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POLITICA AGRARA A PARTIDULUI 
componentă de bază a politicii de făurire 

a economiei socialiste, de creștere 
a bunăstării poporului

CONGRESUL consiliilor de conducere 
i unitățile agricole, ce va avea loc la 
eputul săptămînii viitoare, reprezintă o 
inifestare viguroasă a democratismului 
-ietății noastre socialiste. Amploarea 
oblematicii*  aflate pe ordinea de zi a 
estui reprezentativ forum al țărănimii a 
st subliniată de tovarășul Nicolae 
iaușescu în Expunerea prezentată Ia 
dința comună a Comitetului Central al 
C.R., Marii Adunări Naționale, Consiliu

lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și activului central de partid și de 
stat : „Congresul consiliilor de conducere 
din unitățile agricole socialiste, al întregii 
noastre țărănimi, care va avea loc la mij
locul lunii aprilie, va analiza pe larg acti
vitatea din agricultură și va stabili obiec
tivele ce revin acestui sector economic, 
măsurile ce se impun pentru realizarea 
unui și mai puternic avint in dezvoltarea 
agriculturii noastre, in creșterea producției 
vegetale și animale".

In perspectiva lucrărilor Congresului, să 
marcăm citeva din principalele preocupări 
ale partidului și statului pentru crearea 
agriculturii socialiste, pentru transformarea 
acesteia într-o ramură de bază a econo
miei naționale căreia ii revine un rol tot 
mai mare în creșterea armonioasă a în
tregii economii, in sporirea venitului na
țional și ridicarea nivelului de trai al po
porului.,' JARTID AL CLASEI MUNCITOARE, avînd înscris ca tel* pe stindardul său de luptă făurirea societății comuniste pe pămîntul României, Partidul Comunist Român s-a do- ' ' *t,  încă de la înființarea sa, un dîrz și consecvent apărător 

5. intereselor țărănimii, alianța dintre clasa muncitoare și țără- 
" ț reprezentînd baza puterii politice în România socialistă. S'Ktenția acordată de către P.C.R. problemei agrare se explică aceea că, de-a lungul vremii, aceasta a constituit cea mai lă problemă a societății românești, determinată de importan- >: i rolul agriculturii și țărănimii în viața economică, politică ->cială a țării, precum și de situația grea în care au fost menite agricultura și țărănimea în regimurile trecute.3e știe că, în contextul relațiilor economice românești, agri- , ura a reprezentat — și continuă să reprezinte — o importan- ramură a economiei naționale. Pînă nu de mult, cea mai re parte a populației active din România avea ca principal .ren iu de muncă și sursă de venituri agricultura. Ca urmare, I icultura era și principala sursă de formare a venitului națio- ■- , de creștere a avuției naționale a României.•.-/In același timp, de-a lungul veacurilor, țărănimea a repre- , .tat principala forță a progresului economic și social de pe iste pămînturi, scăldate de apele Mării Negre și ale Dunării • umbrite de piscurile semețe ale Carpaților. Ca forță socială .riotică, progresistă și revoluționară a societății românești, 
ănimea a jucat rolul hotărîtor atît în dezvoltarea cconomico- 

■ială, în creșterea forțelor de producție din țara noastră, cit și 
lupta pentru dezvoltarea și păstrarea ființei naționale, pentru 
berarea națională și dreptate socială. Marile bătălii purtate țărănime pentru o viață mai bună, împotriva claselor exploa- oare, pentru schimbarea rînduielilor anacronice din România reliefat în permanență capacitatea revoluționară a acestei rțe, a cărei putere putea dobîndi valențe noi în condițiile coor- mării și încadrării ei în activitatea politică, condusă de către irtidul clasei muncitoare. Marea răscoală țărănească din 1907, ■sfășurată în condițiile dezvoltării economiei românești pe ca- a capitalistă, a demonstrat și celor mai sceptici teoreticieni că rănijnea română își păstrează spiritul și forța revoluționară și Date deveni un aliat de nădejde al clasei muncitoare, în vede- ;a înfăptuirii celei mai înaintate societăți pe meleagurile strămoșești — societatea comunistă.Inegalitatea socială a acționat ca o forță lăuntrică, ținînd iereu aprinsă flacăra nemulțumirii sociale și a spiritului revo- iționar al țărăminii. Se știe că nici reforma agrară din 1864, ici cea din 1918—1921, precum nici alte reforme proclamate de egimurile burghezo-moșierești nu au dus la soluționarea proble- ' hei agrare în România, deoarece atît timp cît moșierimea a ontinuat să dețină un rol dominant în societate s-au menținut i relațiile feudale, exploatarea și înapoierea.

IATĂ DE CE partidul clasei muncitoare din România, încă de la începuturile sale, a înscris printre cele mai importante obiective strategice înfăptuirea revoluției agrare, care să scoată agricultura și țărănimea din imobilismul secular și să le antreneze pe calea progresului, prin valorificarea potențialului revoluționar al țărănimii și a marilor resurse de sporire a producției și a productivității muncii agricole, pentru ridicarea nivelului de trai și de civilizație al acestei numeroase clase sociale.în concordanță cu realitățile sociale din România burghezo- moșierească, în agricultura căreia se mențineau însemnate rămășițe feudale, politica agrară a P.C.R. a urmărit înfăptuirea primei etape a revoluției agrare, respectiv etapa reformei agra
re democratice, pentru care a militat cu consecvență timp de peste două decenii. Victoria insurecției armate naționale antifasciste și antiimperialiste din august 1944, deschizînd o pagină nouă în istoria acestor pămînturi, a creat și premisele pentru rezolvarea definitivă a problemei agrare, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii românești. Mobilizînd și conducînd toate forțele democratice care militau pentru o nouă stare socială și economică a țăranului român, asuprit și exploatat de-a lungul. veacurilor, Partidul Comunist Român a acționat cu toată fermitatea pentru înfăptuirea reformei agrare democratice, transpusă în viață în cea mai mare parte în iarna anului 1945 (completată de lichidarea rămășițelor moșierești în martie 1949). Caracteristica principală a reformei agrare din 1945 a constituit-o fondul său revoluționar : comitetele țărănești (create în mod special în întreaga țară), la îndemnul și cu sprijinul clasei muncitoare, au trecut la săvârșirea actului revoluționar de împărțire a pămînturilor moșierești, prin care peste 1,1 milioane de hectare au fost expropriate și atribuite prin împroprietărire (în fapt, fără despăgubire) unui număr de 920 mii familii de țărani. Urmările sociale, economice și politice ale reformei agrare din 1945 au fost remarcabile pentru evoluția societății românești. Astfel, moșierimea (ale cărei proprietăți au fost limitate la maximum 50 de hectare) a primit o puternică lovitură, baza ei economică fiind în cea mai mare parte lichidată. Ca urmare, moșierimea părăsește scena 
politică a țării, pe care o dominase secole de-a rîndul. Structura socială la sate se schimbă : principala clasă exploatatoare devine chiaburimea, se reduce ponderea țărănimii sărace, țărănimea mijlocie devine figura centrală a satului românesc. Lichidarea marii proprietăți feudale a stimulat dezvoltarea forțelor de producție din agricultură și sporirea producției agricole. Totodată, ca urmare a naționalizării unei părți din pămîntul și mijloacele de muncă expropriate, au fost create fermele 



de stat și stațiunile de închiriat mașini agricole, germeni ai viitoarelor unități agricole socialiste — I.A.S. și S.M.A. ■— care aveau să joace un mare rol în înfăptuirea celei de-a doua etape a revoluției agrare, revoluția agrară socialistă.Necesitatea trecerii „din mers“ la această etapă a revoluției agrare, al cărei principal conținut l-a constituit cooperativiza
rea micilor gospodării țărănești, ca singura cale de rezolvare a pr<*>lemei  agrare, a fost determinată și de faptul că, mai ales în condițiile unor ani secetoși consecutivi (1946—1947 și 1948), s-a văzut că mica gospodărie țărănească (care devenise baza economiei rurale) nu dispune de posibilități pentru modernizarea socială și economică și pentru sporirea producției agricole. în același timp, trecerea la făurirea sectorului socialist în economie, pe baza naționalizării principalelor mijloace de producție din 1948, a impus trecerea la marea producție agricolă, de tip 
socialist, singura capabilă să asigure, concomitent, satisfacerea cerințelor agro-alimentare ale întregului popor și ridicarea nivelului de trai al țărănimii.
PLENARA C.C. AL P.C.R. din 3-5 martie 1949 se înscrie ca un moment de importanță istorică în făurirea economiei socialiste unitare în România, marcînd începerea organizării pe baze noi a vieții și muncii țărănimii. Pentru politica agrară a partidului, plenara din 3-5 martie 1949 a do- bîndit o semnificație istorică de importanță excepțională, partidul jalonînd principiile de căpetenie pe baza cărora a fost înfăptuită cea mai complexă și mai grea revoluție socială — revoluția agrară socialistă.Caracterul de durată al procesului de transformare socialistă a satului (circa 14 ani) a fost impus de necesitatea făuririi unei baze tehnice adecvate marii producții de tip socialist, a desfășurării unei intense munci politice, organizatorice, de explicare și demonstrare prin fapte a marilor avantaje și a superiorității agriculturii cooperatiste ; trecerea la noul mod de muncă și de viață s-a realizat pe baza liberului consimțămînt. în această direcție a acționat și utilizarea unei mari diversități de forme ale cooperației, începînd cu cea de consum și aprovizionare și terminînd cu cea de producție. Formele simple și intermediare de cooperare în muncă, îndeosebi întovărășirile agricole, au exercitat o mare influență asupra țărănimii, con- vingînd-o în mod practic de avantajele muncii în comun. Același rol l-au jucat rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat și de primele cooperative agricole de producție, create încă din 1949. în același timp, înfăptuirea procesului extrem de intens de ridicare a nivelului cultural la sate a dat țărănimii posibilitatea să înțeleagă superioritatea muncii în comun, importanța aplicării tehnologiilor noi de cultivare a pămîntului.Pe această bază, după o perioadă istorică relativ scurtă — din care n-au lipsit nici dificultățile, nici unele greșeli — anul 1962, cînd s-a încheiat cooperativizarea, a marcat victoria de
plină a revoluției agrare socialiste și a deschis calea trecerii într-o etapă nouă, superioară, de soluționare- a problemei agrare: etapa asigurării unui progres rapid al producției agricole și a ridicării nivelului de trai al țărănimii.Semnificația acestui act revoluționar este multiplă. Pe prim plan se impune a fi menționat faptul că această măreață victorie a marcat crearea economiei șocialiste unitare, triumful 
relațiilor noi, socialiste, atît la orașe, cît și la sate, izbînda definitivă a socialismului în România — înfăptuită în condițiile creșterii permanente a producției agricole și ale sporirii efectivelor de animale, ca efect al politicii de cointeresare materială și de sprijinire tehnică, economică și financiară a producătorilor agricoli.Revoluția agrară socialistă a determinat transformarea radicală a satului românesc, a structurii sociale a populației rurale, precum și a mentalității țărănimii, care devine o clasă omogenă. Influența organizării socialiste a satului asupra întregii economii românești este atît de importantă, îneît, pe bună dreptate, se poate afirma că fără înfăptuirea ei nu am fi putut dobîndi succesele obținute în dezvoltarea României, în transformarea ei într-un stat puternic, cu o industrie modernă, cu o agricultură în plin proces de dezvoltare.
IN STRATEGIA politicii agrare a P.C.R., modernizarea socială nu constituia decît fundamentul pentru moder

nizarea tehnică a agriculturii, pentru transformarea ei 
într-o agricultură intensivă, de mare randament și rentabili
tate. De aceea, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii a devenit o constantă a politicii agrare promovate de P.C.R. în noua etapă a revoluției agrare. Mecanizarea, chimizarea, îmbunătățirile funciare, extinderea soiurilor, hibrizilor și raselor de mare randament, promovarea unor noi tehnologii etc. sînt principalele direcții de promovare a progresului tehnic în agricultura noastră, prin intermediul cărora, într-o pe-

rioadă relativ scurtă, România a micșorat decalajul carB pară de țările cu agricultură dezvoltată. Ca dinamism, i 
dezvoltare, de sporire a producției agricole, România 
astăzi unul din primele locuri în lume: în decurs de c ' sfert de veac, producția globală agricolă a sporit de trei ori, iar productivitatea muncii de circa cinci această bază, România își asigură necesarul de produse E alimentare, la un nivel tot mai ridicat, corespunzător < țelor unei alimentații raționale, concomitent cu creșteri E ponibilităților pentru export.Paralel cu dezvoltarea forțelor de producție, au coli să se perfecționeze relațiile de producție din agriculturi masarea cooperativelor agricole mici și dimensionarea |. nală a întreprinderilor 
rificarea mai rațională tant factor de progres dovedit a fi, în ultimii rarea intercooperatistă prinderile agricole de stat și cooperativele agricole de pil ție. Perfecționarea activității consiliilor intercooperatis I nuclee de organizare pe baze industriale a agriculturii, d tuie un important obiectiv al politicii partidului de perî

agricole de stat au contribuit la 
a potențialului de producție. Un j economic și social în agricultu ani, cooperarea în producție, și, mai recent, cooperarea dintre

nare a relațiilor de producție socialiste la sate.
VIITORUL agriculturii noastre socialiste, așa cum îl] nește politica agrară prin Programul partidului, va fit de strădaniile pe care înaintașii și contemporanii | pus și le depun pentru crearea unei agriculturi moderne și pi re. Intensificiarea politicii de investiții va permite promovări producția agricolă a celor mai modeme mijloace de prod: va fi desăvârșită mecanizarea complexă și completă a Iu lor agricole; chimizarea va rile cu agricultură avansată; irigarea va cuprinde aproap treaga suprafață care se justifică din punct de vedere nomic; amploarea lucrărilor de îndiguiri, asanări și comb a eroziunii solului va atinge dimensiuni fără precedent î toria României; biologia va pune la dispoziția producție iuri și hibrizi de mare randament; va spori competența c; lor de conducere și se va îmbunătăți procesul decizional agricultură.Pe acest fundal se desfășoară îmbunătățirea structuri 
ramură a agriculturii, în cadrul căreia, paralel cu păsti rolului de pîrghie hotărîtoare a producției de cereale, ZO' nia devine ramură prioritară (prioritate care se extinde și pra unor ramuri animaliere cu condiții mai favorabile de voltare, cum este creșterea bovinelor și a ovinelor), iar ramuri vegetale de mare valoare alimentară sau indust cum sînt legumicultura, pomicultura, viticultura, cultura clei de zahăr, florii-soarelui, inului, cânepei etc. li se imp un ritm mai înalt de dezvoltare.

Industrializarea proceselor de muncă va produce prof transformări în caracterul muncii agricole care, trepta deveni o variantă a muncii industriale. Apropierea condi de .muncă din agricultură de cele din industrie va deter și apropierea condițiilor de viață, de trai, astfel că în u toarea perioadă istorică vom fi martorii, dar și autorii acti ștergerii treptate a deosebirilor esențiale dintre oraș și Aceasta va fi nu numai o nouă etapă în reglementarea pr ■mei agrare în România, ci și etapa unor noi culmi de greș, civilizație și bunăstare a satului românesc contemp1 în sfîrșit, nu pe ultimul plan se înscriu preocupării perspectivă ale politicii agrare a P.C.R. privind perfecțlor 
în continuare a relațiilor de producție la sate, pentru a as: permanent concordanța necesară cu noile forțe de prod din agricultură, ca forță motrice a progresului econom agricultură, transformarea muncii în agricultură într-o 
antă a muncii industriale. Extinderea, diversificarea și fecționarea formelor de cooperare intercooperatiste (în c: cărora consiliile intercooperatiste sînt chemate să devină ganisme mai active), întărirea întreprinderilor agricole de pentru a deveni model de organizare, socialistă a agricul integrarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii în vitatea cooperativelor agricole de producție, consolidarea nomică a întregului sector cooperatist vor duce la întă proprietății socialiste de stat și cooperatiste, care asigur bune condiții progresul continuu al agriculturii.Astăzi, în preajma deschiderii Congresului țărănimii Republica Socialistă România, scurta privire retrospectiv de perspectivă asupra politicii agrare a Partidului Corn Român relevă cu deosebită vigoare caracterul ei creator zultat din îmbinarea armonioasă a adevărurilor fundame: ale marxism-leninismului cu realitățile economice, socia politice de pe plaiurile românești, îmbinare ce a dat 1 unei sinteze noi, care poartă în lume faima unui part unui popor decise să facă totul pentru triumful ideilor c< niște în România.

