă noțiunea de „avuție națională" 
se mai folosește și aceea de „bogăție națională" (National 
Wealth. Fortune Nationale, Richesse national etc.) precum și 
noțiunea de capital național, avînd fiecare un conținut diferit.

Gruparea elementelor avuției naționale se face de unii eco
nomiști din acele țări, pe forme de proprietate (apartenență) 
astfel :

— bunuri aparținînd unităților economice (întreprinderilor 
industriale, miniere, de transport, comerciale etc.) ;

— bunuri aparținînd particularilor (terenuri, case de locuit, 
mobilier, obiecte de menaj, tablouri, colecții etc.) ;

— bunuri aparținînd statului (domeniul productiv, dome
niul neproductiv drumuri, piețe, parcuri, clădiri publice etc.) și

— drepturi de autor și brevete.
în noțiunea de bogăție națională economiștii din țările ca

pitaliste cuprind bunurile materiale afectate producției, atît 
bunurilor care pot fi reproduse, reproductibile, (mașini, echi
pamente, stocuri de produse etc.), cît și cele nereproductibile 
(pămîntul, bogățiile subsolului etc.). Aici se mai înglobează 
și bunurile de folosință, sau de agrement ale populației ca : 
automobile, mobilier, aparate de uz casnic, radio, echipament 
sportiv, îmbrăcăminte, încălțăminte, ceasornice, instrumente 
muzicale etc.

Toate aceste bunuri materiale, atît cele afectate producției, 
cît și cele de folosință sau de agrement, sînt denumite de eco
nomiști „active reale".

O altă grupă a bogăției naționale o formează activele fi
nanciare : biletele de bancă, depozite bancare la vedere și la 
termen, stocul de aur, de devize, creditele bancare, împru
muturile, obligațiile, primele de asigurare etc. în grupa ele
mentelor nemateriale, se cuprind : active încorporale (brevete, 
patente etc.) și elemente naturale și umane (clima, aptitudini 
cîștigate de muncitori în producție, structura organizatorică 
etc.).

în felul acesta în noțiunea de bogăție națională se disting 
următoarele grupe : a) active reale (pentru producție și de fo
losință) : b) active financiare, c) active incorporate și d) ele
mente naturale și umane. a '

Primele 3 grupe se regăsesc în schema avuției naționale în
tocmită pentru țara noastră și prezentată mai sus, astfel : 1) 
activelor reale te corespund : bunurile materiale acumulate, 
inclusiv bunurile de folosință îndelungată ale populației, pa
trimoniul cultural național și resursele naturale, 2) activelor 
financiare te corespund mijloacele financiare și 3) activelor 
incorporate, brevetele de invenții. Elementele naturale și uma
ne nu pot fi evaluate, de aceea nu au corespondent în cadrul 
noțiunii de avuție națională de la noi și nici în acela de ca
pital național.

într-un studiu pe care-1 vom publica într-un număr viitor 
al revistei, vom arăta creșterile anuale a valorii unor elemente 
ale avuției naționale a țării noastre în comparație cu a altor 
țări.



ECONOMIE MONDIALA

ORIENTĂRI ÎN POLITICA ECONOMICĂ 
A ȚĂRILOR AMERICII LATINE «)

ANCORATE puternic în tendințele majore ale epocii contemporane, statele 
situate la sud de Rio Grande, state in curs de dezvoltare, traversează faza acelor 
procese înnoitoare care au ca țel final emanciparea lor economică. Activ și con
structiv prezente pe arena internațională — separat sau în cadrul „Grupului 
celor 77“ la eforturile pentru lichidarea vechilor rînduieli, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, țările latino-americane, conștiente de 
importanța efortului productiv propriu, promovează cu tot mai multă consec
vență politica de intensificare a dezvoltări lor economice pe baza mobilizării 
maxime a resurselor lor interne. In acest context, acțiuni ca afirmarea voinței de 
a fi pe deplin stăpîne pe resursele lor naturale, îndreptarea eforturilor în di
recția prelucrării resurselor naturale proprii, stimularea și protejarea industriilor 
naționale, își dezvăluie întreaga lor semnificație economică, socială și politică.

Intensificarea procesului 
de recuperare a bogățiilor 

naționale

UNUL din fenomenele de deosebită 
importanță, cu implicații profunde asu
pra dezvoltării economice independen
te, este amplificarea procesului de re
cuperare a bogățiilor naționale, proces 
care cuprinde tot mai multe țări și îm
brățișează o arie tot mai vastă de do
menii.

Uriașa însemnătate a reintegrării în 
patrimoniul național a resurselor natu
rale poate fi apreciată în mod real nu
mai dacă pornim de la faptul că ex
ploatarea, de-a lungul deceniilor, de 
către capitalul străin, a resurselor na
turale din țările latino-americane a pro
vocat acestora însemnate pierderi ma
teriale, lipsindu-le, astfel, de posibili
tatea unor investiții suplimentare desti
nate dezvoltării (calculele demonstrea
ză că volumul remiterilor, în afara gra
nițelor țărilor latino-americane, de be
neficii, dobînzi, taxe aferente investi
țiilor străine de capital efectuate în a- 
ceste țări, a depășit substanțial volu- 

intrărilor de capital). în afară de 
aceasta, exploatarea resurselor naturale 
de către capitalul străin a constituit su
portul încălcării sistematice a dreptu
rilor suverane ale statelor de pe con
tinent, in diferite domenii ale vieții lor 
economice și politice.

Eforturile statelor din America La
tină pentru recuperarea resurselor na

turale nu sînt de dată recentă : încer
cări în această direcție — unele de mai 
mare amploare, ca de pildă, naționali
zarea de către statul bolivian (în 1952) 
a zăcămintelor de staniu (principala bo
găție a țării, care-i asigura, la acea 
dată, peste 60% din încasările din ex
port), s-au semnalat încă la începutul 
deceniului al 6-lea în mai multe țări. 
Mult timp, însă, asemenea acțiuni au 
rămas izolate, fiind limitate la un nu
măr restrîns de țări și vizînd doar cî- 
teva domenii de activitate ; în plus, ele 
se caracterizau, deseori, prin lipsă de 
consecvență datorată, în principal, in
stabilității politice (măsurile de recu
perare a resurselor naturale erau ur
mate de măsuri opuse, uneori la un 
interval destul de scurt).

Despre instituirea suveranității asu
pra resurselor naturale, ca proces ca
racteristic multora clin țările de pe con
tinent, se poate vorbi cu deosebire de 
la sfîrșitul deceniului al 7-lea cînd s-a 
făcut remarcată o evidentă intensifi
care a acțiunilor menite să înlăture 
dominația economică străină. în mai 
multe țări latino-americane au fost și 
continuă să fie luate asemenea măsuri 
în domenii^ care prezintă, de cele mai 
multe ori, o mare însemnătate pentru 
țările respective.

Se poate afirma, pe drept cuvînt, că 
instaurarea controlului național asupra 
bogățiilor naturale a devenit în prezent 
o preocupare centrală, curentă, în mai 
multe țări de pe continent. în pofida 
unor evoluții contradictorii, a unor re
fluxuri vremelnice, acest proces revo
luționar va cunoaște în mod necesar, în 

anii viitori, o amploare crescîndă, des
fășurarea sa ireversibilă constituind o 
expresie a hotărîrii popoarelor latino- 
americane de a-și făuri o economie de 
sine stătătoare, dezvoltată multilateral.

Acțiunile de reintegrare în patrimo
niul național a resurselor naturale — 
latură fundamentală a limitării influ
enței nefavorabile a capitalului străin — 
sînt, în mod necesar, dublate de mă
suri care au drept scop să confere ță
rilor respective întreaga capacitate de 
decizie în probleme ca modul de valo
rificare a resurselor naturale, domenii
le prioritare de dezvoltare a industriei, 
nivelul producției diferitelor ramuri, 
tehnologia utilizată ș.a. în acest sens, 
numeroase țări interzic investițiile 
străine sau le admit în proporții limi
tate și sub un strict control în dome
niul valorificării unor resurse naturale 
de importanță națională cum ar fi ra
finarea petrolului (Argentina, Brazilia, 
Mexic, Uruguay), petrochimia (Mexic, 
Peru, Venezuela), chimia de bază 
(Peru), rafinarea metalelor neferoase 
(Peru), metalurgia feroasă (Peru, Ve
nezuela), prelucrarea gazelor naturale 
(Venezuela).

Modificarea concepției unei serii de 
țări latino-americane față de rolul ca
pitalului străin în dezvoltarea economi
că — rol de sprijinire care nu trebuie 
să degenereze într-un rol de dominare 
— a condus la un sistem de admitere 
a noilor investiții străine care are la 
bază o sumă de criterii ca, spre exem
plu, contribuția investiției la : valorifi
carea resurselor naturale și la utiliza
rea produselor de fabricație națională 
ale țării primitoare de investiții ; crea
rea de noi locuri de muncă ; introdu
cerea tehnologiei moderne ; îmbunătă
țirea amplasării geografice a industriei ; 
creșterea volumului exporturilor și di
versificarea acestora. De asemenea, di
ferite țări condiționează accesul capita
lului străin de obligativitatea utilizării, 
într-o porporție preponderentă. în în
treprinderile create, de muncitori calt-
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ficați, personal tehnic și administrativ 
autohton.

Numeroase țări latino-americane ur
măresc deci orientarea investițiilor stră
ine — în condițiile necesității atragerii 
capitalului străin în vederea suplimen
tării efortului inters1) — spre domeniile 
industriale în a căror dezvoltare este 
interesată țara respectivă, cu scopul de 
a nu genera sau agrava dezechilibre, de 
a intensifica dezvoltarea ramurilor di
namice, de a micșora dependența țării 
față de piețele internaționale de desfa
cere și aprovizionare.

Opțiune netă pentru 
valorificarea în țară 

a resurselor naturale

ÎN POLITICA economică actuală a 
țărilor latino-americane — țări cu o 
economie în general insuficient dezvol
tată și diversificată — ideea industria
lizării s-a impus tot mai mult, deve
nind mai pregnant prezentă în strînsă 
dependență cu avansarea procesului de 
recuperare a bogățiilor naționale și cu 
necesitatea de a valorifica resursele e- 
xistente în folosul țărilor posesoare. 
Planurile de dezvoltare economică pen
tru perioada pînă în 1980 atestă priori
tatea acordată — în numeroase țări — 
dezvoltării industriale și, în cadrul a- 
cesteia, dezvoltării ramurilor de prelu
crare a materiei prime locale și a ra

aitmul ..cm anual de creștere a producției 
induc triale în perioada 1960-1970 și 197o-1974a)

Ramurile industriale Perioada
1960-1970 1970-1974

Total industrie 6,4 8, 0
din care:

- industria extractivă 4,25 2,0
- industria prelucrătoare 6,6 8,8

din care:
- industria ușoară 4,75 .5,6
- industria grea 6,6 11,4

din cai'e:
- industria chimică, pre—

lucrarea petrolului și
cărbunelui 8,3 9,6

- metalurgia de bază 8.1 lo,9
- prelucrarea metalelor 9,3 13,7

a) Nu ara inclus anul 1975 care, datorită situației 
de excepție, nu este reprezentativ pentru ilus
trarea tendinței pe termen lung,

Sursa: Calcule efectuate pe baza datelor din U.N. 
Monthly Bulletin of Statistics, februarie 1976

murilor esențiale pentru angrenarea 
unor modificări structurale ale indus
triei pe linia cerințelor progresului 
tehnico-științific contemporan.

Evoluția, mai puternic diferențiată în 
anii actualului deceniu, a ramurilor in
dustriale comparativ cu evoluția pro
ducției industriale în deceniul trecut 
nu face decît să ilustreze materializa
rea eforturilor depuse în ultimii ani de 
țările latino-americane în direcția pre
facerilor înnoitoare.

Atrage atenția prioritatea netă acor
dată dezvoltării industriei prelucră

toare — într-o măsură sporită față de 
deceniul trecut ; tendința a fost pre
zentă în mai multe țări latino-ameri
cane dintre care amintim Argentina, 
Brazilia, Columbia, Peru, Venezuela. 
Se acționează, totodată, cu fermitate 
în direcția dezvoltării ramurilor indus
triale dinamizatoare cum sînt metalur
gia și mai ales industria de prelucrare 
a metalelor, a căror pondere în pro
ducția industrială crește necontenit.

Aceste modificări calitative sînt re
zultatul atît al investirii unor fonduri 
importante ale statului pentru con
struirea de mari obiective industriale, 
cît și al transpunerii în viață, cu mai 
multă fermitate, a unui complex de 
măsuri menit să stimuleze și să orien
teze structural dezvoltarea întregii in
dustrii (inclusiv sectorul privat). Din
tre măsurile care, în prezent, au o mai 
mare frecvență menționăm :

a) acordarea de credite în condiții 
avantajoase (dobîndă scăzută, termene 
lungi de amortizare, perioade de grație 
mari) ;

b) facilitarea aprovizionării cu ma
terii prime, semifabricate și produse fi
nite realizate în întreprinderi de stat;

c) facilitarea acordării de servicii ;
d) acordarea de asistență tehnică;
e) reducerea impozitelor pe venitul 

întreprinderii și reducerea sau scutirea 
de plata unor taxe ;

f) reducerea sau scutirea de taxe va
male la importul mijloacelor de pro
ducție care nu se produc în țară și ’a 
importul unor materii prime necesare 
etc.

Asemenea măsuri stimulative au în
ceput să capete o intensitate sporită in 
ultimul deceniu. Din prevederile „legi

lor de promovare in
dustrială" elaborate 
sau readaptate la 
noile cerințe în ani 
mai recenți în unele 
țări latino-america
ne, rezultă preocupa
rea statului pentru 
rezolvarea, prin mă
suri stimulative, a 
cîtorva probleme de 
majoră importanță. 

Dezvoltarea „liberă" 
a industriei in țările 
din America Latină 
a condus la o struc
tură a acesteia care 
nu răspunde decît în 
mică măsură cerințe
lor actuale ale eco
nomiilor respective, 
mai ales în condițiile 
în care se urmărește 
o dinamizare a evo
luției economice și, în 
primul rînd, a evolu
ției producției indus

triale. Restructurarea industriei este 
una din problemele care a intrat în 
preocupările constante ale unor țări 
(Peru, Argentina, Brazilia, Mexic, Co
lumbia ș.a.), ceea ce explică aplicarea 
regimului de stimulare prin pîrghii 
economice ramurilor industriale în
scrise pe lista priorităților de dezvol
tare 2).

Amplasarea mai rațională pe terito
riul țării a întreprinderilor industriale 
este un alt aspect a cănii soluționare 
este vizată prin aplicarea sistemului 
stimulentelor financiare. Dacă limita
rea concentrării excesive a industriei 
în zone de-acum puternic industriali- 

zate se realizează adesea prin simpla 
interzicere a amplasării noilor unități 
industriale în zonele respective (și nu 
prin perceperea de taxe suplimentarei, 
pentru atragerea investițiilor în regiu
nile geografice înapoiate se recurge la 
gama facilităților multiple menite să 
echilibreze beneficiile mai mici ce s-ar 
obține de întreprinderile amplasate în 
zone mai puțin favorabile în compara
ție cu întreprinderile amplasate în zo
nele industrializate. Adesea aceste mă
suri nu fac decît să suplimenteze efor
turile statului vizînd dezvoltarea regiu
nilor înapoiate din punct de vedere 
economic, măsuri care se concretizea
ză, spre exemplu, în amplasarea unor 
importante obiective economice aparți- 
nînd statului sau în efectuarea unor 
lucrări de infrastructură indispensabile 
impulsionării activității productive.

Scopul unei mai largi participări ia 
circuitul economic mondial este în 
egală măsură vizat, caracteristic în a- 
ceastă direcție fiind stimularea dezvol
tării ramurilor industriale ce produc 
pentru export.

Incontestabil că acțiunea deliberată 
pentru intensificarea efortului intern 
destinat dezvoltării — direcție în care 
statul a început să joace un rol tot mai 
activ — nu este lipsită de rezultate în 
ceea ce privește atacarea subdezvoltă
rii. Ceea ce a devenit însă tot mai evi
dent — și activitatea concertată a ță
rilor latino-americane o atestă — este 
necesitatea potențării acestor rezultate 
prin crearea unor condiții echitabile 
pe planul schimburilor economice in
ternaționale.

Atît în această privință, cît și în ge
neral pe linia dezvoltării economice și 
sociale naționale,'numeroase țări latino- 
americane sînt angajate pe calea unor 
profunde transformări înnoitoare. Par
tea a doua a articolului va aborda o 
serie de probleme legate de intensifi
carea activității statale în scopul reali
zării unor astfel de transformări.

Maria DESMIREANU
INSCIN

’) Țările mai avansate din punct de ve
dere industrial urmăresc intr-o măsură 
mai mică suplimentarea efortului mate
rial cit, mai ales, suplimentarea efortului 
tehnologic.

-') în „Ley General de Industriaș" pro
mulgată in Peru în 1970, ramurile indus
triale sînt împărțite in trei categorii de 
priorități :

A) industriile de bază (siderurgie, me
talurgie neferoasă, chimie de bază. îngră
șăminte chimice, ciment, hîrtie) care sint 
rezervate exclusiv statului ;

— industria constructoare de mașini, 
industriile producătoare de materiale și 
semifabricate pentru consumul productiv;

•— întreprinderile producătoare de 
tehnologie care contribuie la realizarea 
programelor de cercetare și dezvoltare 
industrială ;

B) industria bunurilor esențiale de con
sum ;

C) industriile complementare (care pro
duc bunuri de consum neesențiale.