■a complexa și completa a lu> dobîndi dimensiunile atinse î

prof. dr. O. PARP,
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MGRESUL ȚĂRĂNIMII, EXPRESIE A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

1907 — 1977: dimensiuni ale rezolvării problemei agrare în România

ȚĂRĂNIMEA Șl PROGRESUL 
ECONOMICO-SOCIAL AL ROMÂNIEI (m)

utații în structura demoeconomică a satului

. IEXTAREA fermă a economiei spre modernizarea struc- • pe baza tehnicii moderne, modifică vizibil problematica . elor demoeconomice, raportul între populația ocupată în htură și industrie, mobilitatea teritorială, raportul dintre îi simplă și complexă, ridicînd pe prim plan necesitatea jsntă a reevaluării într-o viziune nouă a timpului de ji al țărănimii ca și al societății în general. Toate acestea t naștere unui nou model de distribuire a resurselor de 
'I pe ramuri, în mod special între industrie-agricultură, cu pății considerabile asupra mersului întregii societăți, (vezi ții nr. 1).ț. i evoluția populației ocupate în agricultură se întîlnesc ' j fenomene cu două tendințe opuse : unul de scădere ab- ' l și relativă a populației ocupate pe ansamblu și de creș- în cadrul acesteia a personalului ocupat în activitatea ți lor agricole de stat. Față de anul 1950 populația ocupată jricultură a scăzut cu 2 371,3 mii persoane, fiind compen- ’de o creștere aproape în aceeași măsură a personalului lucrează în industrie. Prin aceasta putem să evaluăm de him că societatea românească a economisit echivalentul a J hilion de brațe de muncă prin folosirea mai completă a îlui de timp din gestiunea societății. Suprafața agricolă pe icrător a crescut de la 2,3 ha în 1950 la aproape 4 ha în 1975, evident încă destul de redusă față de posibilități. In ttă perioadă, numărul muncitorilor și al celorlalte persoane lucrează în unitățile de stat a crescut mai bine de două Astfel că ponderea acestora în totalul populației ocupate era 5% în 1950, urcînd în anul 1975 la 12,6°,ț -iîtrunderea progresului tehnic în agricultură a dat naștere curent de intensificare a muncii complexe, de creștere a %lor calificate în diferite profesiuni. A crescut simțitor nubil cadrelor tehnice din agricultură. în anul 1975 numărul ■terilor și tehnicienilor era de circa 26 000 din care ingineri 9. Din totalul inginerilor și tehnicienilor 14 077 (54,2%) sînt ' ieri și tehnicieni agronomi, 3 295 (12,7%), ingineri și teh- _-ni zootehniști, 6 213 (23,9°/o), medici și tehnicieni veterinari (9%) ingineri mecanizatori. Urmînd tendințele de moderare a agriculturii, producția agricolă necesită mai mult ca nd pregătirea cadrelor agricole de toate gradele, stăpînind iștințe. de biologie, mecanică, chimie, organizare, conducere estiune, ceea ce face cu atît mai stringentă perfecționarea toate aspectele prin cursuri de calificare a lucrătorilor din cultură, mai ales că în prezent stocul de forță de muncă ficată în această ramura este relativ mai scăzut.’roductivitatea muncii a crescut simțitor în agricultură ca hare a înzestrării tehnice a muncii, a gradului de calificare utilizării mai bune a timpului de muncă. în perioada exa- ată productivitatea muncii în agricultură calculată ca un ort între venitul național creat de această ramură și popu- a ocupată a crescut de circa 3,4 ori, ceea ce marchează evi- t linia ascendentă a agriculturii noastre. Firește că în ciuda greșului evident, agricultura mai păstrează un caracter se- ier mai pronunțat, dacă se are în vedere că timpul de lucru Stiv utilizat de către țărănime este mult mai redus decît în iurile neagricole. Astfel, potrivit anchetelor efectuate în con- ile țării noastre, un țăran cooperator lucrează cca. 200 de p pe an (140—145 zile în cooperativă și 50—60 zile în gospo-

Evoluția populației ocupate in agricultură

Tabelul nr. 1

1950 1955 1960 1965 1970 1975
al populație 
pată — mii

3837,4■soane 6208,7 6511,0 6233,1 5476,5 4848,6
- în % 100 105 100 88 78 62

1 total : 
mărul mediu

personalului 
— mii pers. 219,2 283,8 310,6 425,6 440,1 484.2

- în % 100 129 142 194 201 221

dăria personal-ajutătoare) în timp ce un lucrător industrial prestează aproape 300 de zile anual.în aceste condiții — păstrînd prudența corespunzătoare — prin ridicarea gradului de utilizare a timpului de muncă din agricultură la nivelul mediu al lucrătorului industrial — desigur ca o rezervă potențială — s-ar obține o economie de muncă socială de 350,7 milioane om-zile (calculat pentru anul 1975) sau circa 1 mii. de brațe de muncă. Utilizarea mai bună a timpului se face nu numai prin trecerea unei părți a populației agricole în alte ramuri ci și prin crearea, treptată a condițiilor de intensificare a producției agricole, care vizează în principal dezvoltarea creșterii animalelor, a legumiculturii, a fermelor industriale în cadrul unităților agricole care solicită forță de muncă în tot timpul anului. în același timp o direcție nouă a dezvoltării noastre o constituie amplasarea unor activități industriale în mediul rural, important obiectiv al politicii economice a partidului *)•în prezent ponderea populației ocupate în agricultură în totalul populației active a țării a coborît la 38%. Dar nu trebuie pierdut din vedere că aceasta s-a realizat într-un interval de timp fără precedent ceea ce ne dă măsura reducerii decalajelor, a apropierii treptate de țările avansate din punct de vedere economic 2). Tendința amintită se va menține în continuare, astfel încît la sfîrșitul actualului cincinal populația ocupată în industrie va depăși pe cea ocupată în agricultură, ceea ce va marca fără îndoială un veritabil salt calitativ în procesul de înnoire a structurilor noastre economico-sociale.Progresul economiei și al agriculturii atrage după sine schimbări înnoitoare în ceea ce privește așezarea populației pe medii de viață, în sensul creșterii populației urbane, al dezvoltării orașelor ca urmare a politicii de industrializare, repartizării noilor capacități și obiective economice pe tot cuprinsul țării. în intervalul 1948—1975 ponderea populației urbane a crescut de la 23,4% din totalul populației la cca. 44% în ultimul an. în această perioadă s-au produs adînci transformări în viața satului, procesul de urbanizare neînsemnînd mutarea satului la oraș ci însăși ridicarea economică, socială, edilitară, a satului.Modificările în structura societății au schimbat profund condițiile de viață ale țărănimii, ca și a întregului popor. Imaginea tradițională a satului românesc, sub influența modernizării a suferit schimbări importante, dar păstrîndu-și trăsăturile specifice ale arhitecturii sale și păstrînd frumusețea și prospețimea peisajului natural. în mod practic a fost încheiată acțiunea de electrificare a satelor, peste 300 de sate dispun de rețele de alimentare cu apă, 51 au canalizare și peste 300 sînt racordate la rețele de distribuție a gazelor. în prezent se desfășoară o acțiune de largă anvergură și de lungă durată privind sistematizarea satelor care are drept scop modernizarea satului, sporirea caracteristicilor specifice mediului citadin.Profunde modificări s-au produs în structura socio-profesio- nală a satului : ponderea muncitorilor și intelectualilor a crescut în mediul rural, s-a schimbat însăși structura profesională a țărănimii, iar în rîndurile intelectualității din localitățile rurale se găsesc peste 100 000 de învățători și profesori, peste 6 000 de medici, peste 130 mii specialiști agricoli și mecanizatori. în anii 1951—1975 s-au construit la sate din fondurile statului și ale organizațiilor cooperatiste și din fondurile populației peste 1 500 000 de locuințe. O puternică dezvoltare a cunoscut-o rețeaua de școli, unități sanitare, case de cultură.în actualul cincinal, va crește simțitor ponderea producției industriale realizată în mediul rural, urmînd ca să se construiască în localitățile rurale circa 400 obiective industriale importante sau obiective agricole față de cele 820 cît există în prezent în aceste localități. Acestea sînt în măsură să creeze condițiile de bază ca în acest cincinal să se transforme în orășele agroindustriale 120 de centre comunale, avînd rolul să deservească populația din localitățile apropiate pe distanțe medii de 15—20 km, ceea ce va contribui la asigurarea unei mai mari stabilități a populației agricole, a menținerii unei structuri echilibrate pe grupe de vîrstă a acesteia și reducerea costului social al urbanizării. în această ordine de idei, reamintim că, recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat măsura inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca un număr de 8 comu-



ne unde au avut loc răscoale țărănești în anul 1907 să fie sprijinite pentru a deveni în timp scurt centre urbane cu o bogată viață economică și socială.
Agricultura in ansamblul dezvoltării economice

Tube
Indicii autonomiei alimentare în R.S.R. în perioada 1950

1
1955 I960 1965 1970

Populația 106,2 112,8 116,7 124,2
Producția agricolă 162 171 193 212
Producția agricolă pe

un locuitor 152 151 165 171POATE MAI MULT ca în alte țări, locul și rolul agriculturii ca și al țărănimii, în țara noastră au o adîncă semnificație so- cial-economică ce nu poate fi desprinsă de un șir de factori pentru care condițiile naturale se situează pe un plan major. Poziția geografică a României, întinderea terenurilor agricole care ocupă cca. 63% din suprafața țării, calitatea solurilor, climatul favorabil oferă condiții pentru cultivarea eficientă a unei mari varietăți de plante și creșterea multor specii de animale.Industrializarea socialistă a țării a dus la creșterea ponderii industriei în venitul național, dar aceasta nu înseamnă nicidecum diminuarea rolului agriculturii în ansamblul dezvoltării economico-sociale „îți procesul construcției socialiste — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — se impune de asemenea, să se ia 
în considerare faptul, mai ales în țările cu condiții naturale a- 
decvate, cum este țara noastră, că agricultura reprezintă una 
din ramurile de cea mai mare importanță ale economiei națio
nale, ea are rolul hotărîtor pentru progresul rapid al întregii 
economii, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului"în țara noastră, prin locul pe care îl ocupă, agricultura este o ramură de bază a economiei naționale. Prin, importanța și funcțiile ei — alături de industrie, ea joacă un rol de seamă în dezvoltarea unei economii moderne, eficiente. Agricultura produce 16% din venitul național, absoarbe 13% din volumul de investiții și 13,4% din volumul de fonduri fixe. Cifrele de mai sus dau numai o orientare relativă asupra acestei ramuri deoarece, odată cu dezvoltarea industriei și creșterea rapidă a populației urbane, sporește considerabil rolul și importanța agriculturii și a țărănimii în aprovizionarea populației și a industriei cu materii prime și satisfacerea altor nevoi ale economiei naționale. Sporirea producției vegetale și animale, în general a unor plante deosebit de valoroase prin multiplele lor utilizări, a creat condiții pentru acoperirea în întregime a necesităților interne, precum și crearea unor disponibilități pentru export, agricultura deținînd un loc important în comerțul nostru exterior, fiind o sursă însemnată de devize.Așa cum reiese din datele prezentate aportul agriculturii la posibilitatea de aprovizionare a populației s-a dublat la cereale- boabe, a sporit simțitor la plantele tehnice (floarea-soarelui și sfecla de zahăr), precum și la alte produse. în anul 1976 producția de cereale boabe pe un locuitor s-a ridicat la cca. 950 kg, apropiată de țările cu agriculturile cele mai avansate. în perspectivă producția de cereale se apreciază că va crește la 1000- 1200 kg pe un locuitor.Examinată în ansamblu evoluția agriculturii românești poate fi apreciată prin capacitatea de aprovizionare corelată cu evoluția generală a populației. Față de anul de bază, 1950, capacitatea agriculturii de aprovizionare a consumului alimentar și în parte și a consumului nealimentar (textile, pielărie etc.) a crescut mai bine de 2,2 ori, obținîndu-se în acest interval un ritm mediu de creștere a producției agricole de 4,3% față de o creștere medie anuală a populației de numai 1,1%. în anul 1975 de exemplu, producția globală agricolă a fost de 93,8 miliarde de lei pe care dacă o raportăm la populația României rezultă o producție agricolă pe un locuitor de 4 416 lei ce poate să însemne în ansamblu un indice satisfăcător în caracterizarea autonomiei alimentare, (vezi și tabelul nr. 3).Desigur datele trebuie analizate doar din punctul de vedere global întrucît în intensificarea relațiilor noastre comerciale externe agricultura joacă un rol important în asigurarea unor disponibilități pentru export.în cadrul dezvoltării economico-sociale țărănimea va conți irua să joace încă un rol deosebit de important în opera de construcție socialistă a țării. „Țărănimea — arăta secretarul general al P.C.R. ta Congresul educației politice și al culturii socialiste 
— deși va scădea numericește ca urmare a modernizării pro 
ducției agricole, va continua să joace un rol de cea mai marc

Producția principalelor produse alimentare pe un locuitor
Tabelul nr. 2

U/M 1950 1955 1960 1965 1970 197.’

Cereale — boabe kg 315,7 574,7 533,9 662,3 524,9 718,1
Floarea-soarelui kg 13,1 16,0 28,3 29,6 38,0 34,.-
Sfecla de zahăr kg 35,7 106,2 169,9 158,4 144.2 230.9
Cartofi kg 98.2 150,5 163,5 115,3 101,9 127
Carne kg 39,5 51,1 52,7 58,7 68.8 97.1
Lapte 1. 140,6 148,5 176,2 170,9 187,3 209,1
Lină kg 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 l.~
Ouă buc 67 89 128 138 175 255

importanță în producția de bunuri materiale, în întreagă 
de construcție socialistă".Avînd în vedere acest important rol al țărănimii și. seama și de faptul că agricultura constituie o ramură c| a economiei — cu funcții multiple — partidul pune în politicii sale agrare realizarea unei agriculturi intensive» derne, de înaltă productivitate, capabilă să asimileze ma producție ceea ce ne oferă azi în lumea contemporană ] sul tehnic.Firește că realizările obținute pînă în prezent în tim lativ scurt în care am reînceput înnoirea profundă a str lor noastre sociale sînt deosebit de importante, dar — < rîndu-ne cu alte țări, chiar cu condiții naturale mai puțir' rabile — nivelul nostru de dezvoltare ca producție și sti: a agriculturii este relativ în urmă. Sîntem încă rămași în ui privința producțiilor medii pe ha și pe un animal, înz® tehnice a muncii, și, în ultima analiză, a nivelului producT ții muncii agricole ; un lucrător din agricultura noastră c nica, îndemînarea și organizarea de astăzi asigură hrana K 3-4 persoane din mediul neagricol, față de 20-25 cît este raport în țările cu o agricultură avansată.Tocmai în acest scop potrivit programului de sporire ; ducției vegetale și animale urmează să asigurăm încă în < acestui cincinal, mecanizarea completă a tuturor lucrări gricole atît la lucrările la cîmp, cît și în zootehnie, prin îm tățirea sistemei de mașini de înaltă productivitate. Inel, chimică urmează să asigure întreaga cantitate de îngrășăț și alte substanțe chimice necesare agriculturii. O problem deosebit de importantă o constituie ameliorarea și conseil fondului funciar prin acțiuni de îndiguiri, desecări, îmbu țiri funciare — calea principală rămînînd însă creșterea fi tății solului, refacerea solurilor degradate. Prin program? irigații se urmărește ca pînă în jurul anului 1990 să se , zeze irigarea a peste 5 mii. ha ceea ce înseamnă de fapt ap întreaga suprafață posibilă de irigat în țara noastră. Dezvo complexă a economiei ca și industrializarea vor acționa în nuare asupra influențării structurii producției agricole dezvoltarea culturilor tehnice cu randament economic înaltAgricultura românească are condiții deosebite pentru voltarea unor ramuri intensive a producției vegetale care în zent au încă .rezerve importante. Astfel, legumicultura, vi tura și pomicultura se vor dezvolta simțitor, în special pe intensivă, a creșterii randamentelor la hectar pentru ca înc; acest cincinal necesarul de legume pentru consumul popu să fie pe deplin satisfăcut.Ținînd seama de îmbinarea ramurii producției vegetale cea animală în condițiile noi ale progresului tehnic un obit de seamă îl constituie dezvoltarea zootehniei, creșterea pre ției animaliere, a cărei pondere se urmărește să ajungă la din produsul global al agriculturii. O problemă important constituie mat departe dezvoltarea bazei furajere, a materiilor me necesare pentru dezvoltarea zootehniei. Se au în vedere suri serioase de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor, a creș! randamentului acestora pe toate cele 4 mii. hectare de carej punem în prezent.în cadrul acțiunii generale de dezvoltare a țării, prin ere rea producției agricole, se vor crea condiții de viață superi pentru întreaga țărănime, ca și pentru toți cetățenii țării, deosebire de naționalitate, în spiritul principiului echității cialiste, se va asigura ștergerea treptată a deosebirilor esenl dintre oraș și sat, prin ridicarea satului la nivelul de dezvol a orașului.

prof. dr. Mircea SULG^

1) Experiența țărilor cu agricultura cea- mai avansată arat, această ramură nu poate asigura utilizarea completă a resurselo muncă agricole. în aceste țări, între 20 și 36% din fondul de tim unui lucrător agricol, iar în S.U.A. 50% îl constituie activitățile agricole. (Les structures' agricoles dans la communaute europee in „Problemes Economiques", din 7 martie 1973).2) O statistică românească de la începutul acestui veac, a Min: rului Agriculturii și Domeniilor, arată că la acea vreme, pond populației agricole, în totalul populației ocupate era în Sta Unite ale Americii și Germania de 35°/(i, în Olanda și Elveții 28—30% . în Belgia de 21,5%, ca să nu mai. vorbim de Anglia în nu se ridica decît la 8,5%. La acea dată ponderea populației agr: in România era de 81°/<k
4 W//S/7SSSS/S//7SSSSySSSfSSSSZ/7Jtr/Zt7Z/7WSS/S/77ZS/7/SSSSSSSfSSS/Z^  ̂ Revtsta econ



O cucerire esențiala a socialismului, un obiectiv prioritar 
al dezvoltării economico-sociale a satului românesc

CI&ESTE^EA NIVELULUI DE TI^AB
AIL P0PULAȚBEI IWI&AL

PROGRAMUL de dezvoltare economico-socială a României, aprobat de Con
ți al XI-lea al Partidului Comunist Român, stabilește că „în centrul politicii rale a partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral voltate și înaintare spre comunism se va afla permanent omul — factor esen- lal întregii dezvoltări economico-sociale — satisfacerea plenară a cerințelor• de viață în continuă creștere și diversificare, afirmarea neîngrădită a perso- ijății umane" *)■

• Strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, asigurînd dez- 
irea armonioasă a tuturor sectoarelor activității ■ economico-sociale, creează 
Biții și pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregii 
ulații din mediul rural.
Analiza pe care o prezentăm în continuare își propune să releve influențele 

.mbărilor profunde petrecute în viața economică și socială a satului, asupra 
fiului de trai al populației rurale.

Modificări în structura 
socio-profesională_ ___ __  ____ — ---■ TRECEREA agriculturii pe baze so-. liste? a generat profunde restructu- Mi cu caracter demografic și social în _ diul rural. Promovarea progesului : nic și științific în agricultură, meca- area muncilor în acest sector, au de- 'minat modificări ample în structura îio-profesională a populației sătești, ncretizate într-un proces accelerat de lificare, în creșterea numărului celor upați în activități neagricole.Aceste modificări în structura socio- ofesională'a populației rurale consti- ie o trăsătură de bază a procesului de ansformare social-economică a satu- i românesc, a cărui esență a fost "bliniată cu deosebită claritate de •varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul meral al partidului : „Țărănimea s-a 

•ansformat și ea într-o clasă nouă, 
ire. în dubla calitate de producător și 
roprietar al mijloacelor de producție, 
cupă un loc deosebit de important în 
conomia socialistă a țării, în creația 
îaterială, în viața socială, în întreaga 
peră de edificare a noii orînduiri. S-a 
ărgit orizontul politic și de cunoaștere 
J țărănimii, pregătirea ei culturală, 
ehnico-științifică și profesională" 2).Corespunzător mutațiilor intervenite n viața social-economică, are loc o eon- ;inuă dezvoltare a rețelei rurale de fcoli, de instituții și dotări sociale de jiferite tipuri — sanitare, culturale și sportive, comerciale, de alimentație publică și de transport (în graficele alăturate sînt evidențiate unele din aceste aspecte). Toate acestea amplifică modi

Dinamica vlnzarilor de mărfuri și prestărilor

de servicii în mediul rural

Volumul desfacerilor I960 1965 197o 1975 198o

Total vînzări de mărfuri 100 159,76 2oo,57 268,16 591,77
Mărfuri alimentare 100 184,52 250,84 276,52 59o,o8
Alimentație publică 100 2o8,79 5o6,89 479,00 744,25
Mărfuri nealimentare loo 159,71 168,22 227,05 555,54
Total prestări de ser
vicii 100,0 522,58 651,9* 1557,50

ficările de ordin demografic în viața satului, crescînd pe de o parte ponderea populației angajate — care în ultimii 10 ani s-a dublat — iar pe de altă parte sporind simțitor, în cadrul populației sătești active ponderea celor ocupate în sfera deservirii.
Creșterea veniturilorPOLITICA CONSECVENTĂ a partidului și statului nostru de ridicare continuă a bunăstării populației rurale își găsește o deplină ilustrare în grija pentru creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare a acesteia.Adîncirea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii, bazat pe creșterea gradului de mecanizare și chimizare, pe îmbunătățirea structurii culturilor și soiurilor, pe extinderea lucrărilor de irigații, a făcut ca producția agricolă din perioada 1971—1975 să fie mai mare cu peste 25% decît cea din cincinalul anterior și cu 55% față de perioada 1961—1965. Aceasta a permis luarea unor măsuri importante cu privire la creșterea veniturilor populației rurale în general și al țărănimii în special, prin . stabilirea unui venit minim garantat, prin înlesniri fiscale, prin mărirea prețurilor de contractare la o serie de produse animaliere, prin majorarea pensiilor țăranilor cooperatori, asistență spitalicească gratuită, ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă, pentru copii ș.a. în anul 1975, veniturile bănești obținute de țărănime de la unitățile socialiste au fost cu 28,7% mai mari față de nivelul din anul 1971.Marcînd o nouă etapă în ridicarea gradului de civilizație materială și spi-

Dezvoltarea rețelei comerciale în me
diul rural (dinamica numărului de uni

tăți)
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«rituală a tuturor celor ce muncesc, actualul plan cincinal prevede o creștere de 20—29% a veniturilor reale ale țărănimii, pe o persoană activă.Grija partidului și statului pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață țărănimii noastre se reflectă și în programul de măsuri aprobat recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu privire la îmbunătățirea sistemului de pensii și indemnizații de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, în măsurile luate pentru organizarea — pentru prima dată în țara noastră — a unui sistem de pensionare a agricultorilor din zonele necooperativizate. Aceasta va contribui la creșterea cointeresării țăranilor cooperatori în dezvoltarea economică a unităților în care lucrează, la obținerea de rezultate superioare, atît în cooperative cît și în zonele necooperativizate și, în acest fel, la dezvoltarea generală a agriculturii. în același timp, trebuie remarcat faptul că la constituirea fondurilor respective o contribuție importantă se va acorda de la bugetul de stat. De asemenea, trebuie evidențiat faptul că atît țărănimea, cît și categoriile de populație neagricolă, ce locuiesc în mediul rural, vor beneficia de cheltuielile social-culturale ale statului.Astfel, pentru accelerarea procesului de urbanizare a unor comune în care au avut loc răscoale țărănești în 1907, s-a aprobat sporirea fondului de investiții în următorii ani cu aproape jumătate de miliard, de lei.
'Modificări in structura 

consumuluiBAZAT pe creșterea și diversificarea continuă a producției bunurilor de con- 
w—



sum, pe îmbunătățirea permanentă a veniturilor și a formei de obținere a a- cestora și ca exponent al tuturor prefacerilor ce afectează societatea rurală, consumul popularei sătești are o evoluție deosebit de dinamică. Volumul vînzărilor de mărfuri în mediul rural a crescut în perioada 1960—1975 de 2,7 ori, iar pentru anul 1980 se prevede să se ajungă la o creștere de 3,9 ori. în cadrul acestei evoluții, oglindind — alături de noile orientări și preferințe ale populației rurale — accentuarea treptată a denaturalizării consumului, cererea pe grupe de mărfuri cunoaște creșteri cuprinse între 2,3 ori pentru mărfurile nealimentare și 4,8 ori la alimentația publică. Caracteristică pentru evoluția cererii la sate este și dinamica accelerată a cerințelor pentru bunurile de folosință îndelungată și alte mărfuri specifice cerințelor moderne de confort. Astfel, în ultimii 15 ani vînzările către populația rurală au crescut de peste 50 de ori la televizoare, de 4,5 ori la aparate de radio, de 18,3 ori la mașini de spălat rufe, de 5,3 ori la mașini de cusut etc. Tendința de orientare a consumatorului rural spre noutate, poate fi, de altfel, considerată drept una dintre caracteristicile importante ale cererii rurale în perioada actuală.în unele sectoare de mărfuri, cum ar fi cel al produselor electrotehnice și materialelor de construcții, se poate afirma că apariția noilor articole a provocat adevărate revoluționări în însăși procesul de satisfacere a necesităților de consum. De exemplu frigiderele, care odată introduse pe piața rurală, au dus la modificări substanțiale atît ale sistemului de aprovizionare a populației, cît și ale modului de conservare a produselor. Intensitatea aderenței acestui produs la consumul populației rurale este oglindită în creșterea de peste 10 ori a volumului vînzărilor în perioada 1965—1975. Aceleași aspecte le prezintă și introducerea pe piața rurală a mașinilor și reșourilor de gătit cu gaze, la care vînzările au crescut, în ultimul deceniu, de 12,5 ori, generînd modificări radicale în sistemul de preparare a hranei.

© ©AMWZf DE RADIO ©FRIGIDERE ©MAȘINI
DE cusur ©W)ȘW DE SPĂLAT RUFE © MAȘINI Șl REȘOURI DE DĂ- 
TIT CU GAZE (7) ASPIRATOARE DE PRAF ® MOBILĂ

Pentru a face față multiplelor solicitări ale populației din mediul sătesc, comerțul cooperatist a manifestat o preocupare deosebită în ce privește atît orientarea și înnoirea continuă a fondului de marfă, cît și asigurarea bazei tehnico-materiale necesară desfășurării unui comerț civilizat. Edificator apare în această privință faptul câ în contextul unei creșteri pe ansamblu a rețelei comerciale din mediul rural cu circa 20% în ultimii 15 ani, numărul magazinelor universale a crescut de 3,4 ori, în timp ce numărul magazinelor mixte — caracteristice altă dată mediului sătesc — a scăzut cu 29%. Adăugind a- cestei structuri și o creșiere cu 43,1% a numărului de magazine specializate, avem coordonatele unui comerț civilizat, modern, în continuă transformare, care caracterizează astăzi satul românesc. în actualul cincinal, rețeaua de desfacere din mediul rural va cunoaște o nouă creștere numerică de circa-12%, mărindu-.se numărul magazinelor universale cu circa 20% și al magazinelor specializate cu peste 13%.
Dezvoltarea construcției 

de locuințe

ÎN CADRUL ansamblului de măsuri privind creșterea nivelului de trai al populației rurale, o preocupare de prim ordin a partidului nostru o constituie accelerarea construcțiilor de locuințe. Mediul rural — care înainte de cel de-al doilea război mondial era caracterizat prin faptul că din cele 4,05 milioane de locuințe, circa 2,2 milioane erau cu pardoseală din pămînt și lipite cu bălegar, aproape 664 mii cu o singură încăpere, iar circa 41 mii erau bordeie — cunoaște prefaceri profunde în domeniul construcțiilor de locuințe. Numai în decursul ultimelor două cincinale, în satul românesc — supus amplului proces de sistematizare și modernizare, orientat spre punerea de acord în mod treptat a mediului ' construit, în care se desfășoară întreaga (Ț) viață a populației, cu structuraeconomică și socială a acesteia — s-au construit peste 450 mii de locuințe noi. Pentru perioada 1976—1980 se estimează că populația își va construi din fonduri proprii, îndeosebi în mediul rural, circa 300 mii de locuințe. La acestea se adaugă un număr însemnat de locuințe ce vor fi construite în localitățile rurale din fondurile statului, ale unităților și organizațiilor cooperatiste, pentru anumite categorii de populație neagricolă.Caracterul profund umanist al politicii partidului și statului nostru este evidențiat și de faptul că, pentru lichidarea urmărilor cutremurului de la începutul lunii trecute, s-a stabilit ca o serie de sate distruse să fie reconstruite ca sate model, suplimentîndu-se totodată planul privind construcțiile în mediul rural cu 10 mii de locuințe.

Apropierea de modul 
de viață urbanATENȚIA DEOSEBITĂ pe care j dul o acordă dezvoltării serviciilo: blice la sate este relevat de dine I acestui sector în mediul rural.Volumul prestărilor de servicii care a beneficiat populația din m rural a crescut în perioada 1965— de 6,5 ori.în actualul cincinal, în mediul 11 volumul serviciilor va crește înt ritm mediu anual de 15,4%. în deosebit vor lua amploare activi'' de construcții, cea de întreținere1 ș: j parare a locuințelor, a bunurilor go. dărești de folosință îndelungată, confecții și reparații de îmbrăcăir și încălțăminte, serviciile de igi dezvoltarea rețelei de brutării ș.a. accent deosebit se va pune pe dot corespunzătoare a unităților și pe gătirea cadrelor necesare.

1 »** Programul Partidului Comunis Român de făurire a societății socialist multilateral dezvoltate și înaintare României spre comunism. Ed. politics București, 1975.
2 Nicolae Ceaușescu, Expunere la Con greșul consiliilor populare județene și a președinților consiliilor populare munici pale, orășenești și comunale. Ed. politică București, 1976.

Amploarea schimbărilor petrecut*  viața satului a dus în mod implici apariția unui complex proces de 1 dernizare a localităților rurale, cu î nirea de a contribui la îmbunătăți continuă a condițiilor de muncă și i trai ale populației.în acest proces, care se desfășo într-un ritm relativ rapid, un rol i portant revine programului de sisten tizare, ca un program social cu am, consecințe pentru ridicarea nivelului . trai și de civilizație a populației run Problema sistematizării rurale are importanță esențială pentru dezv tarea viitoare a comunelor, pentru s celerarea procesului de îmbunătățire condițiilor de viață pe multiple planu de apropiere treptată de condițiile viață din mediul urban. Comunele v deveni unități administrativ-teritoriE complexe, capabile să asigure locuit rilor condiții optime de muncă, învăț mint, cultură și ocrotirea sănătății, < aprovizionare, de participare activă conducerea treburilor politice.Crearea în perspectivă a 300—400 c noi centre orășenești (încă în actual cincinal va începe transformarea trej tată în orășele agricole sau agro-indui triale a 120 de centre comunale), r contribui la realizarea unuia din ce' mai importante obiective ale edificăr societății socialiste multilateral dezvo tate și înaintării spre comunism — di! pariția treptată a deosebirilor esențial dintre sat și oraș.Toate aceste măsuri vor produc fără îndoială, noi modificări radicale î standardul de viață al populației rurs le. Se va ajunge, astfel, la o apropier a condițiilor de muncă și de trai, a ni velului de cunoștințe, a gradului de ac tivizare politică a diferitelor clase și ca tegorii sociale, indiferent de mediul î care își desfășoară activitatea, ceea c va însemna condiții concrete pentru mai deplină egalitate și echitate, pentr omogenizarea crescîndă a societăți noastre.
conf. dr. Dumitru PATRICHI 1 2
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VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A TUTUROR 
ESURSELOR, CONDIȚIE DE BAZĂ A CREȘTERII 

PRODUCȚIEI AGRICOLE

Zonarea - instrument de 
iționalizare a structurilor agricoleROCESUL de dezvoltare și moderniza- a agriculturii este condiționat în toate oponentele sale de zonarea producției >-icole; creșterea randamentului și a ducției totale a depins și depinde în te parte de amplasarea cit mai rasială pe teritoriu a culturilor și a spe- , or de animale. De aceea, încheierea Wrărilor de zonare a producției agri- șle*)  la nivelul tuturor județelor și pe ’ ră, in concordantă cu indicațiile to- rășului Nicolae Ceaușescu — acțiune •alizată la sfirșitul anului 1976. creează i premise pentru dezvoltarea agricul- , fii, o nouă posibilitate de valorificare resurselor de care dispune aceasta în ndițiile proprietății socialiste.Analiza condițiilor naturale și econo- ice a evidențiat resurse tehnice și solie noi de care dispune agricultura ,rii noastre, a identificat noi structuri itime de producție pe zone, județe și nivelul țării, care vor permite coor- onarea specializării și concentrării in- egii producții în perspectiva urmatelor 10—15 ani. în acest interval dc timp, țricultura va deveni o ramură inten- vă, dezvoltată, care va asigura o pro- ucție in volumul și cu structurile ne- dsare (fără fluctuațiile tipice agricul- urii tradiționale, supusă influenței na- urii) evoluînd într-o dinamică oontinuu scendentă, care să satisfacă cerințele de ■reduse agricole ale economiei naționale.în cadrul fiecărui județ au fost deli- nitate 8—22 de zone (stabilindu-se în elul acesta, pe întreaga țară, un număr le peste 500 de unități zonale); aceasta onfcră de la început lucrării de zonare i producției agricole un caracter concret, egat direct de nevoile practice ale in- ensificării producției agricole, atît pc msamblu cit și în cadrul fiecărui județ, lucrarea, prin conținutul și complexi- atea sa, apare ca un studiu multidisci- iljnar și multiinstituțional, la care au :olaborat colective largi din diferite do- nenii economice, sociale, ale științelor liologice, tehnice, din topografie, agro- rhimie, informatică etc.Ampla sinteză, cuprinzînd întreg an- lamblul agriculturii, pe sectoare social- rconomice, pe județe și zone județene, listincte din punct de vedere al condi- iilor naturale, economice și sociale, reprezintă rezultatul muncii comisiilor ju- lețene de zonare a producției agricole [din care au făcut parte factori de răspundere din agricultură pe linie de partid și de stat), îndrumate de Comisia pentrală de zonare. Realizarea acestei .ucrări constituie o afirmare pregnantă p cercetării științifice in domeniul economiei agrare românești.Elaborarea celor 40 de lucrări de zo- îare a producției agricole la nivelul ju- fețelor are o dublă semnificație. în primul rînd, pe baza acestei lucrări, care prezintă cadrul general și ansamblul ten

dințelor de repartiție teritorială în cadrul fiecărei zone județene a nivelului de specializare și concentrare, urmează să se elaboreze profilul de producție al fiecărei unități productive, pentru a asigura o valorificare cit mai completă a condițiilor natural-economice specifice, precum și a celor ce se creează în contextul dezvoltării agriculturii în ansamblu. în al doilea rind, exprimind relația optimă între condițiile de producție din fiecare zonă și structura necesară producției agricole pe întreaga țară, s-au putut- sintetiza 20 de tipuri de zone agricole la nivel național, care, orientativ, reprezintă, în mare, tendințele de repartiție pe teritoriu a principalelor produse agricole.Cu alte cuvinte, definirea structurilor zonale ale producției agricole se afirmă ca o componentă esențială a procesului de conducere științifică a dezvoltării agriculturii (oferind parametrii tehnici, biologici, economici și sociali utili creș-
Performante
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în cercetare, generalizate rapid 
în producție

305 zile, iar. o junincă la prima tătare,LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU organizată în luna mai 1976 cu cercetătorii din agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat o serie de măsuri concrete privind reconsiderarea programelor de cercetare, într-o concepție tehnică prin care să se asigure performanțe de excepție, punînd pe primul plan sfera ameliorării animalelor și a tehnologiilor in acest domeniu. Rezultatele n-au întârziat să se arate : obținerea unei producții de peste 5 100 litri lapte de la fiecare vacă, a unui spor mediu zilnic de 1 150 grame la taurașii ingrășați și livrarea acestora la o greutate de 507 kg sînt promițătoare ca realizări în cercetare.
Preocupîndu-ne mai mult de creșterea 

unor rase și linii noi de animale, mai 
productive, în institutul nostru există 
o populație de taurine cu un potențial 
demonstrat de 7 025 kg lapte, în medie, 
și tăurași cu un potențial de 1370 grame 
spor mediu zilnic la un consum de 
5.8—6,0 unități nutritive, mai redus cu 
15% decit consumurile actuale — popu
lație pe care lucrăm pentru a realiza, 
în cîțiva ani, pesțe 8 000 kg lapte și un 
spor zilnic de 1 800—2 000 grame, cu un 
consum de 5,0—5.3 ntitrități productive.

In cadrul acestei populații sînt vaci 
care au dat peste 10 300 kg de lapte în 

terii economice a ramurii) și redă schi- ța-cadru a acestei dezvoltări, care va sta la baza planificării agriculturii pe cincinale pină la orizontul anului 1990. jalonind in cadrul -acestora elementele de orientare pentru planurile anuale.Fundamentată pe cercetarea complexă a condițiilor teritoriale specifice, pe orientarea de perspectivă a unităților economice din fiecare zonă, lucrarea are meritul de a asigura 'O îmbinare rațională a ramurilor, specializarea și concentrarea producției, folosirea rațională a investițiilor și a forței -de muncă, obținerea unor producții maxime cu un cost de producție ort măi redus. Folo- sindu-se metodele de modelare econo- mico-matematică și prelucrare electronică a informațiilor, a fost posibilă elaborarea unor structuri dinamice, in mai multe variante, ce oferă posibilitatea adaptării unor soluții în funcție de problemele ce pot apare în procesul dezvoltării.
dr. Ion BOLD

*> Zonarea producției agricole pe jude
țe — sinteză : 1980—198’5—1990. Coordonato
rii lucrării : dr. ing. Serghie Hart-ia, dr. 
doc. ing. Dumitru Teaci. Colecția : „Ex 
terra aurum“, I.C.E.A., Caiet de studiu nr. 
105.

de excepție

a produs în 305 zile 8 601 litri, reven.nd 
pe zi, în medie. 27 litri. In prezent, o 
vacă la a doua fătare, după 70 de zile 
de lactație, a produs 3 275 kg lapte, cu 
o producție medie zilnică de 46 litri.Aceste nivele de producție sînt puse direct în slujba creșterii potențialului genetic al efectivelor de taurine din țara noastră ; din rețeaua Academiei de științe agricole și silvice, de la un efectiv care reprezintă numai 0.8% din efectivul țării, se asigură peste 45% din reproducătorii din centrele de însămințări artificiale din întreaga țară. Totodată au fost elaborate și generalizate o serie de soluții tehnice, între care o nouă tehnologie, mai economică,^ de creștere a vițeilor pe perioada de alăptare, in baterii de boxe individuale, ceea ce a contribuit la obținerea unor sporuri de creștere superioare cu pînă la 20%. în domeniul selecției am elaborat o serie de metode de testare mai rapidă și mai eficientă a animalelor de reproducție, iar în cel al nutriției am descoperit căi pentru o mai completă folosire a resurselor furajere, specifice producției vegetale din țara noastră. Pentru realizarea de in



dici superiori de natalitate au fost concepute procedee și s-au produs substanț',’ noi de stimulare.Cu prilejul consfătuirii menționate, secretarul general al partidului ne-a reamintit proverbul : „Cu o floare nu se face primăvară". Pentru a nu rămîne la experiențe izolate, în ultima perioadă am acordat o mai mare atenție generalizării în unitățile de producție a rezultatelor cercetării științifice ; institutul și stațiunile zootehnice de pe teritoriul țării își a- sumă' răspunderi sporite pentru aplicarea în unitățile de producție a celor mai moderne tehnologii de creștere a animalelor, în același scop, au fost instruiți in laboratoarele și fermele experimentale și de producție ale institutului nostru peste 500 de specialiști din unitățile agricole de stat și cooperatiste din 11 județe ale țării. La rândul lor, cercetătorii, în mod deosebit cei care lucrează în.domeniul reproducției, tehnologiei de exploatare și de furajare și din alte sectoare, au fost prezenți în unități agricole de stat și cooperatiste din multe județe. Din cele 133 de experiențe în curs de desfășurare, 44 — adică o treime — se execută direct în complexe industriale, în întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, ceea ce asigură cunoașterea mai exactă a nevoilor. elaborarea unor soluții mai apropiate de condițiile de producție.Punerea în valoare în mai mare măsură a imensului izvor de lapte și carne, constituit din aproape 6,4 mii. de bovine (de 1,9 ori mai multe decît în 1938), de la care se obține de 2 ori mai mult lapte — ne incumbă o răspundere mai mare. Rezultatele obținute pînă acum se situează la nivelul ritmului general, accelerat, în care se dezvoltă întreaga noastră economie, superioare ritmurilor din alte țări, dar încă nu a atins nivelele de producție posibile în condițiile din țara noastră.Ca o necesitate obiectivă pentru acoperirea integrală a nevoilor de lapte și carne, va trebui ca in cîțiva ani să ajungem la peste 8 milioane de bovine. Pentru realizarea acestui efectiv sînt necesare o scrie de măsuri tehnice și organizatorice, cea mai importantă fiind continuarea în ritm accelerat a procesului de concentrare,. specializare și industrializare a producerii laptelui și cărnii de taurine, măsură susținută de un program concret de producere a întregului sortiment de furaje. Prin programele noastre de cercetare acționăm pentru folosirea mai completă a unor noi resurse de nutrețuri ; consider însă că factorii de decizie trebuie să echilibreze, la specia taurină, nivelul sarcinii de efective și producții cu nivelul asigurării furajelor. De asemenea se impune o examinare mai amănunțită — pe zone largi din țară și într-un număr mare de unități, dintre cele mai bune — a modului în care sînt, la această specie, echilibrate nivelele costurilor de producție cu cele ale încasărilor. împreună cu Institutul de cercetări pentru economia agrară, am inițiat astfel de analize și în curind vom fi în măsură să punem la dispoziția organelor de sinteză elementele necesare sporirii eficienței economice.Creșterea potențialului biologic la specia taurină este condiționată în oarecare măsură de racordarea țării noastre la fondul mondial de gene, prin efectuarea sistematică de importuri de material biologic superior, paralel cu obligația ce ne revine, în primul.rînd nouă, celor din cercetare, de a stabili cele mai raționale și eficiente măsuri de multiplicare și utilizare a acestuia, în condițiile noastre specifice. înființarea de asociații ale crescătorilor de bovine, de ovine și de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor va asigura un cadru mai favorabil valorificării genelor de mare valoare biologică și va pune în valoare, în mai mare măsură, potențialul de producție pe care îl reprezintă efectivul de bovine din gospodăriile populației.
dr. Stei ian DINESCU 

directorul Institutului de cerce
tări pentru creșterea taurinelor- 

Corbeanca (Ilfov)