în afara acestor categorii de priorități 
sînt situate într’eprinderile care produc 
articole de lux. Pentru a ilustra gradul 
de diferențiere în acordarea facilităților, 
menționăm cu titlu de exemplu că între
prinderile industriale incluse in. categoria 
A plătesc 10% din taxa vamală la im
portul mijloacelor de producție necesare, 
în timp ce cele din categoria B plătesc 
.30% iar cele din categoria C plătesc 
60%.
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Rata inflației din nou 
in creștere

DATELE cele mai recente 
cu privire la creșterea prețu
rilor arată că in luna aprilie

membre ale O.C.D.E., organi
zație care include și Canada, 
S.U.A. Japonia, Australia și 
Noua Zeelandă. După cum s-a 
evidențiat la recenta reuniune 
ministerială de la Paris a 
O.C.D.E., această accelerare se 
explică mai ales prin evoluția 
prețurilor la produsele ali-

Creșterea preturilor la produsele alimentare 
(in martie 1976 față de martie 1975)

a.c. rata inflației (ca ritm a- 
nual) s-a accelerat din nou. 
depășind 13% (față ae 7% in 
februarie și martie) și fiind 
in general mai ridicată în 
Europa occidentală decît pe 
ansamblul celor 24 de țări

Colaborare 
tripartita

EGIPTUL. INDIA ȘI IU
GOSLAVIA intenționează să 
dezvolte colaborarea comercia
lă și economică reciprocă. Du
pă cum s-a evidențiat la o 
recentă reuniune tripartită, la 
nivel ministerial ținută, la Ca
iro. există largi posibilități de 
colaborare pe termen lung în
tre cele trei țări în domeniul 
industriei (cum ar fi produc
ția de piese și subansamble 
pentru tractoare, de material 
feroviar rulant sau producția 
electronică). Totodată, se pre- 
conizează măsuri de extindere 
a colaborării in scopul dezvol
tării agriculturii. pescuitului, 
producției de mărfuri alimen
tare. turismului și altor acti
vități.

Cooperare 
bulgaro-ungara

CONFORM acordului co
mercial încheiat pe perioada 
1976—I960. volumul schimbu-

mentare : o majorare a pre
țurilor în Japonia și în Euro
pa occidentală și o încetinire 
a scăderii lor în Canada și în 
S.U.A. Graficul de mai sus 
se bazează pe cifre publicate 
de Departamentul agriculturii 
al acestei din urmă țări.

rilor dintre Bulgaria și Unga
ria va ajunge la 735 milioane 
de ruble, cu o creștere de 60% 
față de cincinalul precedent. 
In ansamblul livrărilor reci
proce ponderea mașinilor și a 
altor echipamente industriale 
urmează să sporească de la 
60% la 86%.

în ceea ce privește construc
țiile de mașini cooperarea bi
laterală vizează 17 domenii 
diferite, cum sint: mașinile 
de ridicat și depozitat, mașini
le agricole, autobuzele, mași- 
nile-unelte, utilajele abrazive 
și cele pentru industria lem
nului, aparatele medicale și 
cele electr ocasnice. Relații 
de cooperare se dezvoltă și in 
domeniul metalurgiei, al in
dustriilor farmaceutice, texti
le, alimentare, precum și în 
agricultură. Trebuie amintită, 
de asemenea, colaborarea în 
construcția de întreprinderi 
industriale ; Ungaria, de pildă 
participă la edificarea fabricii 
de carbonat de sodiu (anhi- 
dru) din Devnia, a centralei 
termoelectrice „Bobov Dol“ și 
a altor obiective economice 
din Bulgaria.

EVOLUȚII MONETARE
A

PERIOADA 28.VI.—2.VII.1976 a fost caracterizată printr-o sta
bilitate relativă a cursurilor valutare pe piața monetară interna
țională, excepție făcînd lira sterlină și lira italiană, care au mar
cat o ușoară tendință de întărire față de dolarul S.U.A.

Lira sterlină, după ce o lungă perioadă de timp a manifestat o 
continuă tendință de depreciere, în perioada analizată s-a repreciat 
continuu față de dolar, la aceasta contribuind : cumpărările masive 
de lire sterline pentru achitarea unor scadențe comerciale în lire 
sterline : anunțarea de către guvernul britanic a scăderii ratei in
flației de la 26% în anul 1975 la 15,5% (ca rată anuală) în luna iu
nie a.c. ; acordarea unui împrumut Angliei de 5,3 miliarde dolari.

Lira italiană, care de la începutul anului și pînă în prezent s-a 
depreciat cu circa 20% pe piețele monetare internaționale, a mani
festat în perioada analizată o ușoară tendință de repreciere față 
de dolar. Comunicatul reuniunii la nivel înalt din Porto-Rico a „ce
lor 7“ (S.U.A.. Japonia. Canada, R.F.G., Franța, Anglia și Italia), 
care printre alte puncte 
cuprinde, după unele sur
se neoficiale, asigurarea 
pentru Italia a unui „a- 
jutor economic11, care să-i 
permită depășirea rece
siunii, a contribuit la în
tărirea cursului lirei ita
liene față de dolar de la 
842,5 lire pentru un dolar 
la 831 lire pentru un dolar 
în interval de numai o zi.

Francul elvețian a avut 
o ușoară tendință de re
preciere, la aceasta con
tribuind în mare măsură 
hotărirea Băncii Națio
nale a Elveției de a re
trage din circulație 1 mi
liard de franci elvețieni 
pentru a limita excesul 
de lichiditate. Este de aș
teptat ca hotărirea Băn
cii Naționale a Elveției 
să contribuie la o creștere 
a nivelului dobinzilor la francul elvețian în perioada următoare.

Dobînzile la depozitele în eurodolari și în euromărei vest-germane 
s-au caracterizat prin o stabilitate în jurul nivelului de 6,875% pen
tru dolarul S.U.A. la 6 luni și 4,875%,. pentru marca vest-germană 
(6 luni)). Dobînzile la eurofrancul elvețian, 6 luni, au avut o ușoară 
tendință de creștere față de perioada precedentă, cu aproximativ 
1/8%.

Prețul aurului la Londra a continuat să înregistreze tendințe de 
scădere față de perioada precedentă, de la 124 dolari uncia la 122,9 
dolari uncia.

Evoluția 
europene 
1976,

vest-
2 Vil

principalelor devize
în perioada 28 VI — 

luînd ca bază de comparație 
cursul dolarului. S.U.A. în ziua de 
25 VI 1976

Paul DUMITRAȘCU 
Dumitru LUNGU

Banca de investiții 
a țarilor nordice

1N 9 IUNIE 1976 a avut loc, 
la Helsinki, ședința de creare 
a Băncii de investiții pentru 
țările nordice (Nordic Invest
ment Bank), care va avea se
diul principal în Helsinki.

Scopul băncii este de a acor
da credite și garanții banca
re pentru proiecte de investi
ții de interes comun. Ele se 
vor acorda conform practicilor 
bancare uzuale.

Capitalul de bază al băncii 
este de 400 milioane D.S.T. 
Țările membre au contribuit 
în următoarele proporții: Sue
dia 45%, Danemarca 22%, 
Norvegia și Finlanda cite 16% 
iar Islanda 1%. Banca va pu
tea acorda credite și garanții 
pînă la de 2.5 ori capitalul. 
Ea va putea lua împrumuturi 
de pe piețele internaționale de 
capital pentru creditarea 
tranzacțiilor între țările nor

dice. Pentru moment banca 
nu va acorda împrumuturi 
pentru proiecte incluzînd o 
țară din afara „Uniunii Nor
dice*.

Fibre chimice; 
reviriment scontat
IN ultimii doi ani produc

ția industriei de fibre chimice 
din țările capitaliste a cunos
cut o tendință de scădere — 
cu 2% în 1974 și cu 8% în 
1975, reducindu-se la nivelul 
anului 1972.

Reducerea a afectat intr-o 
măsură mai mare fibrele celu
lozice decît cele sintetice, iar 
în cadrul acestora din urmă — 
cele poliamidice ; pe plan re
gional S.U.A. s-au menținut a- 
nul trecut in frunte la producția 
de fibre sintetice.

In ceea ce privește perspec
tivele producției de fibre sin
tetice, se apreciază că cererea 
respectivă pe piața mondială 
va evolua favorabil in urmă
torii ani.

i! 27 • Vineri 9 iulie 1976
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CONJUNCTURA ECONOMIEI ȚARILOR 
CAPITALISTE LA ÎNCHEIEREA SEMESTRULUI

Retrospecțiune
și anticipări

PE MĂSURĂ CE se acumulează in
formația statistică asupra mersului e- 
conomiei țărilor capitaliste în 1975 și 
în prima jumătate a anului în curs, ca
pătă contururi tot mai clare anumite 
semnificații ale recesiunii recente din 
aceste țări și problemele pe care le ri
dică în continuare eforturile lor îndrep
tate spre ieșirea din criză.

Confirmări și precizări analitice

în 
ale

pe-

CELE MAI RECENTE analize occi
dentale confirmă, în primul rînd, ca
racterul excepțional al dimensiunilor și 
duratei recesiunii din 1973—1975 
comparație cu alte oscilații ciclice 
producției în țările capitaliste după al 
doilea război mondial. în această 
rioadă, se arată în raportul anual pe 
exercițiul 1975/1976 al Băncii Regle
mentelor Internaționale de la Basel, 
„nici o recesiune nu a fost atît de în-

Șabelul nr.l
Dinamica PKB real al țărilor capitaliste 
dezvoltate, iaodi£icarea procentuală fei'ă 

de anul precedent

ikir

1975 ~1974~ '1975 '1976S

S.U.A. +5,6 -1.9 -2,o + 6,5"
Canada + 6,9 +2,8 + 0,2 +4,5
Japonia + 9,8 -o,9 +2,0 +4,5

+5,1 + o,4 -3,4 +5,5
franța +5,6 +5,9- -2,4 +5,5
Anglia +5,5 +0,8 -1,8 +1, o
Italia +6,8 +5,4 -5,7 + 2,0

local 7 țâri +6,5 -o,5 -1,6 +5,5
Bel,: ia + 6,5 +5,9 -1,4 +5,5
Daneiuarca +>>> + o,5 -0,8 +5,5
finlanda +6,5 +4,2 + o,2 + 1,0
Irlanda +5,4 +0,4 -2,2 +2,0
Olanda +J»> +5,5 -1,5 +4,0
Norvegia +4,1 +5,7 +5,5 +5,o
Austria +5,8 +4,1 -2,0 +2,5
Suedia +4,2 +o,5 +2,0
five vis +5,2 +2,0 -7,0 + 1,5

Total 9 țari +4,5 +5,2 -1,4 +>|0
OCDE, total +6,0 + 0, 0 -1,4 +5,0
OCDff, îuropa + 2,4 -2,2 +5,5
CffE +5,4 + 2,1 -2,6 +4, o
An’LS +4,4 +5,5 -1.5 +2,0

a fi’stiraații—,=---- =-= = = === = ==========
Osterreichisches Institut fur Wi: 
forsciiung, ilonatsberich.te 5/1976

delungată și atît de dureroasă de la Ma
rea Depresiune încoace**  (p. 3). Merită 
relevat făptui, semnalat de experții 
băncii, că în timp ce la începutul anu
lui 1975 recesiunea cuprindea treptat 
toate țările capitaliste industrializate, în 
afara zonei OCDE și îndeosebi în țările

factori

socialiste activitatea econo
mică urma în continuare un 
curs ascendent Expansiunea 
industrială în țările Europei 
răsăritene s-a menținut în ge
neral la un nivel ridicat în 
1975, ritmurile de creștere a 
producției situîndu-se între 
7,5% în cazul U.R.S.S. și 12,4% 
în cazul României. Pretutin
deni investițiile în capital fix 
în industrie au fost motorul 
principal al expansiunii**  (p. 
15).

în al doilea rînd, constatînd 
că durata ultimei faze descen
dente a ciclului economic ca
pitalist a reprezentat dublul 
oricărei alte recesiuni postbe
lice, analizele menționate emit 
părerea că amploarea ei-neo
bișnuită s-a datorat intrării în 
acțiune simultane a mai multor 
(pe care în redăm după același raport al 
B.R.I.) : sincronismul boom-ului pre
mergător, care a provocat gîtuiri 
și penurii pe piețele produselor 
energetice și de materii prime ; vigoa

rea și persistența forțelor in
flaționiste, care au dus la re
ducerea stocurilor și a inves
tițiilor ; incidența deflaționistă 
a urcării rapide a prețurilor la 
materiile prime ; efectele cu
mulative ale măsurilor mone
tare și financiare restrictive 
menite să zăgăzuiască inflația 
(p. 10). Odată începută scăde
rea producției s-a accelerat în 
curînd dincolo de ceea ce pre- 
văzuseră coniuncturiștii occi
dentali, între altele ca urmare 
a creșterii rapide a șomajului 
și a restrîngerii cheltuielilor de 
consum ale populației. Datele 
din tabelul nr. 1 care se bazează 
pe statisticile OCDE și pe pre
lucrări ale Asociației institu
telor europene de conjunctură 
economică arată proporțiile a- 
tinse de recesiune pe ansam
blul țărilor capitaliste și nu
mărul însemnat al țărilor cu
prinse.

De reținut aprecierea exper- 
ților BRI că urcarea prețurilor 
la petrol și la materiile pri
me industriale, deși a accele

rat inflația și a grăbit recesiunea, „nu 
a fost cauza lor primară**  ; însă înainte 
de acest „șoc extern**,  „factori puter
nici de dezechilibru începuseră să ac
ționeze de cîtva timp**  (p. 6—7).

De asemenea, merită relevat rolul pe 
care aceste evaluări îl atribuie unor

*) Liniile zero reprezintă ritmul mediu pe termen 
lung de creștere a producției industriale <1955—1974): 
S.U.A. 4.6"Japonia 12,3%. Italia 7,1%, R.F.G. 
5,4" o, Franța 5,7%, Anglia 3,6%.

Sursa : Banque des Reglementă Internationaux, 
Quarante-sixieme raport annuel, 1 er avnl 1975— 
31 mars

yfc;

1976, Bâle, 14 juin 1976.

măsuri de politică economică socotite 
eronate — măsurile expansioniste lu
ate „de la apariția celui mai neînsem
nat indiciu al stagnării cererii**.  Sînt 
incriminate inițiativele de relansare a 
activității economice din multe țări afec
tate de recesiunea moderată din 1971— 
1972 : „Au rezultat o inflație de propor
ții mondiale, dereglări pe piețele de 
capitaluri pe termen scurt și lung și, în 
final, o profundă recesiune însoțită de 
un șomaj ridicat**.

Elocința curbelor producției 
industriale

FAZA DE CREȘTERE economică sin
cronizată în țările industriale din Occi
dent a luat sfîrșit în ultimele luni ale 
anului 1973. Mișcarea descendentă, dacă 
este urmărită cu ajutorul indicilor pro
ducției industriale — mai detaliați și 
mai accesibili, cel puțin deocamdată, 
decît cifrele PNB — a început în oc
tombrie 1973 în Anglia, țară în care va 
dura 22 de luni și care a fost urmată în 
noiembrie de R.F.G., Japonia și S.U.A., 
apoi în primăvara anului 1974 de Elve
ția, Canada, Italia, iar între iunie și no
iembrie 1974 de alte opt țări. Durata 
cea mai scăzută, înregistrată în Spania, 
a fost de 9 luni.

Graficul, care ilustrează oscilațiile 
producției industriale de-a lungul ulti-
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auiajqojd ayjaBui jbajozm ns nu Sana 
uj ajuampinjaB Bo.reso.ipaa jatu ‘bou 
-nisaaaa jatu“ ‘jBjia ynyodBJ uj aunds 
as uino -azjaa jajuoaaa oaBOjnS.Tama.id 
ținui na jaoaun ‘oaBoțaojuB opnoj.tad 
uțp ja ‘jjunjsaaaa ynduiij ujp nu bzboj 
-Bp o.iB.a puoj op auiayqoad op BqaoA 
9jsg -ojBiuapjaao aojajBjs b șajutouoaa 
Bațțjyod uj jjiBjjjBnpB jb uBjd ynuijad ad 
‘apoA as tuna ndnp ‘ujuibj ajauiajja 

‘„aținui ap 
jba nou un națuad ynuajay șasBOțșSaad 
bs Bajnd jb aaaaBoap ‘ppyoAuj najuad 
aojnajnjjaqa b jaunjaa taun njuasqa jS 
bo asBOjpCauijad ap jaj bi apaja șqțs bs 
Boynd jb ‘aqqnd tâ jEjnaiyBd jninuins 
-uoa b aaațâaaa ap njnuțjsns șiujpuaț o 
bj agnupB as bs juoa jb bjbb ‘jnjnuaui 
-aaj BjidaaaB bjboj. uj ‘aopiijjsoAuj jb 
uiooq un bo aunds b ap mnui“ ■ ?suj 
BgnBps ja -ajujBUj jBtu apjuțure jjJjj 
-soAuj ap jandjj ajaquiB aopimis bosboj 
-ods bs ajjoAau BapaA joa as ajsjjBjjdBa 
op.rei bo Bjapjsuoa ța ‘naqțjțqaazap ap 
jajjSB jnun bo.ibjjao nayuaj -țuBțaodun 
CbuioS jnun naaouijuom na țațBJBd ‘jașy 
-ngUBjjS ap bosbbaoj as bs șasja aunts 
-uudxa ap bzbj o-jjuj asunCu ajȚjuiouoaa 
ța ynydBj uj șpjzaa ‘ȚițBjiApan b țașsaap 
-aa joun npjjod uj BjBnuxjuoa aysa Rasp 
‘HBjuapțaao jjiaadxo șzBțaoadB ‘ițițjsoAuj 
ap layjpod jajsaaB inyoajaad reaunui 
ap țanaoy jaap JA jișpaBdBa rou nzBaa.to 
ajBa aoyaa jnjuauijajap uj ‘șaunui ap 
Bjaoj ap Baaisiuiouoaa nayuad țțițyoA 
-uj BzjjBaj b ap jopjapuiadajjuj Bjujp 
-uay ajsa Bznsa unop b o (9161 ojunj 
91 uțp ‘fg jqaraaquaqaoM) „pidBa bjba 
-jozaa jj Bajnd ba nu jnynfBuioS Btuoyq 
-oad“ ‘SunqasaojsțjBqasțJjM anj țnpțsui 
saqasjnaQ js șasoșunq bjbjsuoo tuna bsb 
‘ajBa n.quocl șznna ștujad o ajsa bjsboov 
•apsoyojau otjanpoad ap jjBjjaBdBa bjbu 
-tuasuj jjqaosaa ap eJB jbux oțsjlBjțdBa 
joyțjșî Bituouoaa quaza.id uj Bujd 