Horticultura
în economia cooperativelor

CONSOLIDAREA economico-organizato- rică a cooperativelor agricole a fost și este condiționată strîns de dezvoltarea sectorului horticol ; multe unități agricole cooperatiste au obținut rezultate economice deosebite, dezvoltînd rapid averea obștească prin extinderea producției de legume și 
fructe — activitate caracterizată printr-un 
grad mai ridicat de intensificare. Locul acestor ramuri în producția agricolă a țării noastre este evidențiat de următoarele cifre : legumicultura, cultura carto
fului și pomicultura dețin în prezent o 
pondere de circa 20% din ansamblul pro
ducției globale agricole și de mai bine de 
35% din cea a producției vegetale. Prin programele unitare de dezvoltare a acestor mari ramuri ale sectorului agricol, se preconizează creșterea atît a valorii absolute a producțiilor de legume, cartofi și fructe, în total și pe locuitor, cît și a ponderii lor în cadrul producției agricole.Adîncirea continuă a procesului de in
tegrare a producției horticole cu activi
tatea de valorificare și industrializare a legumelor, cartofilor și fructelor, perfec
ționarea cadrului organizatoric de desfășurare a acestei activități, in pas cu cerințele procesului general de intensificare a agriculturii, ale folosirii superioare a produselor agricole, au creat noi posibilități de întărire economico-oreanizatorică a cooperativelor agricole. Industrializarea 
sau preindustrializarea unor produse agri
cole, în primul rînd a legumelor și fructelor, reprezintă de pe acum o sursă importantă de venituri pentru multe cooperative agricole.Rod al acțiunilor convergente și concentrate de intensificare a producției legumicole și pomicole în unitățile agricole, în' perioada 1971—1975 și în primul an al cincinalului în curs producția totală de legume, cartofi și chiar a unor sortimente de fructe a fost net superioară mediei cincinalului 1966—1970. Sporirea producției totale de legume a fost realizată în proporție de circa 42%' pe seama măririi suprafețelor cultivate și în pro
porție de 58% pe seama ridicării produc
țiilor medii, iar în cazul producției de cartofi în proporție de 37%l și, respectiv, 63%l subliniind în cazul acestei culturi amploarea procesului de intensificare. Semnificativi, sînt și indicatorii de creș
tere a livrărilor la fondul de stat pentru legume, cartofi și fructe, în urma cărora cooperativele agricole au realizat venituri superioare. Astfel, pentru perioadele menționate, creșterile au fost de : peste 400 mii de tone la legumele de cîmp, circa 75 mii de tone Ia legumele; de seră, mai bine de 250 mii de tone la cartofi și aproape 100 mii de tone la fructe, ceea ce a permis ca valoarea livrărilor la fondul pieței să sporească cu peste 1,5 miliarde 
de lei. Totodată, valoarea producției glo
bale a marcat o creștere de 41,8%, iar 
cea a activității de industrializare și se- 
miindustrializare cu 35% (subliniem că în proporție de peste 60%, aceste creșteri s-au datorat unei mai bune utilizări a capacităților de producție din cadrul complexelor de legume-fructe și al fabricilor de conserve de legume-fructe).Dezvoltarea horticulturii — însemnat sector al producției agricole — constituie 

un imperativ al asigurării unei erf's, continue și în ritm susținut a prodț de legume, cartofi și fructe, o ce 
nemijlocită atît a ridicării nivelului 
trai al oamenilor muncii, cît și a c<( 
lidării rapide a unui număr importar 
cooperative agricole. Traducerea în ■ a măsurilor și acțiunilor prevăzute f programele de dezvoltare a culturii 1 / melor, cartofului și a pomiculturii im j; accentuarea și continuarea procesului intensificare m cooperativele agri; , ridicîndu-1 pe o treaptă superioară, ■ ansamblul căreia promovarea progres 
tehnic, a concentrării și specializării 
ducției reprezintă verigile hotărâtoare •Pînă în prezent s-a reușit ca num. • unităților cultivatoare de legume de c. și cartofi din ansamblul sectorului i i' peratist al agriculturii noastre să fie ■ minuat cu circa 800, crescînd, în schik de peste trei ori suprafața medie ci, . vată. Această tendință prezintă numetg] se avantaje pentru întregul sector coofe ratist. Pentru unitățile care cultivă 1< me în ferme specializate, pe supral*  mari, cu un grad ridicat de concentiț . a producției, legumicultura devine sector economic esențial pentru crește?) veniturilor și a retribuției cooperatori f Ca urmare, acestui sector i se acordiK atenție mai mare. în cazul cooperativ- lor care nu mai cultivă legume apar d> ponibilități de suprafețe agricole, cv pot fi utilizate pentru alte culturi, (s? cifice zonei lor de activitate), de ci . mai multe ori chiar mai rentabile, prezent, peste 80%' din grădini sînt ai plasate în zonele favorabile și foarte ii a, vorabile de cultură. într-o măsură nț mică, procesul de concentrare și specii lizare s-a desfășurat și în pomicultui) unde circa 45%' din producție se realize! ză în fermele specializate.Continuarea acestui proces pînă în an 1980 va permite ca peste 75% din înircat 
producție de legume și cartofi să fie ret. 
lizată numai în ferme specializate ; mer| ționăm că noile plantații înființate în coq’ perativele agricole sau în zona necoopJ rativizată, ca și modernizările plantațiile, existente se fac cu precădere pe princi piile concentrării și ale specializării proj ducției, acțiunea fiind sprijinită și prii constituirea de secții specializate în cat drul S.M.A.-urilor.Ridicînd numeroase și complexe probleme de ordin tehnico-organizatoric și, economic, concentrarea și specializare/ producției horticole în ansamblul cooperativelor agricole de producție impune conjugarea tuturor eforturilor factorilor de răspundere, de la organele de conducere la nivelul județului și al unităților producătoare, pînă la specialiștii care acționează la nivelul fermelor hortivitico- le. Din acest punct de vedere, măsurile ce vor fi adoptate la Congresul consiliilor de conducere din unitățile agricole va contribui la încadrarea sectorului horticol In dinamismul dezvoltării întregii economii naționale.

Ion RADULESCU 
director general al Centralei 

pentru legume-fructe
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A ÎNDEMNUL ÎNFLĂCĂRAT AL PARTIDULUI -
AMPLĂ MOBILIZARE A EFORTURILOR PENTRU 
PROGRESUL ECONOMICO-SOCIAL AL PATRIEI

> RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE: prin producții suplimentare, premise ale 
realizării exemplare a planului pe 1977

> EFICIENȚĂ ECONOMICĂ: resursele fiecărei întreprinderi — integral puse 
în valoare

> CALITATEA VIEȚII: măsuri, acțiuni, rezultate pe linia creșterii continue 
a nivelului de trai

Producții suplimentare, 
calitate

1
■ ; ÎN CONTEXTUL activității susținute consacrate realizării integrale a prevederilor planului, eforturile colectivelor ie muncă din întreprinderi sînt îndreptate, deopotrivă, atît spre refacerea ha- elor industriale avariate, repunerea cît mai grabnică în funcțiune a utilajelor ji mașinilor deteriorate, cît și spre obținerea de producții suplimentare care Să satisfacă cerințele interne și să acopere contractele la export.I Participînd activ la buna aprovizionare a populației • cu țesături de bum
bac, colectivele de muncă din Centrala 
de prelucrare a bumbacului, depășind greutățile provocate de seism într-un număr important de unități, au reușii 
ca, în primul trimestru al anului, să 
realizeze planul producției globale în 
proporție de 102.5"o, iar Ia producția 
marfă — de 102%. Au fost astfel obținute peste plan mai bine de 100 mii mp. de țesături și 100 tone fire de bumbac, estimate valoric la peste 120 milioane lei. O serie de întreprinderi, între care „Dacia"-București, UT A-Arad, filaturile din Baia Mare și „Ardeleana"-Satu Mare au realizat fiecare, peste plan, importante cantități de țesături și fire tip bumbac. La nivelul centralei, mai 
mult de două treimi din sporul de pro
ducție peste plan a fost obținut ca ur
mare a creșterii productivității muncii.

ridicată
UN APORT însemnat la depășirea planului de producție l-a avut mai 

buna folosire a mașinilor și utilajelor 
din dotare. Astfel, mașinile de filat și războaiele de țesut, care dețin ponderea cea mai mare în toate unitățile- in

Tabelul nr. 1
Gradul de utilizare a principalelor mașini din industria bumbacului. . . . — în % —

Mașini de filat Mașini de țesut (războaie)

Total centrală 93,4— „11 Iunie" — Cisnădie 99,6:— ..Oltul" — Sf. Gheorghe 99,5— U.T.. Arad 98,3— I. T. Calafat 91,8— I. T. Pitești 91,1
dustriei bumbacului, au înregistrat în trimestrul întîi indici de utilizare mai ridicați cu 3—7% față de cei corespunzători primului trimestru din. anul: trecut. Aprovizionîndu-se ritmic locurile de muncă cu materie primă, redueîndu-se la minimum durata reglajelor, asigu- rîndu-se o întreținere superioară a mașinilor și preluîndu-se schimburile din 

mers, s-a ajuns ca, la unele întreprinderi, coeficienții de folosire a acestor mașini să atingă valori ridicate, unele apropiindu-se de sută la sută (tabelul 1).Rezultate deosebite pe această linie au obținut întreprinderile „11 Iunie" - Cisnădie, „Oltul"- Sf. Gheorghe, „Dacia"-București și „Țesătura"-Iași. Ră- mîn totuși anumite rezerve, de ordinul a 6% pentru mașinile de filat și 12% pentru războaiele de țesut, ca urmare a faptului că unele întreprinderi s-au situat sub media pe centrală în privința

Total centrală 37.7— „Dacia" — București 93.8— „Țesătura" — Iași 97,2— „Ardeleana" — Satu Mare 94,1— I. T. Galați 84.5— I. T. Slatina 84,9 
coeficientului de folosire a timpului disponibil al mașinilor respective. Cea mai mare pondere a acestor rezerve își 
au sursa in cauze ce depind direct ele 
modul de organizare a producției și a 
muncii. Astfel, la I.Ț. Pitești, mai mult de 55% din nerealizarea coeficientului respectiv se datorează unei încărcări



Tabelul nr. 2

Indicii calității producției pc primul trimestru 1977*)
— în % —

Fire tip bumbac Țesături tip bumbac

Plan Reali- Plan Reali-
zat zat

Total centrală 90,0 96.0 Total centrală 76,2 85,0— Filatura Oltenița 95,0 100,0 — „Ardeleana" —Satu Mare 88,0 100,9— Filatura Cîmpulung- — „Suveica"Moldovenesc 95,0 100,0 București 85,5 99,0— Filatura Drăgănești-Olt 95,0 100,0 — „Bumbacul1/ Timișoara 82,5 94.0— F.R.B. București 95,0 99,0 — „Oltul" —Sf. Gheorghe 82,0 93,1
*) Ponderea producției de calitate superioară (extra + calitatea I) in totalul producției obținute.incomplete a schimbului III cu comenzi de producție ; la I.T. Calafat, aproape 50% din nerealizare se datorează întreruperilor pentru reparații accidentale, 25% neajunsurilor manifestate în organizarea muncii și 20% neaprovizio- nării ritmice cu materie primă ; la I.T. Galați, lipsa comenzilor de producție afectează peste 66% din rezerva de utilizare a războaielor de țesut, în timp ce la I.T. Slatina, 75% din aceeași rezervă revine unei mai slabe organizări a producției și unor lipsuri în calificarea personalului etc. în scopul valorificării rezervelor, au fost stabilite, atît la nivelul centralei cît și al întreprinderilor în cauză, măsuri tehnico-organizatorice speciale. Acestea vizează între altele, extinderea unor procedee avansate, întreținerea mai bună și reparația de calitate a utilajelor, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, ridicarea calificării cadrelor etc.

REALIZAREA și depășirea sarcinilor de plan, ridicarea calității produselor sînt nemijlocit legate de introduce
rea progresului tehnic, de creația de 
produse noi cu caracteristici funcționale 
de rezistență și estetice mult îmbunătă
țite. Prin introducerea sau extinderea unor tehnologii noi, de concepție proprie, la o serie de întreprinderi („Oltul" Sf. Gheorghe, „Ardeleana" Satu Mare,I.T.  Pitești, I.T. Gura Humorului etc.) 
în primul trimestru s-au obținut eco
nomii de peste 7.5 milioane lei valută, ca urmare a diminuării sau eliminării unor importuri de bumbac, inserții pentru cămăși bărbătești etc.în trimestrul întîi din acest an, în întreprinderile centralei s-au introdus în 
producție peste 100 articole noi. cu peste 
380 desene noi, atît la țesături imprimate cît și la țesături vopsite în fir. Ponderea produselor noi și reproiectate în totalul producției a ajuns la 20% pe

| total centrală, în unele întreprinderiI tingîndu-se valori mult mai mari, cia" 40%. I.T. Pitești 34%, UTA-AE-, 29%). De altfel, trebuie menționat IE j tul că rezultatele obținute probează | Ș claritate traducerea în practică a ! surilor de a realiza o producție de c ! tate superioară (tabelul nr. 2).O acțiune de mare însemnătate ț linia îmbunătățirii calității, iniți [ încă în 1976 — și care se extinde a % acesta — o reprezintă așa numita „■ p antificare". constând din iaventame j completă a elementelor de defectos pie. codificarea acestora., încadrarea, în limite cantitative normale și trei-, rea pe calculatorul electronic a 1 zolvării acestor probleme complel Premiera acestei metode moderne urmărire a calității producției a avf * loc la „Țesătura"-Iași, unde, ulterițțj s-a organizat o consfătuire de lucț cu cadre de specialitate din celelaț- întreprinderi ale centralei pentru în, părtășirea experienței și evaluarea 14 sibilităților de extindere a ei și în alt unități. Irîn prezent, preocupările privind caii tatea producției se concentrează pe cl - teva probleme cheie, cum ar fi : cunoafc terea și aprofundarea unei metodologL noi de sortare a produselor pe clase dt' calitate, justa dimensionare a aparatil lui C.T.C. și încadrarea sa cu persona- corespunzător, introducerea metodeloH statistico-matematice de control al calî lității.ANTRENAȚI în ampla întrecere soK cialistă pentru îndeplinirea integrală ă obiectivelor planului, colectivele df muncă din industria bumbacului, de» pun eforturi susținute pentru valorifil*  carea rezervelor existente, pentru ridi-F carea pe o treaptă superioară a rezul-t J țațelor dobîndite pînă acum.
I. SOARE

COMENTARIU LA UN GRAFIC

îndeplinirea fizică a planului zz 
o mai bună aprovizionare a piețeiÎN PROGRAMUL privind aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum s-a prevăzut ca volumul de mobilă destinată fondului pieței pe semestrul 1 1977 să reprezinte o creștere de 13% față de perioadă corespunzătoare a anului trecut. Pe principalele grupe de mobilier erau prevăzute următoarele creșteri : 13% la dormitoare, 10% la sufragerii, 25% la biblioteci, 20% la paturi pentru copii și 13% la bucătării. La încheierea primului trimestru din acest an se constată că atît producția de mobilă cît și livrările la acest produs către fondul pieții au decurs satisfăcător. Din 

analizele făcute, privind rea
lizările pc trimestrul I, reiese 
că livrările furnizorilor de mo
bilă au depășit nivelele planifi

cate cu 2,5%, asigurîndu-se un 
plus fondului pieții.în cadrul planului de livrări către fondul pieții, întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții au o pondere însemnată. Evoluția producției și a livrărilor pe lunile trimestrului I este arătată în grafic. Reiese că, lună de lună, livrările au fost depășite, ceea ce a însemnat pe trimestru o producție totală suplimentară de circa 31 mii. lei. Faptul că planul de livrări a fost nu numai îndeplinit, dar și depășit, a permis unităților de comerț să asigure desfacerea mobilei la nivelul cererilor și chiar a solicitărilor suplimentare legate de dotarea unor apartamente cu tot mobilierul. necesar, destinate sinistraților de la cutremur.O deosebită atenție a fost a- cordată aspectelor calitative ale

Realizarea producției și a livră
rilor de mobilă către fondul pie

ței pe trimestrul 1-1977, la 
unitățile de producție din cadrul 

M.E.F.M.C.

producției de mobilă. Prin e:T tul de creație al proiectanțilf s-a urmărit ca noile tipuri E mobilier să asigure atît concil danța dimensională cu tipuri de apartamente ce se construi eL . cît și o funcționalitate ridica H care să contribuie la confort- I deplin al fiecărei camere, al fii ■ ' cărui apartament. De un r<f . folos pentru proiectând. pent! unitățile de producție, au fel-’ concluziile testului cu publicpl la care au fost supuse tipuriH noi de mobilă înainte de. a k contractate și date in product . de serie.în prezent se extinde sistem! ■ de vinzare pe bază de comand» cu asigurarea transportului 1 montării mobilei la domiciliu ' cumpărătorilor, care inseamnl î satisfacerea în condiții superioafâ re a cererii populației. Prin trcfci cerea unor fabrici de mobilă dii subordonarea industriei locale în cea a M.E.F.M.C. se va îmbunăl tați diversificarea și calitatea' întregii producții de mobilă a țării, în condițiile unei economicități din ce în ce mai ridicatei
10 economic
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. MINUNATUL SPIRIT care a animat acțiunile de salvare d'.n primele zile
• după cutremur — dârzenie, organizare, încredere, solidaritate, intrajuto'are 