•Biuiaduij as ij bjbb Banpnajs ță 
aoy jjjjjods apunisuaunp ‘(g ’ju inyaquy) 
‘ajBițOAzap ajsjjBjjdBa jojjjbI ynyquiBsuB 
ad ajapsas op tub top șdnp aoy paoj 
-âaaa pașnioa ayaAtpadsaad : sjaaad jbui

‘anjJțjsaAuj ainypsuoa o jujpnpjaaaui 
ajsaan șzBaaouag ojbo BooaB ‘jtaaaaa 
ojb BZBq ap ayayuouoduioa a.tjujcy ‘„aoy 
-țaojBtunsuoa yn:juauiEyoduioa“ na șanț 
-Bgaț uj jă jjajjduij jaap ‘Sunj jbui uaui 
-jay ad paaysaaa ayaAțpadsjod na Bjnj
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-Bgaț uj țuipnjjyaauj șzBaaaa ‘ațBțuap 
-jaao ojazjiBUB uj iuajna poui uj BjBjaop 
as uina „auqBjdaaaBuj “ajuouiiBiaos" 
‘ajBajpjJ ap ijqasoap ajBS aijanjaAiu ță 
injnCButoS b ajBiujuauiB njsnaaB jbuiooj 
JBCI '(8T <3) „aaBoauj OS. Hub ujp ajB.p 
-sjgaauj ajBajpja jbui ajaa opaniaAju bj 
BgunfB BS B8AB 3JB0 ȚnpTCBUIOS B OJUO) 
-sjsjad pjBiujuauiB" npaopsp puia jnw 
-jpn uj nu ‘ „oaBoauj joqzșj B[ ap jnzșas 
jbui pa nșs jnjaAju asasujjB aopaoj 
-Btunsuoa Baaopaaauj" 'JopjoiBuinsuoa 
jnjuouiByoduioa jsoj b Sana ui jninuB 
b aynd Btujad uj j£ g£6I ujp napop 
jb inajsoutas uj ajBpoAzap ajspBpdBa 
aopași jaiatouoaa jninsaotu jb ajaqa-jna 
-opBj șa șzBjaaadB jiaadxa jpnui jbui 
joj nidtuaxa op ‘094 țiub uj bo aiuaojnd 
ap joj bi jojoBj un șjBpureaoop ajsopoA 
-op as nu (g -ju jniaqBj uzoa) pniorj 
-bujojuj jniaauioo ■jaoj.BAaasqo ajjuip 
BiijjB ad a.iapuj.tdns uiad jBnj b ajinjOA 
-a aoașa b ojuauodtuoa ‘sana uj ajuauijB 
-npB jaituouoaa BajBsa.tpaa uj irj 
-aaoa ajajuauoduioa a.puip Biaașa 
-ajj Bapred nnjBAa b ap aoSn ajso 
nu șa ajsqoapuj puipn pjnyunC 
-uoa jb psjuapraao nxSiaVNV ~o2
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ĂȘiBjnp 
șSuny ap jaiujpuaj. Ba.iBnuțyuoa 
șpuiaad șs aana paaysaaa b Țașaay 
-aaoB jaun Baaaujiqo pițpuoa aysaa 
-B ui a.tB aAțjaadsaad 03 jțuaaap 
șnop ayauijpn uțp apqi'jopuo; pa 
-ațăaaa ynpAju qns jynui ayjs

as bs Bnujjuoa ajaasnpui ananunja 
aiBdiaiad ayi.ișj ojnoj u: aijeas
urp is șpnzo.i tuna bsb jbq țațianp 
-oad saaapnas uj.id jnp.iaid jniraaai ujp 
jtujjjBd țajț b[ Bujd ajBjBtunf jbSusu 
-aa b jjBj jojsaaB Bjajsnpuj bo aarput 
bs BOJBd jb ‘jnasouna joaju jnuniin 
Bj Bujd iS ajuaaaa iiunrsaaaa indun: 
uj sujjb jnzpas jbui jaa jnjaund bi 
ap ‘ojBjjoAzap ajsțiBțjdBa apași u? aiui.:; 
-snpuj jajianpoad jjaajSaaa BaaBnj i'j

’(ST d) ..jnin[o.uad 
jnjniajd b bajsbui Bajajiaaa js iiunjsaaaa 
b jS jnin-utooq Ba.iBzjuojauțs ij as uir.a 
«jjBțaads» jjojobj aoun b aaBoiBidur: 
-uj BajBujqtuoa ap jBnjuaaaB ‘ajinustqc 
a[B.inpunluoa aijanpja ujp inun b: 
JBop nu lă ‘ajEjuopjaao apii.nsnpui nu: 
-n{ b aaajSaaa ap Bjujpuaj ui aAjsiaap 
r.injdn.t taun BaaBjsojjuBui bo ja Baaap 
-oadB ajs’ajrqdo.ipuj jjunjsaaa.t BajBjjAB.'.S 
BAtuna nu B3Bp‘‘ aqaajui os bs jn[nj.toc 
-BJ tjJojnB od aaBj jj bjsboov '3un[ uaui 
-joj ad țajuipuaj. ‘duij; ap oibajojuj 
aynas Joun Bj|daaxa na ‘.toi.iajui jsoj b 
aiBjjjsnpuj jajianpoad aiaajpuj tl6T u!P 
‘zbo aaijo uj ’09. jojjub jnpsjjjs bi op 
Bauj șțBjuatuBpunj aaBajjjpoui ap jndaa 
-uj un ijaajns jj bs Biuipuaj bo pqisod 
jBiqa Bjapjsuoa Ja ’jub ap qj Uuipin 
Uțp BțBțțuapuaj B8JBOIBA qnS Bfap 9SJJ 
-oqoa QiBjJjsnpuj joj țațianpojd [npApi 
puia țuauioui un-jpij ajsijBpdna iași 3IaI 
-Bdjaujad pAoj b șjuaaa.t Baunțsaaaa șa 
Boaau uj șțsuoa jiaodxa aațșa ap ajjBjg 
ujp Bsujadsap BjuBsa.tajui ajznpuoa o

■jBjiuapuaj njpaut jnpuupj bjuji 
aads aJBsaapaa op ojBaăiui o ozaqa.iBtu 
bs aasd 9j,6j jnjnuB jnjndaauj aa dtujj 
uj ‘puaaap șnop ap Bpsojaad nSna.ij 
-uj ujp opiajojA jbui ojaa apjiBpaso auis 
na oanps țifil jnue ‘ajjBjg ui asnjauj 
jjși asBs apa ajBoj uj -BiEjiuopuaj boj 
-bojba ujp ajuaaoad uj șjEuijadxo cj-.a 
aana aaajBqB ‘3unj uauiaaj ad jaiuip 
-uoj injaAju bj ap aiBțajsnpur țațianpoad 
IB Ațpaja jniaatpuj co.iajcqB șajpur ac.ma 
ad ap țaund aaBaajj ’^L6i—geei cpoo.i 
-ad ujp aiBj.psauijay aoyajBp Bznq ad y.u 
-juiaayp (oaaz apjujp aaaysaaa ap nipatu 
ța ynuipj sy ap aiBj.psnpuț tajianpoid 
apaajBqB pyiizaadoa ayoqana țifii—;:Z.gi 
ujp jaztaa epajj.siaoj.aB.iBa bi aaiAj.id no 
ajujEuj jbui ațBișjB apa juaAaoya poui 
uj BZBazjaaad jS ștuajjuoo ‘ayBdiauyd 
0’spBpdBa Țjși asBs uj tub ap Qg aopiu
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Tendința a fcst generală

COLOANELE din graficul de mai jos, 
pe care îl reproducem după săptămîna- 
lul vest-ger- 
man Die Zeit. 
vorbesc de la 
sine : în prima 
jumătate a de
ceniului nostru 
tendința de in
tensificare a 
mișcării gre
viste din țările 
apusene indus
trializate a 
fost generală. 
Numărul abso
lut al zilelor de 
grevă la 1000 de

Cibernetica 
și îngrășamintele

CANTITATEA de îngrășăminte admi
nistrată, per hectar de teren arabil, a 
sporit în Bulgaria de la circa 8 kg 
(substanță activă) în 1955 la 150 kg 
anul trecut și se prevede că va ajunge 
la 250 kg în 1980.

Dar o mare importanță prezintă mo
dul de administrare a îngrășămintelor 
chimice, utilizarea lor rațională și efi
cientă. în prezent, in cadrul Institutului 
de pedologie și de programare a randa
mentelor „N. Pușkarov* se elaborează 
un nou sistem de servicii agrochimice. 
Astfel, centrele de calcul electronic din 
cadrul complexelor agro-industriale și 
din capitalele de județe vor furniza 
informațiile necesare Institutului și 
centrului său de calcul electronic, prin
cipalul organ operațional al sistemului.

Cînd sistemul va intra în întregime 
în funcțiune, programul de fertilizare a 
terenurilor unui complex agro-indus- 
trial va putea fi elaborat în numai 7—8 
minute, iar pentru un județ în 2—3 
ore, ceea ce va permite, atît elaborarea 
anuală a unor asemenea programe, cît 
și dirijarea operativă a serviciilor agro- 
chimice, în funcție de evoluția factori
lor care influențează asupra fertilității. 
Se prevede că pînă la sfîrșitul acestui 
an în sistemul cibernetic menționat vor 
fi incluse 135 de complexe agro-indus
triale (dispunînd de 80% din suprafața 
arabilă a țării), ale căror centre agro
chimice vor funcționa ca verigi execu
tive ale sistemului.

Poluare concentrată

O POPULAȚIE de peste un milion se 
îngrămădește în spațiul restrîns dintre 
Tokio și portul său Yokohama. Dar și 
mai mare, poate, este densitatea insta
lațiilor industriale din zona aceasta 

angajați, ca medie anuală în perioadele 
de cinci ani comparate, a diferit con
siderabil de la o țară la alta. Comună 
tuturor țărilor a fost însă creșterea 
mediei anuale în perioada 1970—1974 
față de 1965—1969, uneori de 3-4 ori și 
chiar mai mult.

care a devenit de fapt un nou oraș — 
Kawasaki. Se află aici 37 000 de între
prinderi, dintre care 500 sînt mari socie
tăți industriale cu un personal ajungînd 
pînă la 15 000 de muncitori și funcțio
nari. Una din urmările acestei imense 
concentrări industriale, așa cum o sem
nalează un corespondent al ziarului 
parizian Le Monde : Aerul pe care îl 
respiri are miros de piper și, după o 
jumătate de zi, ochii te înțeapă și 
simți nevoia de a tuși. Gazele sulfuroa
se și oxizii de azot sînt flagelele majore 
ale orașului. Lupta contra poluării a 
început din 1969, dar numai în 1971, 
cînd a fost ales un primar socialist, 
s-au obținut unele realizări. Printre 
ele : crearea la primărie a unui serviciu 
special anti-poluare cu peste 100 de

De la minicalculatorul 
„solar"...

APARATUL din fotografie, din gama 
minicalculatoarelor, se află în stare de 
funcționare îndată ce primește lumina 
soarelui. Expus anul acesta la Tîrgul de 
la Hanovra care a avut ca temă teh- 

controlori și aparate de detectare în 
uzine, legate de un centru de suprave
ghere. Pe de altă parte. 41 de între
prinderi au acceptat pînă acum să sem
neze un contract cu municipalitatea 
pentru reducerea progresivă a poluării.

Costul economic 
al reumatismului

„VIAȚA începe la 40 de ani“ afirmă 
titlul unui cunoscut film italian. Este 
posibil, dar cu dureri reumatice... și cu 
un cost economic corespunzător.

Un studiu al Organizației Mondiale 
a Sănătății, dat publicității recent, 
atrage atenția că reumatismul a deve
nit o „plagă economico-socială“, îndrep
tățind includerea sa printre princi
palele boli asupra cărora ar trebui să 
se îndrepte preocupările autorităților 
pentru ocrotirea sănătății publice. Se 
arată între altele că în Statele Unite 
pierderile economice datorate reuma
tismului s-au ridicat în anul 1974 la 
9,2 miliarde dolari (pierderi de salarii — 
3,5 miliarde, cheltuieli medicale — 2,95 
miliarde, impozite neîncasate — 0,733 
miliarde etc.). In R. F. Germania s-au 
pierdut în 1972 datorită acestei boli 50 
milioane zile de muncă. în Anglia, în- 
tr-un alt an, s-au pierdut din aceeași 
cauză 35 milioane zile de muncă. în 
Franța 11% din totalul pensiilor de in
validitate sînt acordate pentru reuma
tism. O situație asemănătoare s-a con
statat în Olanda, Elveția, Suedia etc. O 
anchilozare a corpului care poate duce 
la anchilozări ale producției...

nologiile noi, aparatul „Solar 1980" are 
o longevitate garantată de 10 000 de ore.

...la dirijabilul gigant

PESTE CÎȚIVA ANI, o flotă de diri
jabile gigant, nu mai prejos de super- 
petrolierele construite în ultimii ani, ar 
putea să rezolve numeroase probleme 
de transport la prețuri avantajoase. 
Firma vest-germană care își propune să 
construiască aceste aparate consideră 
că „nu există nici un alt mijloc de 
transport care să poată face concu
rență dirijabilului în ceea ce privește 
raportul cost/randament“. în loc de 
1000 de camioane și 2000 de șoferi, nu 
ar fi nevoie decît de trei dirijabile și 
de echipaje formate din 27 de persoane 
pentru a deplasa într-o lună 40 000 de 
tone de mărfuri între Europa și Iran. 
Aparatul, lung de 428, m și cu un dia
metru de 90 m, ar urma să aibă o viteză 
de croazieră de 250 km pe oră la o alti
tudine de 16 000 m și ar putea trans
porta o încărcătură utilă de 750 t la o 
distanță de 7 000 km.



GLOSAR

Pavilion de complezență
PRIN pavilion de complezența se înțelege regimul 

I ,'ar - permite unui armator dintr-o țară să-și inmatri- 
... z, navele sale comerciale intr-o țară străină, pre- 

! ’••rată de acest armator din cauza legislației sale mai 
j .. sive și a fiscalității mai reduse. Obținind pavilio-
■ _.. de complezență, armatorul se sustrage de la obli-
! mai severe care i-ar reveni prin înmatricularea
I navelor in propria țară, atît din punct de vedere al fis

cala;. cit și al condițiilor de muncă sau al securității 
transporturilor.

Tehnica obținerii unui asemenea pavilion este in ge- 
. ii următoarea: armatorul înființează în țara „com- 

I . z -nță“ o societate căreia ii transmite proprietatea 
| . ..clor. Această societate nu are altceva de făcut de- 

să „închirieze" navele proprietarului lor.
Cep. mai cunoscute țări care acordă un asemenea pa- 

! .... <'. de complezență sînt: Liberia. Panama, Cipru. 
. Singapore, Somalia, Liban și, de puțină vreme, Sulta- 
| natul Oman.

Ca urmare a marilor avantaje oferite de pavilionul 
t a c ;mplezență. acest regim a cunoscut in ultimii ani 

• aplicare pe scară tot mai vastă. După unele date pu- 
I a:.cate de revista franceză Economia, in 1948 nu exis- 
i .au decit două țări care patronau asemenea practici :
■ Liberia și Panama, iar tonajul înregistrat sub pavilion 
. d complezență — circa 3 milioane tone — reprezenta

75" „ din flota comercială mondială (80 mii. tone). în 
1974. tonajul navelor care circulau sub acest pavilion 

' -j unsese să totalizeze 74.7 milioane tone, adică 23% 
f dir. totalul flotei mondiale. Numai in 1973, armatorii 
I .vst-germani au dispus ca 130 de nave .aflate sub pa- 
j vilion R.F.G. să fie transferate sub pavilion somalez 

sau cipriot.
Cea mai mare parte din navele care caută un pavi- 

j i.on de complezență 11 adoptă pe cel liberian. Cu 2 300 
i de nave și 55.3 milioane tone registru. Liberia a deve-
■ astfel cea mai mare putere maritimă din lume, 
j Panama dispune de 1 700 vase cu 11 milioane tone, 
• icupînd locul 7 înaintea Statelor Unite și Franței. Ce- 
I lelalte pavilioane dispun de un tonaj redus.

I Intre țările care acordă pavilion de complezență s-a 
produs in ultimii ani o anumită specializare. Liberia 
. Panama patronează în prezent, în principal, flotele

| supertancuri petroliere, adică cele mai recente crea- 
I p: ale tehnicii inginerești în materie dc construcții na

vale. in timp ce alte pavilioane s-au specializat în adă- 
I oostirea navelor învechite și delabrate care nu mai 
i corespund normelor de securitate din țările de origine. 

Din această cauză, rata naufragiilor și avariilor este de 
-Leva ori mai ridicată in ringul vaselor care navighea
ză sub pavilioane de complezență decît în rîndul celor -

I lalte.
Cu toate avertismentele organismelor de genul Bi- 

I -oului Internațional al Muncii de la Geneva, sistemul 
continuă. Se pare că există chiar o încurajare tacită 

partea mai multor state care nu sini dispuse să 
I adopte un regim mai concesiv pentru flota lor, dar 

care in același timp țin la caracterul competitiv al so- 
| c.etăților lor de navigație, realizabil numai în condițiile 

r>• . .'i -anelor de complezență.
C. K.

Cooperare

Pavel Dan, Bocșa — 1) 
tetaiierea programului de 
►operare economică în- 
. țările în curs de dez

olare. care să contribuie 
a accelerarea progresu- 
a: si diversificarea struc- 
urilor lor economice — 
.o»ptat la reuniunea de 
a Manila din februarie 
i.c.. a ..Grupului celor 77“ 
- urmează să se facă la 
•uniunea de la Ciudad 

i: Mexico din luna sep- 
-.■mbrie a grupului de lu
na mterguvernamental al 
arilor in curs de dezvel

it) Cea de-a cincea con- 
k-.-ință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate — consi
derată ca o etapă impor

tantă în procesul afirmă
rii dreptului statelor nea
liniate și al celorlalte țări 
in curs de dezvoltare de 
a-și face auzită vocea în 
soluționarea problemelor 
internaționale — va avea 
loc la Colombo între 16 și 
19 august a.c.