■Iruire, înalte virtuți morale insemnind la un loc umanism socialist — donrnâ 
film vasta operă de reconstrucție. Șantierele refacerii și dezvoltării fondului 
pattv urban d'n zonele afectate de seism constituie un elocvent exemplu al am- 

-. lei mobilizări de forțe, al disciplinei și răspunderii cu care se înfăptuiesc hotă- 
. țrile conducerii de partid și de stat privind asigurarea in cel mai scurt timp a 

■ ăminelor pentru familiile sinistrate. redarea in folosință a clăd rilor avariate.
•eșterea volumului construcției de locuințe in ritmuri superioare celor prevăzute 
i planul cincinal. Constructori, prdiectanți, militari, zeci de mii de cetcțeni par- 
c'pă la uriașul efort care, semn al vitalității orînduirii socialiste, șterge urmele 

..........i ale bunăstării.vinelor, inătțînd in loc trainice edificii

in ajutorul familiilor sinistrate

INDICAȚIILE secretarului (general a’ . :.partidului, cu privire la consolidarea și •epatarea cît mai grabnică a clădirilor de locuit cărora cutremurul le-a produs stricăciuni .grave, sînt transpuse operativ în practică. în municipiul Bucu
rești, la o lună după catastrofa din 4 
martie. din 5 022 de imobile la care 
s-au atacat lucrările. 2 877 — adică 

— erau deja redate în folosința 
zece inii de familii de lo-

‘ •

mai dificile sub raport teh- la 535 de imobile mari.
5î.3%
celor peste
catari.Problemenic se pun,cu multe nivele. Nedispunîndu-se decît \ în rare cazuri de planurile acestor construcții vechi, a trebuit să se facă relevee minuțioase ale structurilor de rezistență ; soluțiile de consolidare sînt foarte variate, în funcție de configura-

1-------- 1 PLAN INIȚIAL
lll'llllllilll SUPLIMENTARE PRIN REPROGRAMĂHI
SSîuk&I suplimentare în urma cutremurului

Volumul construcției de locuințe din planul consi
liilor populare județene și al municipiului Bucu
rești (1976 — realizări ; 1977 — plan), in număr de 

apartamenteția acestor structuri, de calitatea inițială a execuției lor, de avariile suferite. în unele cazuri sînt suficiente reparații locale, alteori trebuie să se recurgă la (cănaășuirea stâlpilor, la redistribuirea sarcinilor prin crearea de diafragme de -beton armat, la simplificarea

la fel de Intense se desfășoa- județele lovite de cutremur, populare au desemnat, din propriu și din cel al organi- specialiști care tehnică, inclusiv la

geometriei și reducerea greutății clădirilor prin eliminarea unor elemente superflue atc.Lista primelor urgențe în Capitală cuprinde 102 obiective. Elaborarea soluțiilor de consolidare a fost încredințată celor mai bune cadre de specialiști de la ..Proiect-București”. I.S.L:G.C. și alte institute. Pe baza detaliilor primite de la proiectanți, grupurile de șantiere ale -Centralei de construcții- montaj București au executat sprijinite provizorii la 275 de clădiri ; au fost repartizați pentru consolidări circa 5 000 de constructori ; au și început lucrările definitive la 11 blocuri (situația din urmă cu o săptămînă) ; au fost suplimentate livrările de materiale.Acțiuni ră și în Consiliile aparatul zațiilor subordonate, acordă asistență imobilele mici, care se repară prin grija proprietarilor sau a asociațiilor de locatari. Un sprijin calificat îl a- cordă, în stabilirea soluțiilor de consolidare, -și colectivele trimise de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare. La Craiova, Iași și în alte localități participă și specialiști din institutele centrale de wo- iectare, din învățămîn- tul superior de construcții, din cercetare.După cum se știe, în urma hotârîrii Comitetului Polh'c Executiv al C C. al p.C.R. au fost- stabilite suplimentări substanțiale ale planului construcției de locuințe pe 1977, în Capitală și în județele a fectate de seism. Planu’ 
de construcții-montaj pe 

consiliilor populare a fost 
locuințele din fondurile 

11 200 apartamente, repar- 

(

I

acest an al 
majorat, la 
statului, cutizate astfel : județele Argeș. Ialomița și Vrancea — cite 200, Prahova — 300, Buzău, Dîmbovița, Ilfov și Vaslui — cîte 400, Dolj și Iași — cîte 500, Te-

I

leorman — 2 700. municipiul București— 5 000. Această creștere înseamnă, țață de planul inițial, de pildă : 9,2% pentru Dîmbovița, peste 13° <> la Dolj și Buzău. 14.2",,, în Capitală, 122,9% în județul Teleorman.
Organizațiile de construcții-montaj 

din 19 județe au preluat spre execu
ție 4 703 din cele 5 000 de apartamente 
suplimentare din București (restul se realizează de către Ministerul Construcțiilor Industriale și trustul „Carpați"). .Iată numărul de apartamente pe care le va executa, pînă la finele anului, fiecare dintre ele (între paranteze — efortul suplimentar pe care îl reprezin- acest. angajament, în procente față de propriul plan de construcții al județului respectiv, în apartamente! : Alba — 
132 (3.9%). Arad — 319 (9.9%), Bacău
— .168 (3,9%), Bihor — 352 (8,1%), Bis-
^Ita-Năsăud — 79 (2,8° „), Brasov — 
528 (8,8%), Cluj — 528 (8;8%), Consta-n- 
ța — 261 (3,4%), Covasna — 132(5:0%), Galați — 126 (3,0%). Harghita— 80 (3,1° o). Hunedoara — 396 (9,6%), vamures — 264 (7.6”.,,!. Mehedinți —
88 (4.0%).. Mures — 308 (8.3%), Satu 
Mare — 176 (5,9%), Sălaj — 106(4.3%), Suceava — 162 (5,2%). Timiș — 498 (8,0%). Toate aceste unități au trimis muncitori, tehnicieni, ingineri selecționați dintre cei mai buni, precum și utilaje (în special macarale- turn) și alte mijloace, pe care Centrala de construcții-montaj București le-a completat pînă la nivelul necesarului. C.C.M.B. a depus și depune în continuare eforturi mari pentru eliberarea amplasamentelor, pentru devierea rețelelor subterane (inclusiv conducte magistrale), ceea ce a permis să se înceapă masiv execuția, în cea mai mare parte pe baza documentațiilor pe care ...Proiect-București“ le avea pregătite pentru frontul de lucru 1977—1978 și care au fost reconsiderate potrivit noii zonări seismice. (-Șantierele constructorilor din Galați. Mureș, Cluj, Satu Mare. Maramureș, Hunedoara ș.a. lucrează în schimburi prelungite sau în două schimburi, într-un ritm deosebit de intens și cu o grijă pentru calitate care vădește deplina însușire a prevederilor proiectului de lege aflat în dezbatere publică.Desfășurarea cu rezultate optime a acestei acțiuni de ajutorare cere în continuare o contribuție deosebită din 
partea proiectanților, care să creeze decalajul minim necesar între predarea documentației și execuție ; din partea 
organelor de planificare și aprovizio
nare și a ministerelor producătoare, care să asigure resurse și livrări în devans de prefabricate, materiale, utilaje (excavatoare, buldozere, macarale).

Zimniceai orașul-șantier

CU 41 DE ZILE în urmă Zimnicea.era o mare de dărîmături, din care răsăreau ca insule solide construcțiile noi, ale anilor socialismului, trecute cu bine prin cutremur. Cu 41 de zile în urmă, secretarul general al partidului se adresa zimnicenilor : „Vrem să refacem 
în întregime orașul. Ne gîndim să-l re
construim numai din blocuri, care s-au 
dovedit foarte rezistente”.Zimnicea este acum un caz singular de oraș-șantier în sensul real al cuvîn- tului. Primele grupuri de construcții



ECONOMIE NAȚIONALA

Macheta detaliului de sistematizare 
pentru zona restructurată a orașului 

Zimnicea provizorii adăpostesc, în condiții pe deplin igienice, miile de sinistrați. Se află într-un stadiu foarte avansat amenajarea coloniei centralizate destinată cazării constructorilor din județele Caraș- 
Severin, Dîmbovița, Gorj, Ialomița, 
Neamț, Sibiu, Vîlcea, veniți să înalțe 
două mii de apartamente in acest an 
și încă pe atîtea în 1978. Se lucrează în * paralel la organizarea de șantier și la săpăturile pentru fundațiile clădirilor. Pînă la începutul verii urmează să intre în exploatare baza de producție — un complex de ateliere și depozite și un poligon de prefabricate cu capacitatea . anuală de 20 mii metri cubi de elemente de beton armat, care va ră- mîne în dotarea întreprinderii județene de construcții-montaj Teleorman (tot pentru nevoile Zimnicei, această unitate își dezvoltă cu 15 000 mc/an capacitatea poligonului din Alexandria, intrarea parțială în funcțiune fiind prevăzută pentru luna august). Cîteva blocuri totalizînd circa 200 de apartamente, la care lucrările erau demarate înainte de cutremur, în cadrul planului inițial, se apropie de faza finală, cu un substanțial devans față de termen, așa că în cîteva luni vor putea primi o parte din familiile rămase fără cămin. Formații de constructori din județul Ilfov au preluat spre execuție lucrările tehnico-edilitare care vor conferi orașului atribute moderne și sub raportul gospodăriei comunale.Cum va arăta Zimnicea reconstruită ? Bazat pe indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. detaliaul de sistematizare elaborat de către un colectiv de la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" vădește o concepție urbanistică avansată, pătrunsă de grija pentru asigurarea unui nivel de confort și civilizație considerabil superior celui atins în alte localități din aceeași categorie, închegate în decursul timpului. Un centru civic mobilat cu edificiile publice corespunzătoare va constitui polul de interes cetățenesc, în jurul căruia vor 

gravita un inel compact de blocuri cu parter și 4 etaje, iar dincolo de acesta, o zonă de clădiri cu 3 nivele, dispu nînd și de loturi de grădinărit. în total, detaliul este dimensionat pentru circa 6 000 de apartamente cu dotările social-culturale necesare.Polul de interes economic va materializa cuvintele nresedm.■■■«’ ->î ' “
..Se vor construi aici noi unități indus
triale. vor fi condiții mai bune de 
muncă și venituri mai mari“. Este vorba de platforma industrială care — împreună cu o altă zonă, separată — va oferi în a doua jumătate a cincinalului circa 3 000 locuri de muncă în fabrici ale industriei metalurgice, ușoare, alimentare. Populația activă a orașului este estimată, la nivelul anului 1980, la zece mii de persoane — în industrie, servicii, ca și în sectoarele cu profil tradițional, ceea ce înseamnă și o creștere a rolului Zimnicei în economia zonei, a județului și a țării.La Institutul de studii, cercetări și proiectări pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală București se lucrează din plin la documentațiile de execuție ale blocurilor (cu structuri industrializate — panouri mari, pereți- diafragmă din beton armat, calculate potrivit gradului 8 de seismicitate), ale spațiilor comerciale și pentru prestări de servicii, ale clădirilor nent.ru învă- țămînt (o școală generală și un liceu vor fi puse încă în acest an la dispoziția elevilor) și ale altor dotări.

Plănui pe 1977 :
220 000 de apartamente

CU SUPLIMENTĂRILE aduse, planul construcției de locuințe din acest an capătă dimensiuni impresionante, echi- 
valînd cu numărul total al apartamen
telor din fondurile statului și ale orga
nizațiilor cooperatiste, date in folosință 
în întregul cincinal 1961—1965. Principalul executant — consiliile populare județene și al municipiului București — trebuie să asigure o creștere, față de realizările din anul trecut, de 79,13%.Iată cîteva exemple semnificative ale dinamicii 1977 (plan)/1976 (realizat) — creșteri, pe județe :— cu 40—80% : Bihor, Brașov, Brăila, Buzău. Constanța, Maramureș, Neamț, Prahova. Suceava ; ;— cu 81—120% : Arad, Bistrița-Nă- săud, Covasna, Harghita, Sălaj ;— cu 121—160% : municipiul București. Iași :— cu 161—200% : Alba, Dîmbovița, Gorj, Satu Mare.Pentru Teleorman (cu orașele greu lovite de cutremur : Zimnicea, Turnu Măgurele, Alexandria, Roșiori de Vede), cieșterea este de 221%.

industrială de și care de ree dezvoltate și sub propriilor organi- și de construcții-

Făcînd o corelație între planul de locuințe și potențialul economic, se remarcă în mod evident situația celor rnai mari creșteri în zona județelor care primesc în acest cincinal investiții importante pentru a atinge. în anul 19-3'1 o producție globală 10—15 miliarde lei lă, sînt mai puțin aspectul capacității zații de proiectare montaj (ceea ce implică o rapidă consolidare a acestora și, în unele cazuri, sprijinirea lor de către alte județe).

Curba înscrierii în noul ritm riu fe oretutindeni la fel de pronunțară °1L . total de construcții-montaj pe pri:|- 3 luni a fost realizat și depășit în: dețele Argeș, Bihor Cluj, iviTrebuie remarcat. în întreaga |. ' semnificație, bilanțul deosebit de 1 
tiv din luna martie, cînd, încadț: du-se în efortul întregii națiuni pel - înlăturarea urmărilor cutremurul if ■ accelerarea dezvoltării, consiliile pd 
lare au realizat, la total investiții | 
care locuințele reprezintă cea mai m 
parte). 107,6" u față de plan și 48. 
din volumul obținut pe întregul 
mestru. Printr-o mobilizare deoset Centrala de construcții-montaj Bu rești a reușit să pună la dispoziția I catarilor cîteva mii de apartameP peste programul trimestrului I.în continuare este necesar să se . sigure o dinamică tot mai acceleng pentru ca planul de locuințe pe 1 
să fie îndeplinit în întregime, cu r 
pectarea tuturor parametrilor săi c<| 
tativi și cu darea efectivă în folos 
ță a numărului de apartamente pre, 
zut. Măsuri imediate, eficiente, se ce, iiidetele Botoșani, Buzău, Ilfov. <!' Tulcea, Vîlcea ș.a., unde se înregistrai ză rămîneri în urmă.întrucît circa 28% din totalul Iod ințelor planificate sînt din panoiB mari, iar circa 60% cu structuri mid industrializate (pereți monoliți turnț I în cofraje plane universale, planșee ■ 1 fațade din panouri), o condiție ț prim ordin o constituie asigurarea pr 
fabricatelor. Există premisele rezolvăl ei, prin măsurile luate, pe baza căror unitățile județene vor putea livra st 
plimentar în acest an 185 000 mc, ir unitățile Ministerului Economiei Forej tiere și Materialelor de Construe! 120 000 mc de prefabricate — cantităl care, însumate, echivalează cu necesa rul pentru 6 850 de apartamente di! panouri mari sau 15 400 apartament în blocuri cu structură mixtă.Pe lista priorităților perioadei imd diat următoare se află probleme ca : j

— eliberarea amplasamnetelor per tru toate locuințele din planul pe 197— asigurarea cu prioritate, de cătr unitățile județene de proiectare, a do 
cumentațiilor de execuție pentru lo cuințe ;

— atacarea imediată a lucrării» pentru care există proiecte ;— realizarea măsurilor prevăzute îi programele de creștere suplimentară ; 
productivității muncii — în primul rîm organizarea lucrului pe șantiere în dou schimburi sau în schimburi prelungit și folosirea utilajelor cu maximum d randament.Consiliile populare județene, la indi cațiile conducerii de. partid și de stat au repartizat locuințele din plan p unități beneficiare ; acestea au nomi nalizat viitorii locatari și au alcătui hr-găzi care să a iute la construcții Uă pături de fundații. sistematizare pi verticală, manipulări de materiale ș alte operații care nu necesită o specia lizare). Șantierele au datoria să creezi toate condițiile ca acest aport în mun eă al populației să fie folosit cît ma bine, în condițiile unei organizat exemplare.Programul de locuințe rr1 1977 în soamnă un cămin confortabil pentri încă 600—700 de mii de cetățeni. Con structorii sînt hotărîți să facă totul pen tru a-1 înfăptui în mod exemplar.

Dorin CONSTANTINESCl

nent.ru


OPTIMIZAREA
Șl COOPERĂRII

SPECIALIZĂRII 
INTERUZINALE (■)

ÎN ETAPA ACTUALĂ de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
te și înaintare a României spre comunism, perfecționarea activității economice 
nivel macro și microeconomic reprezintă o condiție esențială, un imperativ al 

■ • ogresului nostru general. în acest context, optimizarea specializării și cooperării 
vine o principală cale de accelerare a dezvoltării forțelor de producție.

rofilarea : o premisă esențială 

Nivelul specializării in producția de bază a întreprinderilor C.I.A.T., determinat din producția 
marfă în prețuri curente (in’/o)

Specializare orizontală Specializare verticală

Denumirea întreprinderilor 1970 1975 1980 1.970 1975 1980

*) Aceste unități.nu făceau parte din C.I.A.T. în 1870.