3) Prima reuniune a 
organismelor latino-ame- 
ricane pentru promova
rea comerțului între țări
le de pe continent a avut 
loc în 1974 la Ciudad de 
Mexico. La lucrările celei 
de-a doua reuniuni. înche
iate de curînd în capitala 
costaricană. au participat 
delegații din Columbia, 
Costa Rica, Cuba, Republi
ca Dominicană, Ecuador. 
Guatemala, Honduras, Ja
maica, Mexic, Nicaragua, 
Panama și Venezuela.

Fonduri pentru
cercetare

Ilie Șerban. Cimpina — 
Cheltuielile pentru cerce
tare și dezvoltare se ri
dică in actualul an fiscal 
in S.U.A. la circa 38 mili
arde dolari, din care 21 
miliarde alocate de gu
vernul federal. Jumătate 
din această ultimă sumă 
vizează nevoile Departa
mentului apărării.

In termeni reali, deși 
considerabile, sumele a- 
locate pentru cercetare și 
dezvoltare sînt mai mici 
decit cu un deceniu în 
urmă. cînd programul 
spațial american se afla 
la apogeu. Pe vremea a- 
aceea cercetarea și dez
voltarea dispuneau de 
12% din bugetul federal 
sau 3% din produsul na
țional brut al S.U.A., fa
ță de 6°/n și respectiv 
2,2% în acest an. Datorită 
recentei crize, contribuția 
firmelor industriale la 
finanțarea cercetării este 
relativ mai redusă decît 
în ultimii ani, cînd com
pensa reducerea fonduri
lor federale alocate cer
cetării.

Din cheltuielile de cer
cetare ale universităților 
(3,5 miliarde dolari), 2,1 
miliarde provin din par
tea guvernului federal. 
Repartiția lor evidențiază 
o reducere relativă a e- 
fortului de cercetare în 
domeniul medical, al ma
tematicii și al fizicii, nu
mărul absolvenților la 
cele două din urmă spe
cialități urmînd să fie în 
1985 cu 60% mai scăzut 
decît în 1974.

în schimb din alocațiile 
guvernului federal pentru 
cercetare-dezvoltare in
dustriei îi revin 9,6 mili
arde dolari, ceea ce re
prezintă o sumă record, 
în afara Departamentului 
apărării, alt beneficiar im
portant al fondurilor va fi. 
nentru prima oară in acest 
deceniu. Administrația 
națională pentru aeronau
tică și cercetarea spațiului 
cosmic (NASA), care a 
antrenat o serie de corpo
rații industriale în reali
zarea „navetei spațiale". 
Cu acest prilej experții au 
relevat o serie de utilizări 
comerciale largi pe care 
le-au căpătat in scurtă 
vreme progresele științi
fice realizate în deceniul 
trecut in cadrul programe
lor NASA.

Bertrand de Jouvenel

Sanda Stelu, București 
— Bertrand de Jouvenel, 
autorul volumului de re
flecții La civilisation de 
puissance apărut la sfir- 
șitul acestei primăveri la 
Paris în editura Fayard. 
s-a născut în anul 1903 în 
capitala Franței. De- 
butînd în calitate de 
corespondent diplomatic, 
s-a dedicat apoi econo

miei naționale și științelor 
politice și ulterior, sub 
influența lui H.G. Wells, 
studierii viitorului. Ber
trand de Jouvenel este 
profesor la una din uni
versitățile pariziene și la 
Fundația națională de ști
ințe politice, președinte 
fondator al Federației 
mondiale pentru studierea

viitorului, membru al gru
pului de prognoziști pen
tru anul 1985 de pe lingă

Locuințe
Prof. M. Enache, Tîr- 

goviște — Numărul locu
ințelor existente pe glob, 
estimat de O.N.U. la 813 
milioane în 1970 (Com
pendium of Housing Sta
tistics, 1972—1974) este aș
teptat să crească la 1 174 
milioane pină în 1985, a- 
dică cu 44% în 15 ani. 
Ca urmare, media mon
dială a numărului loca
tarilor unei locuințe se 

La sfirșitul acestui secol 650;,, din populația 
țărilor in curs de dezvoltare va locui in orașe. 

Dar in ce condiții ?
(Foto : Națiunile Unite)

va reduce de la 4.5 în 
1970 la 4.2 în 1985. Cele 
mai rapide creșteri ale 
numărului locuințelor se 
semnalează însă adeseori 
în zone în care nevoile 
de construcții de locuințe 
sint relativ mai puțin 
urgente. în vreme ce în 
altele ritmul noilor con
strucții nu acoperă nici 
deficitele existente. Din 
acest motiv, în anumite 
zone ale globului, in spe
cial din America Latină 
și Africa, se înregistrea
ză fenomene de supra
aglomerare a locuințelor 
(3 persoane și peste în- 

primul ministru al Fran
ței, președintele Societă
ții internaționale ,.Fu- 
turibles" și al Societății 
de studii și documentare 
economică, industrială și 
socială (SEDEIS), și di
rector al revistei lunare 
..Analyse et prevision". 
Printre cele mai impor
tante lucrări ale sale se 
numără : „De la souverai- 
nete" (Despre suveranita
te), ..The Pure Theory of 
Politics" (Teoria pură a 
politicii), „L’ârt de la 
Conjecture" (Arta conjec- 
turării), ..Arcadie" (Arca
dia), „Du pouvoir" (Des
pre putere) și altele. Fo
tografia i-o reproducem 
după revista „L’Express", 
care reamintea recent în- 
tr-un articol consacrat „e- 
conomistului filozof" Ber
trand de Jouvenel pro
funzimea și actualitatea 
remarcii sale, făcute încă 
în 1959 într-un eseu : 
„Sîntem asemenea copilu
lui care, pe măsură ce ca
pătă mai multă vigoare, 
trebuie avertizat de ca
pacitatea sa sporită de a 
provoca daune".

tr-o cameră). De aseme
nea, în numeroase țări 
mai mult de jumătate 
din locuințele existente 
nu dispun, de apă cu
rentă.

Pentru a inversa ten
dința actuală de creștere 
cu 4—5 milioane pe an 
a deficitului mondial de 
locuințe urbane, rata 
noilor construcții in țări
le în curs de dezvoltare 
ar trebui să fie de apro
ximativ 8 la 1 000 locui
tori. apreciază experții 
O.N.U.

în țara noastră. Pla
nul național unic de dez
voltare economico-socia- 
lă pe perioada 1976 
1980 asigură resursele 
necesare realizării, in a- 
ceastă perioadă, a unui 
număr de 815 000 aparta
mente construite din fon
durile sau cu sprijinul 
statului, sporind ponde
rea apartamentelor cu 
3—5 camere și gradul de 
confort al locuințelor. Se 
estimează, totodată, că 
populația își va construi 
în regie proprie, îndeo
sebi în mediul rural, cir
ca 300 000 de locuințe.



AMPLU PROGRAM
(Urmare din pag. 4) 

terul atotcuprinzător al planului, se 
amplifică răspunderile pentru înfăp
tuirea sarcinilor.

Extinderea ariei de acțiune și întă
rirea caracterului concret al planului — 
preocupări majore ale îmbunătățirii 
activității de planificare — se reflectă 
și în faptul că pe măsura dezvoltării 
unor activități, și creșterii importanței 
lor în economie, au fost extinse și in
cluse noi capitole de plan, ca de exem
plu cele referitoare la gospodărirea ape
lor, cooperarea economică internațio
nală, protecția mediului înconjurător, 
prețurile. într-o concepție cu totul nouă 
a fost elaborat planul în profil teri
torial, pornind de la comună, oraș, mu
nicipiu și pînă la județ și cuprinzînd 
întreaga activitate economico-socială ce 
se desfășoară pe teritoriul respectiv.

în pas cu sporirea continuă a exi
gențelor în procesul de fundamentare, 
planul pe perioada 1976—1980 concre
tizează detaliat obiectivele și preci
zează sarcinile și mijloacele capabile

PROGNOZAREA CERERII DE MĂRFURI

(Urmare in pag. 15)

ratelor asigură o anumită flexibilitate în 
privința modului cum se manifestă cere
rea din partea consumatorului. Intensita
tea influenței acestor condiții asupra ra
tei de ajustare depinde însă și de mări
mea decalajului dintre stocul de echili
bru „Ft, șî stocul existent la începutul 
perioadei „St_i“ Corespunzător unui a- 
numit decalaj, reacția consumatorilor va 
fi cu atît mai imediată, cu cit condițiile 
de vînzare în rate sînt mai favorabile 
pentru cumpărător. Politica privind vîn- 
zările în rate și, in mod deosebit, mări
mea acontului influențează asupra eco
nomiilor pe care consumatorul trebuie să 
le facă în vederea cumpărării unui bun 
de folosință îndelungată. Totodată, la ni
velul masei cumpărătorilor, politica de 
vînzare în rate (mai ales cea în privința 
numărului de rate admis) influențează și 
asupra raportului dintre sumele care se 
recuperează de la aceștia într-o perioadă 
și sumele care urmează a fi recuperate 
în perioadele următoare.