București ♦_ _ 74,8 79,2 ♦_ 74,8 79,2

Total C.I.A.T. 72.8 - 84,3 89,0 20,9 19,1 17,3

țial, la aproape 46% în. 1975, iar în 1980 va ajunge, conform prevederilor, la circa 36%.Referindu-ne la nivelul specializării întreprinderilor Centralei de autovehicule și turisme din Brașov, se poate arăta că un număr de 6 întreprinderi (de autocamioane Brașov, de autoturisme Pitești, „Autobuzul"-București, de mecanică Mîrșa și Muscel și „Autome- canica"-Mediaș) au producția profilată 
și specializată atît pe produse finite, pe repere, piese, ansamble și suban- samble, cît și tehnologic, dar îndeosebi pe produse finite, formă care predomină. Restul întreprinderilor sînt specializate mai mult organologic (pe re- perej ansamble și subansamble, pe operații tehnologice — turnare, forjare, tratare, vopsire etc.). Din această cauză, unii specialiști ai centralei și chiar ai ministerului consideră că aceste unități au un profil bine definit și că nu.se mai pot aduce nici un fel de perfecționări.Este adevărat că cea mai mare parte a acestor unități au un profil bine definit și un grad înalt de specializare, așa cum reiese și din tabelul nr. 1. Cu toate acestea, analizînd nivelul specializării pe orizontală putem observa că gradul cel mai înalt în 1975 îl dețin : „Autobuzul" București (92,3%), întreprinderea de autocamioane (I. A.) Brașov (90,2%), întreprinderea mecanică (I. M.) Mîrșa (88,6%) etc., iar celelalte au un nivel mai scăzut, ajungînd chiar

Tabelul nr. 1

86,8 90,2 94,4 16,6 4,7 3,1
88,9 92,3 95,6 8,6 5,7 2,3
64,6 81,4 86,7 22,6 16,6 11.5
66,9 76,8 84,2 29,3 19,0 11,7
80,7 87,1 90,8 15,3 7,1 4,5
82,2 88,6 93,9 12,2 9,5 4,1
50,9 52,8 58,8 50,9 52,8 58,8
60,1 66,5 72,6 60,1 66,5 72.6
*_ 64,2 67,2 *_ 64,2 67,2
♦_ 88,3 92,4 ♦ _ 83,3 92,4
♦_ 72,4 77,3 * — 72,4 77,3
*_ 71,4 78,5 ♦_ 71,2 78,5♦_ 68,9 72,9 * 68,9 72,8

ca întreprinderea de radiatoare și cabluri (I.R.C.) Brașov să atingă numai 52,8%, „Triumf" Cluj-Napoca 64,2%, întreprinderea de piese auto (I.P.A.) Sibiu 64,2%. Situația respectivă demonstrează că aceste unități nu au încă un profil suficient de „curat" și că și în prezent mai au în procesul lor de fabricație un număr mare și diferit de sortimente. Ponderea producției neprofilate din totalul producției marfă pe Ciî-A.T. reprezenta în 1975, așa cum rezultă din tabelul nr. 2, aproape 16% față de 27,2% în 1970 și este posibil, pe baza măsurilor de dezvoltare și perfecționare a specializării, ca ea să înregistreze în continuare o scădere. Producția neprofilată este reprezentată, îndeosebi în întreprinderile specializate pe produse finite, S.D.V.-uri și chiar scule normalizate (deși sînt în țară unități specializate) ; organe de asamblare speciale și standardizate (în unele întreprinderi profilate există disponibil de capacități de producție) ; de mașini, utilaje șj agregate în cadrul activității de autodotare etc.Ponderea produselor în afara profilului se ridica în 1975, de pildă, la 12,2% la întreprinderea mecanică (I.M.) Muscel, la 18,6% la întreprinderea de autoturisme (I.A.) Pitești, la 12,9% la „Automecanica" -Mediaș etc. Deși astfel de activități sînt executate în cea mai mare parte pentru necesitățile proprii, considerăm că existența unei astfel de producții nu poate decît să frîneze creșterea nivelului de specializare al unităților respective și că atît acestea, cît și centrala industrială vor trebui în viitor să urmărească asigurarea produselor respective prin contracte cu unitățile specializate.Tendința de creștere continuă a gradului de specializare la fiecare întreprindere și pe centrală se poate observa din analiza programului de specializare a producției întocmit pînă în 1980, care prevede reducerea numărului de sortimente la unele întreprinderi și profilarea altora. Așa, de pildă, fabricația de autobasculante pînă la 16 t.f. de la I.M. Mîrșa se va prelua încă din 1977 de către I.A. Brașov, iar I.M. Mîrșa va produce autobasculante de mare capacitate și complexitate. De asemenea, o serie de produse vor fi transferate la „Automecanica"-Mediaș la I.P.A. Satu Mare, sau de' la „Automecanica"-Mediaș vor fi preluate în fabricație unele produse de către „Automecanica"-București etc.Considerăm că este necesar să se 
facă in continuare de către întreprin
deri, C.I.A.T. și minister o fundamen
tare mai temeinică și pe termen lung 
a posibilităților de specializare pe ori
zontală, întrucît mai sînt destule po
sibilități nevalorificate. Ținîrid cont de

A, ■ IIBIIJU ■ ■ . ■m    —!■' v»t>r • i‘ O PREMISĂ esențială a adîncirii: {jecializării o constituie îmbunătățirea . pntinuă a profilării întreprinderilor. % .ceasta presupune, înainte de toate, 41 fiecărei întreprinderi să i se delimi- Jze precis o nomenclatură rațională e produse omogene din punct de ve- 
■'f ere constructiv și tehnologic, astfel ; ttcît seria de fabricație, loturile opti- Ție să permită folosirea eficientă a R mașinilor și utilajelor specializate și a .procedeelor tehnologice avansate.’ . Fabricația de autovehicule în țara■ ' «ooastră a început cu un grad foartenare de integrare a producției în întreprinderile care montau și livrau . ‘produsul finit, în raport cu industria : • ie automobile a altor țări, în caredezintegrarea a avansat în mod rapid.. | În ultimii ani însă, paralel cti con- ă ștrucția de noi capacități și cu crește-• rea volumului producției, a avut loc un proces de restrîngere a numărului de Ș* * produse în aceeași întreprindere. S-a a concentrat producția de accesorii pentru motoare, s-au înființat ateliere, secții și unități specializate de radia- fitoare, carburatoare, echipamente elec-■ trice și de bord, pompe, cutii de viteză, cutii de distribuție, arcuri lamelareetc.

) — ceea ce a făcut ca gradul de inte- 5 grare al fabricației de autocamioane să se reducă de la peste 80% cît era ini

j întreprinderea de’ autocamioane Brașov 
întreprinderea „Autobuzul" București

, întreprinderea autoturisme Pitești 
întreprinderea mecanică Muscel 
întreprinderea, automecanică .Mediaș 
întreprinderea mecanică Mîrșa 
întreprinderea radiatoare și cabluri Brașov 
întreprinderea de piese auto Sibiu 
întreprinderea „Triumf" ” Cluj-Napoca. 
întreprinderea accesorii pentru mijloace 

de transport Oradea
întreprinderea da piese auto Iași 
întreprinderea metalurgică

„Republioa“-Reghin 
întreprinderea, piese auto Satu Mare 
întreprinderea „Automecanica"*



:<■

sporirea continuă a producției de autocamioane Diesel (după licența M.A.N.), a diversificării sale, a solicitărilor tot mai mari la export, precum și de scăderea substanțială a numărului autocamioanelor pe benzină, n-ar fi lipsit de intenes să se elaboreze un studiu în 
vederea transferării într-un viitor nu 
prea îndepărtat a producției de auto
camioane pe benzină de la Brașov la 
o altă întreprindere. De asemenea, în prezent autoutilitarele TV se execută la întreprinderea „Autobuzul" București, iar cele „Estaffiete" la LA. Pitești : concentrarea fabricației lor. în viitor într-o singură unitate credem că ar prezenta o mai bună eficiență- Un studiu mai aprofundat ar trebui să se elaboreze și în legătură cu specializa
rea producției de remorci și semire
morci, întrucît în prezent pe întreaga economie națională se execută peste 110 tipuri în 18 întreprinderi aparținînd de M.I.C.M.. M.A.I.A., M.E.F.M.C. și M.T.Tc., diversificîndu-se necorelat pentru același scop și cu parametrii identici, o serie de repere, an- samble și subansamble care ar putea să fie unificate și tipizate.

Integrarea : dimensiuni 
în scădere 

zează înainte de toate prin procesul de tipizare și unificare. La o serie de produse, cum ar fi motoare, servodirecții, direcții, ambreiaje, transmisii hidrodi- namice, tipizarea și unificarea au atins limite superioare ; la alte subansamble. însă, acțiunea de tipizare și unificare trebuie dezvoltată, perfecționată și chiar optimizată în anii următori. Din analiza gradului de specializare orga- nologică pe componente ale produselor finite în anul 1976 și 1980 se pot desprinde următoarele efecte de ansamblu:1. în 1976 apare o foarte mare dispersie a fabricației în producția de : axe, punți motoare, echipamente de frînare, tamburi-butuci și scaune, creată de numărul mare al întreprinderilor care realizează asemenea subansamble și ansamble. Așa, de pildă, echipamentele de frînare și tamburi-butuci se fabrică în prezent de către 6 întreprinderi, axele, punțile și scaunele de 5 întreprinderi, direcțiile și transmisiile de către 4 întreprinderi. Media unită-
Ponderea producției neprofilate la unele 

întreprinderi ale C.I.A.T,

Tabelul nr. 2

întreprinderea 1970 1975

întreprinderea de auto
camioane Brașov 13.2 9,8

întreprinderea „Autobuzul" 
București 11.1 7,7

întreprinderea de auto
turisme Pitești 35,4 18,6

întreprinderea mecanică 
Muscel 33,1 23,2

întreprinderea mecanică
Mîrșa 17,8 11.4

întreprinderea automecanica 
Mediaș 19,3 12,9

ților care fabrică același subansamblu și ansamblu este de 3,6. Cu cît a- ceastă medie se micșorează și se apropie de unu, cu atît înseamnă că producția respectivă este mai concentrată, se «xecută într-un număr mai redus de întreprinderi specializate, iar seria de fabricație se mărește și, odată cu a- ceasta, sporește și eficiența economică a specializării producției.2. Datorită strategiei de dezvoltare a specializării pe componente preconizată pînă și după 1980, numărul întreprinderilor care vor executa același subansamblu și ansamblu este în scădere, astfel încît în 1980 media lor va ajunge la 2,39, ceea ce denotă că se cer luate măsuri în continuare.3. Cu toate măsurile ce sînt prevăzute a se concretiza la nivelul centralei și întreprinderilor, se poate trage concluzia că, la unele subansamble și ansamble, nu s-a făcut încă totul pe linia concentrării și specializării. Așa, de pildă, dacă tamburii s-au concentrat din 6 în 2 întreprinderi, axele din 5 în 2, echipamentele de frînare din 6 în 3, la motoare în schimb, numărul crește de la 3 la 4 întreprinderi (în loc să fie invers), punțile, scaunele, direcțiile și transmisiile cardanice se vor executa în cîte 3 întreprinderi fiecare, ceea ce denotă că mai este necesară încă o revizuire a fiecărui ansamblu și subansamblu în parte, în vederea corectării pe parcurs a actualelor previziuni.
Concentrarea 

activităților auxiliareORGANIZAREA superioară a producției și a muncii impune și cerceta

rea căilor optime de concentrare » specializare a proceselor auxiliare, | întreprinderi.Analizîndu-se situația producției Lț scule așchietoare, S.D.V.-uri, unelte jg scule de mînă, realizate în cele d r compartimente principale — sculăi r uzinale și întreprinderile speciali? |S din cadrul centralei — se constată ii în afara uneltelor și sculelor de mi care se execută, în marea lor maj< B tate centralizat, sculele așchietoare K S.D.V.-urile se realizează în amb compartimente intr-o pondere care ■ f": riază, de la an la an, în sensul cr terii producției centralizate. Ast dacă producția de scule așchieto: ‘ avea o pondere mai mare în sculări - • uzinale pînă în 1972. în ani l mători s-a mărit ponderea product I de scule așchietoare, realizate în înti prinderile specializate, ajungînd " 1975 la 65% din totalul producției. | ce privește producția de S.D.V.-u | considerăm că organizarea actuală î este suficient de corespunzătoare, d oarece ponderea producției centraliza g este mult prea mică în raport cu pr ; ducția sculăriilor uzinale. Astfel, 1971, producția centralizată de S.D.V uri reprezenta numai 7,4% din total ! producției, iar în 1975 circa 26%, Ț nînd seama de cerințele crescînde c scule așchietoare, ștanțe, dispozitive • unelte de mînă, în actualul cincin; producția acestora urmează să crease într-un ritm mediu anual de 18%, re- prezentînd în 1980 o sporire de 2,2 oife față de 1975.
Modul de organizare a activitățilo 

auxiliare și eficiența lor economică de 
pind de specificul industriei, de con 
dițiile de producție (mărimea întral 
prinderii, tehnicitatea, întinderea spa I țială, geografică a sectoarelor de pro l ducție etc.). Sînt domenii ale industrie - constructoare de mașini specializate, unde, datorită numărului mare de ma-i șini și existenței unor seeții bine dotate pentru repararea acestora (I.A. Brașov, I.A. București, I.A. Pitești, I.A. Mediaș, I.M. Muscel etc.), se poate considera eficient sistemul de reparații descentralizate. Acest sistem de organizare se practică cu succes și în cazul industriilor complexe, cu mai multe sectoare de producție. în această situație, sectoarele de producție își prevăd o secție de reparații cu personal și do- tație tehnică proprii. Reparațiile sînt coordonate și îndrumate de un organ central, care ține evidența planurilor de reparații ale tuturor sectoarelor.Sistemul centralizat de organizare a reparațiilor este adecvat. în special industriilor de mărime mică și mijlocie, unde sectoarele producției de bază nu au o dezvoltare suficientă pentru a dispune de cîte o secție individuală, specializată, pe acest gen de activitate. 
Organizarea reparării centralizate în 
unități specializate este avantajoasă 
din punct de vedere economic atunci 
cină se au în vedere mașinile de pre
cizie, cum ar fi cele de rectificat roți dințate, de găurit în coordonate, utilaj deficitar pentru țara noastră. în acest mod se evită transportarea lor peste graniță, la firme specializate* etc.

SPECIALIZAREA pe orizontală se realizează concomitent cu cea pe verticală, care urmărește, în esență, reducerea gradului de integrare al întreprinderilor producătoare de produse finale, prin dezvoltarea și adîncirea fabricației de componente ale produselor finale (repere, ansamble, subansamble), și a specializării tehnologice.Din analiza datelor din tabelul nr. 1 se poate observa, că la primele 6 întreprinderi, această formă de specializare este în scădere (la „Automecanica" - Mediaș de la 15,3% în 1970 la 4,5% în 1980; la I.M. Mîrșa de la 12,2% în 1970, la 4,1% în 1980), ceea ce înseamnă că s-au profilat sau urmează a se construi alte unități specializate „satelit" care au preluat Sau vor prelua o parte din aceste repere, subansamble și ansamble. La unele întreprinderi, însă, unde ponderea producției specializate este în scădere, valoarea producției specializate organologic este în creștere (este cazul I.A. Pitești). Pe de altă parte, la I.A. Brașov, I.M. Mîrșa, I.M. Muscel, I.A. Mediaș etc., chiar dacă n-a mai crescut numărul sortimentelor, a sporit cantitatea produselor specializate în funcție de necesitățile planurilor de producție.Din cercetarea proceselor de fabricație, a structurii produselor și a formelor de specializare, rezultă că este foarte normal să fie așa, întrucît în primele 6 întreprinderi forma predominantă de specializare este cea pe o- rizontală, pe produse finite (unde tendința va trebui să fie foarte accentuată de dezintegrare și, deci, de scădere a specializării pe verticală), iar la celelalte întreprinderi cea pe verticală, care trebuie să se dezvolte încontinuu, preluînd fabricația unor repere și subansamble de la întreprinderile specializate pe orizontală. De altfel aceste tendințe se reflectă și pe întreaga centrală unde, deși specializarea pe verticală scade, totuși valoarea absolută a acestei forme este în creștere.Specializarea pe verticală se reali
Practica confirmă că devine tot mai necesară contribuția organizatorilor producției în programarea reparațiilor. Este adevărat că în întreprinderile

Marin STOIANOVICI

(Continuare în pag. 32)



PROMOVAREA COOPERĂRII
ECONOMICE INTERNAȚIONALE

NALIZÎND ȘTIINȚIFIC, cu o I deosebită profunzime realitățile ț interne și internaționale, tovarășul : 
icolae Ceaușescu arăta în Expunerea <-acută la recenta ședință comună aIC. al P.C.R., Marii Adunări Naționa- •’ ,, Consiliului Suprem al Dezvoltării . economice și Sociale și activului een- ■ ,|al de partid și de stat că .Ritmul in
ns de dezvoltare a economiei noastre 
iționale impune o preocupare sporită 
entru buna desfășurare a colaborării 
i cooperării noastre economice inter- 
aționale, pentru dezvoltarea schimbu- 
ilor eu alte state, pentru perfccționa- 
ea întregii activități a comerțului ex
terior al României".Atenția pe care partidul și statul nos- ru o acordă promovării cooperării economice internaționale a României își tre rațiunea în tendințele majore ale 'voluției economiei mondiale, care converg spre accentuarea interdependentelor dintre state, spre o tot mai strîn- 5ă colaborare internațională, lipsită de îngrădiri și obstacole artificiale. Sub : acest aspect, cooperarea internațională fconstituie și una din principalele căi de creștere a eficienței participării noastre la diviziunea internațională a ;muncii.Țara noastră acționează consecvent «pentru extinderea relațiilor economice, '^reciproc avantajoase, cu toate statele socialiste, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, astfel ca acestea să contribuie efectiv la progresul mai rapid și înflorirea economiei naționale a fiecărei țări membre, la egalizarea nivelului de dezvoltare a acestora, la întărirea generală a forțelor socialismului. Pe aceste coordonate se înscrie activitatea țării noastre în cadrul C.A.E.R.. preocupările pentru intensificarea colaborării bi și multilaterale, pentru realizarea „Programului complex". Ca țară în curs de dezvoltare, România urmărește totodată extinderea colaborării și cooperării economice cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, în spiritul solidarității active cu aceste state. A- mintim în acest sens participarea României la „Grupul celor 77" și pre- , zența sa, în calitate de invitată, la reuniunile țărilor nealiniate. în același timp, România este preocupată de amplificarea colaborării economice cu toate celelalte state ale lumii, pornind de la convingerea că aceasta corespunde intereselor progresului economic al ță- nii noastre, al fiecărui popor, contribuie la cauza înțelegerii și colaborării între toate națiunile.
UN ROL DEOSEBIT la actualele realizări și deschideri de perspectivă în cooperarea externă a României l-a avut cadrul politic favorabil colaborării fructuoase, promovat prin puternica afirmare a concepției românești asuf-fa noii ordini economice interna-

• Acțiunile de cooperare ale 
României — exemple de conlu
crare eficientă, reciproc avanta
joasă între națiuni suverane.

• în Africa, Asia și America 
Latină, zeci de obiective indus
triale complexe sînt realizate pe 
bază de concepție românească și 
cu echipamente și utilaje româ
nești.

• Multiple forme și posibilități 
de cooperare internațională în 
realizarea noilor investiții.

România pregătește în insti
tuțiile sale de învățămînt peste 
10 000 de tineri din țările în curs 
de dezvoltare ; totodată, mii de 
specialiști români lucrează în 
aceste țări.

• Acțiuni pentru o colaborare 
internațională lipsită de îngrădiri 
și obstacole artificiale.