Dacă notăm cu „Rt“ suma acordată 
drept credit cumpărătorilor în perioada 
„t“ pentru cumpărăturile în rate efec
tuate și cu „Pt“ suma obținută de la a- 
ceștia de-a lungul perioadei, în contul 
debitului existent, putem determina mo
dificarea netă Dt în raportul dintre 
credit și debit, după cum urmează :

Dt = Rt - Pt.
Considerăm că „Dt“ influențind asupra 

numerarului aflat la consumatori, duce la 
creșterea puterii de cumpărare și are un 
rol deosebit asupra ratei de ajustare.

Reflectind această influență în struc
tura modelului, ipoteza privind procesul 
de ajustare poate să fie reformulată ast
fel :

St - St_i = Kt (St* - St_i). 
unde : Kt = Ko -j- Kc —. Pt---- .

St - St-t
Formularea de mai sus presupune că, 

pentru o anumită valoare a lui Kc Dt 
decalajul între St și St-i va fi redus 
într-o proporție inversă cu mărimea sa. 
Aceasta se poate explica în parte prin 
faptul că un decalaj mai mare este, proba
bil. asociat cu o mai mare incertitudine și 
risc in privința alocării resurselor finan
ciare de către consumatori pentru bunuri 
de uz îndelungat, decît în cazul unui de
calaj mic.

Obținem astfel următoarea ecuație a 
cererii pentru un bun de folosință înde

DE DEZVOLTARE
să conducă la realizarea lui în con
diții de eficiență crescută. în acest 
context, s-a avut în vedere un sistem 
de indicatori, norme și normative îm
bunătățit în special pe linia promovă
rii indicatorilor calitativi. în mod deo
sebit s-a acționat pentru concretizarea 
indicatorilor valorici, prin extinderea 
substanțială a sarcinilor exprimate în 
unități naturale și nominalizarea pro
ducției și exportului cu produse din 
nomenclatorul ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor. Mult mai concret 
decît în cincinalele anterioare sînt 
exprimate prin plan asigurarea ba
zei materiale, sarcinile în domeniul 
investițiilor etc.

Realizarea programului de dezvol
tare economico-socială în perioada 
1976—1980 deschide noi perspective în 
înfăptuirea obiectivelor făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, accelerînd înainta
rea României pe calea civilizației și 
progresului, a creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor.

lungată :

Gt = Ko o.
-------:—1 - d/2

+ 8,., + KcDt.
Dacă presupunem că intr-un anumit caz, 
trei variabile : x4, x2, și x3 intră ca ar
gumente în funcția stocului de echilibru 
și că se folosește forma liniară a aces
teia, avem:

SÎ = b0 + bjYf + b2Y2 + b3Y3.
în final, luînd în considerare cele de 

mai sus, se definește ecuația finală a ce
rerii, care este :

Gt = _Z^_b0 + —biX, +
. d 1 — d/21 — —

2

Modelul de mai sus a fost verificat cu 
rezultate bune la nivel macroeconomic, 
în acest sens, s-au folosit serii dinamice 
din perioada 1957—1974 pentru aparate de 
radio, mașini de cusut, televizoare, frigi
dere și mașini de spălat. La evaluarea 
modelelor pentru fiecare caz în parte, s-a 
urmărit. în primul rînd, în ce măsură 
rezultatele respective sînt compatibile cu 
teoria economică. în ăl doilea rînd, s-au 
folosit criterii de ordin statistic — eva
luarea mărimii autocorelației valorilor re
ziduale, evaluarea nivelului de semnifi
cație al coeficienților estimați, proporția 
variației „explicate" de mulțimea variabi
lelor independente, eroarea standard a 
valorilor estimate. în. al treilea rînd, mo
delele au fost analizate și prin prisma 
calităților de previziune pe care le po
sedă ; în cadrul unei simulări „ex post" 
și a unei simulări „ex ante" s-au com
parat vînzările actuale ale produsului, 
intr-o perioadă oarecare, cu cele calcula
te pe baza fiecărui model. Totodată, în 
vederea evaluării performanțelor modele
lor considerate în raport cu un model 
care se bazează pe extrapolarea trendu
lui, s-a folosit o formă a coeficientului lui 
Theil. care reprezintă un raport între a- 
baterile medii pătratice ale celor două 
modele comparate.

Rezultatele obținute în urma experi
mentării practice a modelului ne îndrep
tățesc să apreciem că utilizarea acestui 
model dinamic în prognoza pe termen 
mediu (1—2 ani) a cererii pentru bunuri 
de folosință îndelungată ar fi deosebit de 
utilă verigilor care se ccupă de planifi
carea producției și comercializării unor 
astfel de bunuri.
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ASIGURAREA DE ACCIDENTE

Printre formele de asigurare, pe care 
ADAS le pune la îndemîna cetățenilor, 
se află și „Asigurarea de accidente".

Ea se poate încheia pentru sume fixe 
sau pentru sume convenite.

Asigurările de accidente pot fi înche
iate de orice persoană în vîrstâ de la 16 
ani împliniți, indiferent de profesie și de 
locul de muncă. Persoanele care reali
zează venituri din munca proprie pot în
cheia asigurări de accidente de la vîr- 
sta de 14 ani. Dintre evenimentele ne
prevăzute pentru urmările cărora ADAS 
plătește sumele asigurate, amintim : ex
plozia, lovirea, căderea, alunecarea, 
prăbușirea de teren, trăsnetul, electro
cutarea, arsura, accidentele produse de 
funcționarea sau folosirea mașinilor, in
strumentelor, sculelor sau armelor, cele 
întimplate ca urmare a circulației mij
loacelor de transport sau din cauza ac
cidentelor întimplate acestora etc.

Asigurările de accidente pentru sume 
fixe (15 000 de lei pentru cazurile de 
vătămări corporale produse prin acci
dente) se încheie pe durata de 3 sau 6 
luni (în funcție de profesia asiguratului 
și de felul întreprinderii in care lu
crează) sau pe durate constituind mul
tiplul acestora, pînă la 2 ani.

Asigurările de accidente pentru sume 
convenite se încheie pe durate de la 1 
an la 5 ani, la alegerea cetățenilor.

Primele de plată, la ambele forme de 
asigurare, se stabilesc în funcție de 
mărimea sumei pentru care solicitan

tul dorește să se asigure, de profesia și 
felul unității in care acesta lucrează, 
precum și de durata contractului (de 
exemplu : la asigurarea cu sume fixe, 
primele de plată reprezintă, de regulă, 
12 sau 15 lei pe 3 ori 6 luni, putîndu-se 
încheia pe aceeași perioadă și doua 
sau trei asigurări cu sume fixe ; la asi
gurarea cu sume convenite, primele de 
plată reprezintă, de regulari,60 lei pînă 
la 4 lei pe an, pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată, acestea pu- 
tindu-se achita și în rate).

Asigurările de accidente oferă și a- 
vantdjele că, prin aceleași polițe, sînt 
cuprinse și bunurile casnice și gospo
dărești, pentru o sumă asigurată de 
5 000 de lei, iar in cazurile de invalidi
tate permanentă parțială, ca urmare a 
accidentelor cuprinse în asigurare, 
suma cuvenită în raport cu gradul de 
invaliditate permanentă stabilit se plă
tește majorată cu 25%, in limita sumei 
prevăzute pentru cazul de invaliditate 
permanentă totală.

De aceste avantaje oferite recent be
neficiază și asigurații care au încheiat 
astfel de asigurări și sînt în vigoare.

★

Pentru relații suplimentare și pentru 
încheierea de asigurări, vă puteți 
adresa responsabililor cu munca ADAS 
din unitățile socialiste, filialelor A.C.R., 
agenților și inspectorilor de asigurare 
sau oricărei unități ADAS.



CAMERA DE DORMIT .ALUTUS" 

compusă din: dulap cu trei uși cu corp 
suprapozabil, pat cu saltea „relaxa" 
pentru 2 persoane, noptieră (2 bucJ, 
toaletă, măsuță și banchete (2 buc.)

CAMERĂ DE TINERET „ALUTUS 

compusă din: dulap cu două uși, pat 
cu saltea „relaxa" pentru o persoană, 
noptieră, masă de lucru, banchetă, 
comodă

’A

MOBILIER MODERN CU FINISAJ MAT
„ALUTUS*  — titulotura unui program de mobilâ care tinde 
să ofere cumpărătorilor piese de o funcționalitate com
plexă. Estetică modernă. Rezistență deosebită. Preț accesibil. 
„ALUTUS" — o mobilă de ultim tip, aflată in producția de 
serie la C.P.L Rîmnicu-Vîlcea.
„ALUTUS**  — o combinație care oferă, la cerere, piese 
singulare sau in combinație diversă, după necesitățile spa
țiale și funcționale.
„ALUTUS*  — realizată din panouri de pal, furnire indigene 
(stejar, frasin etc) sau exotice, finisaj transparent cu luciu 
mătăsos.
„ALUTUS" — mobilier modem, confortabil, rezistent.