ționale, concepție strîns legată de personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Astăzi, grație activității sale ample atît pe plan teoretic, cît, și pe planul practicii relațiilor internaționale, este cunoscută pretutindeni voința României de a colabora cu toate statele lumii, în spiritul unei noi ordini e- conomice internaționale.Poziția militantă a României pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale s-a făcut cunoscută cu prilejul întîlnirilor la cel mai înalt nivel, pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu aproape o sută de conducători de state, precum și prin activitatea țării noastre în cadrul organismelor și organizațiilor internaționale. încrederea, stima și larga apreciere de care se bucură România peste hotare, conducătorul partidului și statului nostru, se reflectă în numărul mare de acorduri economice, tehnico-ștințifice și culturale încheiate de România cu țări de pe toate continentele. Recentele vizite ale președintelui republicii în cele cinci țări africane au deschis noi perspective de colaborare multilaterală cu statele și popoarele respective, au identificat numeroase căi de conlucrare în diferite domenii de activitate. Numai cu prilejul acestor vizite au fost convenite 49 de acțiuni de cooperare, sub diverse forme, în domeniul minier, petrolier, energetic, al construcției de mașini, chimiei, economiei forestiere și a- griculturii.
AMPLA DEZVOLTARE și diversificare a cooperării economice cu alte state, care joacă un rol tot mai important în extinderea exportului de mașini și utilaje, în aprovizionarea cu materii prime pe termen lung și atra

gerea de tehnologii înaintate, a făcut necesară, pe plan intern, constituirea unui cadru organizatoric și normativ pentru coordonarea centralizată a a- cestei activități, crearea unor instrumente pentru orientarea și urmărirea adecvată în întreaga economie a acțiunilor de cooperare. în prezent, coofdo- narea activității de cooperare se realizează prin Departamentul Cooperării Economice Internaționale, prin întreprinderile specializate existente în u- nele ramuri (Geomin Rompetrol, Ro- magrimex, Forexim, ș.a.), prin compartimentele specializate din ministere, centrale industriale, mari uzine.Cooperarea constituie un capitol distinct în cadrul planului național unic de dezvoltare a economiei.Cei 6 ani care au trecut de la adoptarea, în martie 1971, a Legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științi- fică, marchează evoluția dinamică a activității de cooperare în cadrul favorabil ce a fost creat, diversificarea sa ca forme, extinderea sa în tot mai multe domenii ale economiei. Astfel, la sfîrșitul anului 1976 se aflau în derulare peste 260 de acțiuni de cooperare, dintre care : 127 livrări de instalații complexe și obiective realizate în străinătate, 34 societăți mixte de producție cu sediul în țară sau în străinătate (10 în domeniul minelor și petrolului, 7 în domeniul agriculturii și industriei alimentare, 5 în domeniul economiei forestiere și materialelor de construcții, 5 în domeniul industriei chimice 4 în domeniul construcției de mașini ș.a.), 34 societăți comerciale în străinătate, 4 bănci mixte, peste 44 acțunii de cooperare și specializare în producție etc. Ca o realizare recentă putem menționa întreprinderea comună pentru producerea de mașini și utilaje grele Giur- giu-Ruse, formă complexă de colaborare și cooperare în producție. Contribuția activității de cooperare la volumul total al exportului tării a ajuns astfel la 20%.ESIGUR că realizărilor obținute pînă în prezent, perspectivelor deschise cooperării economice internaționale a României trebuie să li se adauge noi eforturi din partea lucrătorilor din acest domeniu, pentru ca acțiunile noastre de cooperare economică internațională să devină modele de conlucrare eficientă, reciproc avantajoasă între națiuni suverane. Pornind de la astfel de cerințe ne propunem să exprimăm cîteva opinii privind rezervele existente în valorificarea cadrului realizat, ca și unele reglementări de politică comercială pe care le ridică extinderea cooperării economice internaționale.Astfel, in ceea ce privește planul de 
cooperare, apare necesară o mai bună 
corelare a acestuia cu planul de pro-



ECONOMIE NAȚIONALA
cluc-ție al întreprinderilor, cu cel de a- 
similare de produse și tehnologii noi 
și, bine'nțeles, cu cel de investiții. Considerăm că la unele dintre obiectivele de investiții pentru care sînt prevăzute importuri de completare, asimilarea de produse și tehnologii noi sau desfacerea produselor cu prioritate pe piața externă, beneficiarii de investiții ar trebui orientați să studieze mai în- tîi posibilitățile de construire a obiectivului în cooperare cu firme din alte țări. Realizarea unor obiective de investiții prin cooperare ar permite să se reducă efortul valutar pentru procurarea utilajelor din import și cumpărarea de licențe, să se scurteze durata de realizare, să se asigure condiții mai bune de asimilare a unor noi produse sau tehnologii, și să se beneficieze la desfacerea produselor de posibilitățile partenerului extern. în acest context, in Ț?are apar evidente avantajele economice ale realizării unoi’ investiții prin cooperare (societăți mixte, cooperări și specializări în producție etc.), sugerăm corelarea planului de cooperare cu cel de investiții, în sensul de a se prevedea expres în acesta din urmă ca o serie de obiective să fie realizate prin cooperare. Stabilirea unor asemenea o- biective ar determina ministerele economice, centralele și întreprinderile să aibă mai multă inițiativă și o preocupare constantă în promovarea cooperării cu firme din alte țări. La iei, o parte din necesarul de materii prime și semifabricate s-ar putea planifica să fie procurate prin acțiuni de cooperare.întrucît multe dintre acțiunile de cooperare își au locul de realizare în alte țări decît România și conduc la deplasarea din tară nu numai de ’•es^rse materiale, ci și umane, considerăm nece
sar ca prin plan să se precizeze și ne
cesarul de forță de muncă pentru acti
vitatea de cooperare. Totodată, se cere să fie elaborate programe de pregătire a personalului ce ar urma să lucreze în străinătate, în funcție de natura cooperării, de țara în care ar urma să lucreze, de specificul muncii pe care o va presta etc.Evoluția actuală foarte rapidă a vieții economice, fluctuațiile conjunctura- le frecvente au făcut din operativitate cheia succesului și în activitatea de cooperare. în acest sens operativitatea poate fi apreciată ca o cale de promovare și realizare a unei colaborări rtiai strînse între factorii interesați, în vederea scurtării duratei tratativelor șl simplificării formelor de perfectare a acțiunilor de cooperare. Un aport important în acest sens ar putea aduce 
elaborarea unor metodologii diversifi
cate, cu criterii și indicații concrete (inclusiv modul de calcul al unor indicatori de eficiență), pentru fiecare formă de cooperare mai importantă.Un instrument important de promovare a activității de cooperare îl constituie comisiile mixte, înființate în baza acordurilor de cooperare economică, industrială și tehnică încheiate eu majoritatea țărilor lumii. Pentru creșterea aportului acestora în rezolvarea problemelor cooperării bilaterale apare necesară sporirea preocupărilor și a răspunderii ministerelor în pregătirea lucrărilor comisiilor mixte și în perfectarea, cu prilejul sesiunilor, a unor acțiuni de cooperare concrete.
PRINTRE NUMEROASELE căi și mijloace de promovare a activității de cooperare, aminteam și poli

tica comercială, în mod deosebit, necesitatea eliminării barierelor tarifare și netarifare care frînează încă acțiunile de cooperare.Subliniem incidența favorabilă pe care o au în liberalizarea schimburilor comerciale internaționale, negocierile multilaterale care au avut și au loc în cadrul GATT, acordarea de preferințe vamale țărilor în curs de dezvoltare (deci și țării noastre), extinderea clauzei națiunii celei mai favorizate în relațiile noastre economice cu majoritatea țărilor lumii, preocuparea sporită și a altor organizații economice internaționale pentru promovarea cooperării. Cu toate aceste rezultate pozitive, continuă să fie menținute o serie de restricții comerciale de natură tarifară și paratarifară, care stînjenesc dezvoltarea cooperării economice cu statele respective. în această ordine de idei menționăm exceptarea României, la unele produse, de la tratamentul preferințelor vamale, măsură de natură să creeze greutăți acțiunilor de cooperare în derulare și să facă dificilă inițierea unor acțiuni noi. De exemplu, societatea mixtă pentru comercializarea anvelopelor pe piața vest-germană „Victoria Gummi“ întîmpină greutăți în desfășurarea unei activități eficiente, întrucît produsul respectiv este exceptat de la sistemul general de preferințe. Deoarece regimul vamal poaie stimula sau, dimpotrivă, poate frîna în mod substanțial activitatea de cooperare, trebuie militat în continuare pentru eliminarea restricțiilor comerciale vamale, mai ales a celor discriminatorii și protecționiste.Dar și în aceste condiții, legislația vamală actuală a țărilor occidentale oferă unele posibilități de stimulare a activității de cooperare economică, dacă este studiată și cunoscută bine. Astfel, legea vamală a multor țări, inclusiv a celor din Piața Comună, dă drentul autorităților să acorde o serie de scutiri sau reduceri de taxe vamale la import, de exemplu, pentru echipamente aeronautice și navale, pentru unele produse chimice ș.a., ceea ce deschide teren pentru realizarea unor acțiuni de cooperare eficiente în domeniile respective. De asemenea, posibilități de cooperare economică oferă și folosirea zonelor și porturilor libere, în care mărfurile pot fi nu numai expuse, depozitate și condiționate, ci și prelucrate, fără a se plăti taxe vamale. Pentru lărgirea cooperării economice, pot fi folosite regimul vamal al importurilor temporare sau cel al exporturilor anticipate, sistemul draw-back, traficul de perfecționare pasivă etc.întrucît in promovarea cooperării economice un rol important îl joacă stimulentele și eliminarea restricțiilor netarifare — cum sînt restricțiile cantitative, formalitățile vamale, restricțiile la exportul pe terțe piețe, costul și condițiile achiziționării tehnologiei, standardele și normele tehnice, formalitățile și condițiile de ambalare și etichetare ș.a. — trebuie subliniat efectul pozitiv pe care-1.poate avea eliminarea unora dintre aceste restricții. Un exemplu îl oferă tot R. F, Germană, care — nesupunînd la restricții cantitative produsele rezultate din acțiunile de cooperare cu România — a facilitat activitatea de cooperare dintre cele două țări. în general, însă, trebuie întreprinse eforturi în continuare, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, în special în cadrul unor organisme 

internaționale, pentru eliminarea ti. lă și de către toate țările a restricțk- ne tarifare.Activitatea de cooperare antren® importante mijloace financiare ultimii ani a crescut rapid costul ț selor de finanțare, iar situația valul! - a multoi’ țări în curs de dezvoltare f înrăutățit. Apare, deci, necesară inti sificarea eforturilor pentru realizai unui sistem valutar mai echilibrat.' chitabil și cu o stabilitate mai ml Activitatea de cooperare poate fi fa litată prin acordarea și. respectiv, < ținerea de credite în condiții avan! joase și însoțite de o serie de faciliț- de plată, utilizarea ca sursă de fin®E *,  țâre a compensațiilor, internaționalii^ rea surselor de finanțare prin folosi® de credite de la bănci mondiale și - | gionale, organizarea de bănci mixt extinderea livrărilor și prestațiilor f plata amînată etc.Ca formă complexă de export-ii® port, activitatea de cooperare antren tț- ' ză nu numai importante mijloace I. nanciare și materiale, ci și tehnolofct> și instalații noi, pe care adesea un sil ' . gur partener nu le poate asigura în ti talitate. De aceea, multe obiective |. < cooperare — în special exporturi complexe în țări in curs de dezvoltai- — se realizează prin operațiuni triuț- ghiulare, la care participă cel puțin djfi parteneri externi și unul local. îf ț promovarea acestei forme de cooperairȘ .-â tripartite sau pe terțe piețe s-a făcik . | încă destul de puțin. Multe dintre a<L țiuni pot fi realizate în viitor prin cu*  operare, alături de firme din țări îl | curs de dezvoltare, cu firme din alt»j 1 țări socialiste sau din țări capitaliștB dezvoltate. Pentru a putea demara asii- ■ fel de acțiuni este necesară însă o ine tensă activitate de prospectare și d I- stabilire de contacte, în care un aporl substanțial pot aduce agențiile econo I • mice române din străinătate.O dificultate în calea cooperării ecofr • nomice o constituie încă modul diferii și costul ridicat al garantării credite! lor și investițiilor. Pe linia reducerii. șB eliminării efectelor negative ale aceste® situații, pot fi marcate următoarele cli-ț recții.de acționare : încheierea de acor-l duri de promovare și garantare reci4 procă a investițiilor, folosirea sistemu-| ’ lui de garanții practicat de societățile de specialitate din străinătate, acope-i- rirea prin asigurare a întregii durate . a creditului, introducerea unor prime ' de asigurare Dreferentiale ein. Acor.duril? pentru garantarea investițiilor contra i riscurilor necomerciale au .fost semn a- 1 te de țara noastră cu R. F. Germania, t Statele Unite etc., iar convenții pentrp țj evitarea dublei impuneri — cu R.F.G.. S.U.A., Franța etc.Țara noastră este, de asemenea, semnatară a Convenției pentru reglementarea diferendelor internaționale în probleme de investiții, fapt ce stimulează climatul de încredere reciprocă în acțiunile de cooperare internațională și permite rezolvarea .unor, posibile divergențe cu partenerii.Promovarea cooperării economice in- 1 ternaționale pe căile și cu mijloacele i prezentate, poate contribui la orienta- î 
rea în continuare a schimburilor noas- ' tre externe spre forme de. colaborare economică pe termen lung, care asigură valorificarea plenară a avantajelor diviziunii internaționale a muncii.

dr. I. NIȚÂ 
I. GEORGESCU
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CONDUCERE • ORGAN IZ ARE

inii ale specialiștilor

ACTIVITĂȚILE DE CONCEPȚIE,
ITEGRATE ORGANIC CU PRODUCȚIA
AVANTAJE ale unei noi forme de organizare a cercetării și proiec- 

ii la nivelul centralei industriale : ® scurtarea ciclului cercetare-pro- 
cție ® verificarea industrială operativă a noilor produse și tehnolo- 
• asistență tehnică de înaltă calificare în procesul de fabricație ® 

noza cadrelor intre sectoarele de concepție și cele de producție

PERFECȚIONAREA organizării și conducerii la toate nivelurile, 
în toate domeniile a devenit in prezent o cerință de prim 
ordin pentru sporirea generală a eficienței economice. In acest context, 

domeniu prioritar al preocupărilor îl constituie perfecționarea organizării ac- 
lităților de cercetare-proiectare, valorificarea rapidă a rezultatelor muncii de 

ancepție, considerate ca activități hotărîtoare, menite să contribuie în mod deci- 
la realizarea mărețelor obiective ale actualului cincinal. Pe linia acestor 

eocupări, la Centrala industrială pentru produse refractare (C.l.P.R.) din Bra- 
)■ a fost elaborat un studiu privind perfecționarea activităților de cercetare- 
•'oicctare la nivelul centralei.’■^I.P.R.-BRAȘOV, specializată în fabricația materialelor refractare ,*̂ și  abrazive (în cca. 500 de sortimente calitative și peste 20 000 de tipo- •tțmensiuni), are în componența sa un 'măr de 10 unități dc producție — fadei și întreprinderi, precum și un cenți de cercetare și proiectare (C.C.P.). a este grefată pe structura organizatorică a întreprinderii „Răsăritul* 1 — Bra- ț>v, unde funcționează și C.C.P.3 Centrala și unitățile sale se confrunți în prezent cu probleme și sarcini de- jiebite privind asigurarea unui mare rjumăr de noi sortimente, impusă de dezvoltarea impetuoasă a siderurgiei și Celorlalte ramuri din economie, de apli- . area de tehnologii și procedee noi de peru, caracterizate prin faptul că soli- ită produse refractare și abrazive cu Ștn nivel calitativ din ce în ce mai ridicat. în acest cincinal urmează a fi cercetate și asimilate în producție 74 de iortimente de produse și 13 tehnologii hoi ; vor. fi puse în funcțiune încă 25 le capacități de producție, ceea ce va face posibil ca sectorul de materiale refractare să asigure cantitativ, dar mai ales sortimental un necesar de produse Moi într-o continuă dinamică și modificare structurală, conform cu necesitățile apărute. De aici rezultă, ca unul din obiectivele prioritare, dezvoltarea și 

perfecționarea activității de concepție 
în general, a activităților de cercetare și 
proiectare proprii.

STUDIUL întocmit în acest sens, pornind de la analiza critică a situației din ultimii ani, propune soluții de remediere a deficiențelor existente, urmărind ca deziderate majore : îmbunătățirea sistemului de plani
ficare a lucrărilor de cercetare și pro
iectare : luarea în considerare în tot mai mare măsură a elementului ..efi
ciență economică**  în momentul introducerii lucrărilor în plan ; creșterea 
gradului de aplicabilitate a lucrărilor efectuate ; scurtarea ciclului cercetare- 
producție ; urmărirea riguroasă a valo
rificării cercetărilor încheiate etc. Din întreaga analiză efectuată rezultă pregnant necesitatea găsirii celui mai adecvat cadru organizatoric. Ca atare, au fost propuse variante organizatorice diferențiate ca formă, dar toate avînd ca argument major comun integrarea cercetării cu producția.

I Ideea de bază este aceea ca una din 
unitățile dc producție din subordinea 
centralei — și anume „Răsăritul**  — Brașov — să fie cuprinsă în structura 
de organizare a Centrului de cercetare 
și proiectare al Centralei, care funcționează în aceeași incintă. S-ar forma astfel o unitate complexă de cercetare- 
proiectare și producție — unitate de tip nou, dar care se poate constitui cu respectarea prevederilor actelor normative (decretele nr. 162 și nr. 297 din 1973) care stabilesc normele unitare de structură pentru unitățile de cercetare și proiectare.Integrarea cercetării-proiectării cu producția nu este gîndită ca o simplă comasare a unor activități. Ceea ce urmărește este, de fapt, ca producția realizată într-o . asemenea unitate să reprezinte sub toate aspectele producția 
de vîrf a ramurii, realizată în premieră 
ca rezultat direct ai muncii de concep
ție și care, după testare și verificare in
dustrială. să fie supusă generalizării, cu 
rezultate sigure și în timp minim. Adăugind și o organizare exemplară, apreciem că există argumente de fond pentru a se crea cu adevărat o unitate 
model.

AVANTAJELE prezumate ale realizării unei unități complexe de cercetare-proiectare și producție sînt multiple.
• Ciclul cercetare-producție s-ar 

scurta cu peste 20%, datorită faptului că s-ar crea condiții optime pentru efectuarea experimentărilor industriale, pentru realizarea unor loturi reprezentative din produsele noi cercetate, precum și pentru testarea și perfecționarea noilor tehnologii, ceea ce ar permite 
asimilarea, omologarea și introducerea 
rapidă a rezultatelor cercetării iu pro
ducția celorlalte unități. în acest mod, cercetările nu vor mai fi predate unităților de producție ca simple studii de multe ori neverificate industrial, ci ca 
lucrări complete, verificate pe loturi 
mari și conținînd toate elementele pentru o aplicare certă și rapidă în orice unitate.

• S-ar rezolva integral problema asi
gurării bazei materiale, a deservirilor 
și lucrărilor auxiliare pentru activități
le de cercetare și microprodueții prin ateliere laboratoare și personalul specializat de care dispune noua unitate.

a Nivelul calitativ, gradul de realism și aplicabilitate al lucrărilor de cercetare și proiectare, de concepție, ar clește considerabil, întrucît cercetătorii și 
proîectanții ar avea un contact perma
nent cu producția atît pe timpul elaborării lucrărilor, cît și în fazele de finalizare, experimente industriale, realizare de prototipuri etc.• Unitatea integrată ar beneficia de 
conducere și asistență tehnică de cel 
mai înalt nivel, asigurate de către cei mai buni specialiști (cercetători și pro- iectanți). De altfel, actuala unitate de producție de la Brașov urmează să sufere unele transformări privind structura fabricației, redueîndu-se simțitor producția de masă a unor sortimente inferioare și introdueîndu-se concomitent noi sortimente de refractare, cu valori ridicate. în acest mod, păstrînd și chiar ridicînd la un nivel superior indicatorii tehnico-economici și financiari ai actualei unități, se va crea și 
rezerva de capacitate necesară experi
mentărilor și testărilor noilor produse 
și tehnologii.• Funcția de producție nu numai că nu s-ar diminua, ci dimpotrivă, s-ar consolida, prin aceea că producția obținută aici se presupune a fi realizată la un nivel tehnic ridicat, urmînd a constitui modelul tehnologic de genera
lizat în restul unităților.• Realizarea unei unități complexe de cercetare-proiectare și producție este de natură să asigure o permanentă îm
prospătare a cadrelor, sub două aspecte :— dintre inginerii stagiari care își vor efectua stagiul în producție în cadrul acestei unități, ar putea fi selecționați și îndrumați către sectoarele de concepție cei cu înclinații și aptitudini corespunzătoare, secția de producție 
devenind astfel o pepinieră permanentă 
pentru cercetare și proiectare :

— rotația cadrelor din sectoarele de 
concepție în cele de producție și invers s-ar putea face în mod organizat și fără dificultăți.
O VARIANTĂ organizatorică propusă are în vedere grefarea centralei pe structura organizatorică a unității complexe de cercetare-proiectare și producție de la Brașov, ca unitate reprezentativă, care ar oferi centralei și unităților sale : sprijin efectiv, coordonare și asistență tehnică competentă pe linia introducerii noului în tehnologie, a mecanizării și automatizării. în general a progresului tehnic; lucrări de cercetare încheiate, cu tehnologii omologate și aplicabile, temeinic verificate industrial ; documentații diverse, începînd de la piese de schimb pînă la investiții ; prototipuri de utilaje și dispozitive noi, realizate în atelierele proprii.Tipul de unitate complexă propus ar putea constitui o bază a întreprinderii viitorului, dar în același timp o între
prindere adecvată actualității imediate, 
dezideratelor majore ale cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, o modalitate concretă de aplicare a indicațiilor secretarului general al partidului privind asigurarea unei lăgături strînse — și nu fictive — a cercetării, a proiectării, a conducerii cu viața, cu producția.

Bujor ROȘCA
Brașov



in ajutorul candidaților la examenul de admitere in invățămintul economic superior

CRIZA GENERALĂ A CAPITALISMULUI
Pentru a veni în ajutorul candidaților la examenul de admitere de la facultățile economice. „Revista economică" în colaborare cu Catedra de economie politică de la Academia de Studii Economice, publică, în mod regulat consultații pe anumite teme se

lecționate dm „Programa de economie politică pentru admiterea în învățămîntul superior în anul 1977 ",PROCESUL ISTORIC al adîncirii contradicției dintre forțele de producție și relațiile de producție burgheze a generat intrarea capitalismului în criza sa generală, perioadă în care legitățile obiective ale dezvoltării societății „cer făurirea unei lumi a dreptății sociale și naționale, atît în cadrul fiecărui stat, cît și pe plan mondial, care să asigure un nou avînt al forțelor de producție, al științei și culturii, al progresului general"').
I.Conținutul crizei generale a capitalismului

IN LUME au loc ample transformări revoluționare naționale și sociale, tehnico-științifice și economice, pe planul intern al fiecărei țări și pe plan mondial.
Epoca contemporană se caracterizează prin profunde trans

formări cu caracter revoluționar în structura economico- 
soeială a lumii, atît pe plan național, cît și pe plan mondial, 
ea e3te epoca istorică ce cuprinde perioada revoluțiilor socia
liste, a revoluțiilor de eliberare națională, precum și a revo
luționarii forțelor de producție pe baza științei și tehnicii noi. 
epoca trecerii omenirii la socialism, a triumfului socialismului 
și comunismului pe plan mondial.începutul epocii contemporane a fost marcat de victoria primei revoluții socialiste din lume care a pus capăt existenței sistemului capitalist ca sistem atotcuprinzător. Ea seva încheia atunci cînd socialismul va deveni atotcuprinzător, cînd revoluția socialistă victorioasă se va înfăptui în toate țările lumii.„Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 1917 în Rusia și constituirea primului stat muncitoresc-țărănesc din istorie — subliniază tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru — au arătat lumii, îndeosebi claselor exploatate și popoarelor subjugate, că vechea societate bazată pe inegalitate și nedreptate națională și socială nu este veșnică, că ea a intrat în faza dispariției, inaugurîndu-se o nouă eră, era făuririi orînduirii socialiste, era eliberării naționale a popoarelor"2).Una din componentele (laturile) distinctive ale epocii contemporane o formează apariția și accentuarea crizei generale a capitalismului, adîncirea caracterului perimat al orînduirii burgheze în ansamblul ei, limitarea sferei de acțiune a imperialismului.

Criza generală a capitalismului reprezintă procesul istoric 
complex și multilateral al prăbușirii efective a capitalismului, 
îti ansamblul său, și al nașterii societății socialiste.Pentru înțelegerea concretă și pînă la capăt a conținutului crizei generale a capitalismului este necesar să fie subliniate 
cîteva caracteristici ale procesului.Esența crizei generale a capitalismului este unică. Aceasta înseamnă că prăbușirea capitalismului și nașterea socialismului, împreună luate, definesc pretutindeni și întotdeauna procesul, indiferent de formele concrete prin care el se manifestă.în al doilea rînd, procesul crizei generale a capitalismului este ireversibil. Acest caracter decurge legic din adîncirea continuă a contradicțiilor proprii capitalismului, care reprezintă cauza principală și directă a apariției și dezvoltării crizei generale.în al treilea rînd, criza generală are un caracter complex 
și multilateral, ea cuprinzînd toate laturile vieții sociale și aiectînd profund economia, activitățile social-politice, ideologice, relațiile dintre țările capitaliste, sistemul mondial capitalist în ansamblul lui.Criza generală a capitalismului are anumite trăsături care, de fapt, sînt identice cu acele fenomene specifice crizei, prezente, într-o formă sau alta, în toate fazele existenței acesteia. Trăsăturile principale respective sînt următoarele:— restrîngerea progresivă a sferei de dominație a capitalismului pe plan mondial;— criza sistemului colonial al imperialismului, destrămarea și prăbușirea acestui sistem sub loviturile revoluțiilor de eliberare națională, lupta tinerelor state suverane pentru dobîn- 

direa și consolidarea independenței lor economice și p— adîncirea instabilității economice capitaliste, J. planul intern al fiecărei țări, cît și în planul relațiilor} naționale;— criza politicii imperialiste de dictat, de folosire a| și de amenințare cu forța ;— criza ideologiei burgheze, criza tuturor componeb suprastructurii burgheze, în special, a celei politice etc. .Criza generală a capitalismului reprezintă un proces i Ea a început în timpul primului război mondial, în s] odată cu victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombri adîncit continuu, și se va încheia atunci cînd toate popț lumii vor trece la socialism. Dar, procesul respectiv cunl în anumite momente, asemenea modificări calitative (ev: pe direcția trăsăturilor principale arătate mai sus), care ! chează trecerea de la o fază la alta a crizei generale. Pe unei asemenea viziuni, se consideră că în desfășurarea 
generale a capitalismului au fost parcurse, pînă în pre 
două faze, în anii .70 ea intrînd intr-o fază nouă.

II. Noua fază a crizei generale a capitalismu 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. despre conținut 

și formele noii fazePARTIDUL COMUNIST ROMÂN, secretarul său genj tovarășul Nieolae Ceaușescu a adus o contribuție remarc: la clarificarea unor probleme fundamentale ale societății I gheze, ale lumii contemporane, în ansamblul ei. Un exen concludent în acest sens îl constituie teza adoptată la greșul al Xl-lea al Partidului nostru, conform căreia „în zent ne aflăm la începutul unei noi faze a crizei sistem capitalist". în concepția partidului nostru, toate crizele 1 au cuprins sistemul capitalist în anii ’70, toate manifesta 1 profunde — vechi și noi — ale contradicțiilor capitalism au marcat trecerea la o nouă fază a crizei sale generale. , 
caracteristică a epocii noastre — subliniază tovarășul Nic 
Ceaușescu, — o constituie noua fază a crizei generale a cat 
lismului. care cuprinde toate sferele vieții economico-soci. și în care se ridică pe un plan superior trăsăturile anteric. ale procesului, apar noi fenomene și procese specifice.Pornind de la trăsăturile generale, permanente ale ci generale a capitalismului și ținînd seama de manifestările în ultimii ani, formele actuale de manifestare a noii faze fi grupate astfel:— restrîngerea progresivă a sferei capitalismului pe p' mondial, îngustarea bazei de acțiune a imperialismului;— dezvoltarea mișcării de eliberare națională și soci: intrarea luptei tinerelor state suverane într-o nouă etapă;,— adîncirea și diversificarea fără precedent a instability economice în țările capitaliste;— criza capitalismului monopolist de stat;— criza politicii și ideologiei burgheze;— criza vechii ordini economice și politice internaționa ■— apariția unor probleme mondiale grave, a căror cai ultimă se află în relațiile de producție burgheze, în polit imperialistă și neocolonialistă.

a) Restrîngerea progresivă a sferei de dominație a capital 
mului pc plan mondialPRIN victoria revoluției socialiste în Rusia și crearea p: mului stat socialist din lume, capitalismul a încetat de a ir fi un sistem unic și atotcuprinzător. Alături de sistemul mb dial capitalist, aflat în declin, a apărut sistemul econom socialist, în continuă dezvoltare și înflorire. După al dbil război mondial, revoluția socialistă a învins într-o serie < alte țări din Europa, Asia și America Latină, țările respecți1 ieșind pentru totdeauna din sfera de exploatare a capitaluli Ele au încetat deci să mai fie folosite pentru scopurile profit ale marilor monopoluri sau ca sfere de influență pol tică ale puterilor imperialiste.



3 ltimii ani, au survenit unele schimbări de ordin calitativ -j rtul dintre dezvoltarea țărilor socialiste și a celor capi- In întreaga perioadă 1971—1975, ritmul mediu anual de ■ a producției industriale în țările socialiste a fost de ori mai înalt decît în țările capitaliste, ceea ce a făcut -ț ferea țărilor capitaliste în producția materială mondială I sducă simțitor. Tendința proprie imperialismului de a se a în lărgime a încetat în ultimele decenii, el pierzîndu-și predominantă în economia mondială. Capitalismul în nu mai poate asigura dezvoltarea forțelor de producție t mondial, el nu mai oferă soluții acceptabile probleme- îplexe ce preocupă lumea contemporană; Socialismul s-a t a fi singura orînduire capabilă să lichideze urmările i de inegalitate din trecut, să asigure progresul multilate-‘ irmonios al tuturor națiunilor,, să pună bazele unei vieți îice internaționale cu adevărat, echitabile. De aceea, în ani, contradicția fundamentală a epocii contemporane — dicția dintre sistemul mondial capitalist și sistemul mon- kcialist — se rezolvă tot mai mult în defavoarea capita-. ai, sistem perimat din punct de vedere istoric. Această • eristică a noii faze a crizei generale a capitalismului este bală, întrucît decurge direct din. esența epocii contempo- " ii exercită o influență hotărîtoare asupra tuturor celor- orme.
Noua fază a luptei tinerelor state suverane
za sistemului colonial al imperialismului a început încă .țrioada primului război mondial și s-a manifestat sub diforme și intensități în toți anii interbelici.pă al doilea război mondial, procesul respectiv a intrat nouă fază, manifestîndu-se prin destrămarea și prăbuși - 
sternului colonial sub loviturile revoluțiilor de eliberare ț^-ială. Pe fondul agravării contradicțiilor dintre metropole ’-iy?onii, dintre popoarele care trăiesc în țările și teritoriile '■ș^lezvoltate economic și marile monopoluri internaționale. , eroică a acestor popoare a luat o mare amploare, ele sprijinite politic, diplomatic, moral și material de țările \ «iste, de toate forțele progresiste contemporane.■ deceniul al 8-lea. lupta popoarelor din fostele colonii, se- onii și teritorii dependente a intrat într-o nouă fază. Ca- Mâstica principală a acesteia constă în prioritatea luptei pen- 

îdependență economică în ansamblul eforturilor acestor ! si popoare pentru dezvoltarea de sine stătătoare. în acest 1 forțele progresiste din aceste țări promovează programe ,.v ,'lexe menite să ducă la schimbarea structurilor social-eco- '-_ce anacronice, la restrîngerea și eliminarea exploatării lor ilonialiste de către marile monopoluri internaționale, de .. puterile imperialiste, la valorificarea resurselor materiale nane, de care dispun, în concordanță cu interesele naționale Unele dintre popoarele acestor țări, în frunte cu forțele re- jonare, se orientează spre calea necapitalistă de dezvoltare, e plan internațional, țările în curs de dezvoltare, și slab .1 oftate se afirmă tot mai puternic ca națiuni libere și inde- • lente, ridieîndu-se cu hotărfre împotriva vechilor relații de ișȘjiitate, pentru o nouă ordine eeonomică și politică interna-■> ilă. Toate aeeste aspecte confirmă teza conform căreia cri- a intrat într-o nouă fază a evolu-... lenerală a capitalismului/'sale.
: '-41 perioada crizei generale a capitalismului, s-au accentuai contradicțiile acestei orînduirî. S-au produs asemenea fe- H|ene, care au evidențiat caracterul perimat al relațiilor de Jucție burgheze : roadele revoluției tehnico-științifice sin• sile cu precădere de către o minoritate monopolistă ; se iro- cantități enorme de resurse pentru înarmări ; ia proporții .j.. sebite dezvoltarea inegală ; se manifestă cu deosebită aocu- LjP problema piețelor ; apar o multitudine de crize economice .yjce și neciclice ; iau amploare luptele de clasă etc. ^Procesul ireversibil al adîncirii instabilității economiei cfcpi- r* ’tste a intrat recent într-o nouă fază, așa cum se va putea stata din cele ce urmează.-In ultimii ani, capitalismul s-a confruntat cu una dintre cele i puternice crize economice ciclice din istoria sa. Masa pro irinlui național brut al țărilor capitaliste dezvoltate a scăzuianul 1975, cu 2,4%, comparativ cu anul precedent. Pentru . na dată în perioada postbelică, producția materială a lumii țitalisle a înregistrat stagnări și scăderi doi ani consecutiv za economică ciclică respectivă a cuprins aproape toate ță ’>• capitaliste dezvoltate, ceea ce nu a mai permis unora dinte?ste țări să iasă din criză pe seama altora, cum s-a întâmpla cîteva ori în perioadele anterioare. Scăderea relativă a capa ații de absorbție a pieței, în raport cu posibilitățile de a pro ce, a dus, de fapt, la folosirea incompletă a capacităților d< iducție, deci la o mare risipă de resurse, concretizate îndeoseb mijloace de muncă perfecționate.

Adincirea instabilității economiei capitaliste

Un alt aspect al noii faze a crizei sistemului capitalist, cu efecte deosebit de grave pentru masele de oameni ai muncii respectiv al adîncirii contradicțiilor capitalismului, il constituie 
șomajul cronic — total și parțial — de mare amploare. în ultimii ani numărul șomerilor a crescut considerabil, în țările capitaliste dezvoltate, cu toate pronosticurile optimiste ale oficialităților burgheze și în pofida măsurilor întreprinse de statele respective. Se apreciază, că, în. anul 1975. au existat peste 25 milioane de șomeri în țările capitaliste dezvoltate, față de aproximativ 14 milioane în anul 1970. La această imensă armată industrială de rezervă, din țările capitaliste dezvoltate, se adaugă șomerii totali și phrțiali din țările în curs-de dezvoltare și slab dezvoltate. Se lărgește baza socială a șomajului. Crește ponderea tineretului în totalul șomerilor. Asemenea fapte atestă, fără putință de tăgadă, că orînduirea burgheză, nu poate asigura satisfacerea unui drept elementar și.. în același timp, fundamental al omului — dreptul la muncă.

Inflația, de o amploare fără precedent în anii de pace, cons
tituie o altă componentă principală a instabilității economiei 
capitaliste contemporane. în unele țări capitaliste dezvoltate, ritmul anual al inflației a fost, în ultimul timp, de peste 20 la sută. Amploarea deosebită a inflației, împletirea laturilor și determinărilor ei naționale cu cele internaționale (legate de funcționarea sistemului valutar internațional), ieșirea procesului inflaționist de sub controlul statelor burgheze, sînt trăsături ale inflației contemporane și. in același timp, aspecte distincte ale noii faze a crizei sistemului capitalist, a instabilității economiei țărilor capitaliste.Fenomenul inflaționist a devenit un proces structural, care definește contradicțiile de fond, permanente ale capitalismului contemporan. Departe de a fi un factor de creștere economică, inflația, scăpată de sub controlul statului. înrăutățește climatul conjunctural. grăbește apariția crizelor economice. Inflația este folosită de statul buighez ca instrument de redistribuire a venitului național în avantajul capitaliștilor. îndeosebi al mono- poliștilor. Ca urmare are loc creșterea prețurilor bunurilor de consum și scumpirea serviciilor, care, corelate cu menținerea salariilor nominale sau cu o creștere mai lentă și întârziată a lor, se concretizează în creșterea costului vieții și înrăutățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii.Noua fază a crizei sistemului capitalist este marcată și de 
criza ordinii economice și politice internaționale generate de 
imperialism. Ea cuprinde întreg ansamblul de schimburi economice dintre statele capitaliste, sistemul monetar internațional, mecanismul formării prețurilor pe piața mondială, schimburile internaționale de mărfuri și servicii, toate gravele perturbații din relațiile interțări,- care vin în contradicție flagrantă cu cerințele și avantajele cooperării internaționale.

Domeniul valutar-financiar este terenul celor mai evidente manifestări a crizei ordinii economice și politice internaționale generate de imperialism. Sistemul valutar capitalist, bazat pe etalonul aur și devize, a cărui structură și mecanism reflectă raportul de forțe, existent la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial în lumea capitalistă, practic, în ultimi ani, a încetat să mai funcționeze. Efectele ample pe care le-a generat criza valu- tar-financiară asupra comerțului internațional, asupra relațiilor dintre țările capitaliste dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ca și disputele înverșunate cu privire la reorganizarea sistemului valutar internațional, au scos în evidență că aceasta criză are la bază contradicțiile antagoniste ale etxmomiei capitaliste, agravate continuu de adîncirea crizei generate.DIN .CELE ARĂTATE mai sus rezultă că în lumea contemporană continuă să se mențină anumite stări de lucruri anacronice care contravin noilor forțe de producție, intereselor forțelor sociale și naționale progresiste. Rezolvarea de fond a tuturor a- cestor probleme este posibilă în socialism, chiar dacă și capitalismul mai dispune încă de anumite posibilități de adaptare la cerințele progresului, de soluționare a unora dintre problemele arătate. De aceea „nădejdea, omenirii se îndreaptă tot mai mult spre idealul comunismului a cărui misiune istorică este eliberarea popoarelor, a întregii omeniri de exploatare și asuprire socială și națională, realizarea unei lumi a dreptății și egalității pe plan național și internațional..
prof dr. N. DOBROfĂ) Programul Partidului, Comunist Rămân de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, Editura politică. 1975. p. 188.

-’) Nicolae Ceaușescu — Expunere cu privire Iu activitatea politi- :;-ideo'ogică și cultural-educativă... prezentată la Congresul edu- ți-ei politice și al culturii socialiste, Editura politică. 1976, p. 18.;) Programul P.C.R.. de făurire a societății socialiste multilate- ■al dezvoltate și înaintare a României spre comunism, in Congresul . ii XT-lea al Partidului Comunist Român, București, Editura politică, 1975, p. 729.
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Centenarul independenței

INDEPENDENȚA NAȚIONALĂ Șl UNITATEA 
ECONOMICĂ A ROMÂNIEI REFLECTATE ÎN PRESA

TRANSILVĂNEANĂ DIN SECOLUL TRECUT

J

ANIMAȚI DE IDEALURI NAȚIONALE ȘI PATRIOTICE, preocupați de soarta întregului popor, indiferent de granițele despărțitoare vremelnice, publiciștii transilvăneni din secolul trecut au adus o contribuție remarcabilă la fundamentarea ideii de unitate și independență economică, națională și politică a României. Publicistica a constituit principalul mijloc pe care l-a putut folosi intelectualitatea înaintată pentru a sprijini, încă înainte de 1848, atît lupta de eliberare națională a ardelenilor cît și mișcările de unire și eliberare de sub suzeranitatea turcească a Moldovei și Țării Românești.
Dreptul inalienabil la unitate naționalăGEORGE BARIȚIU, cel mai mare publicist transilvănean al secolului trecut, considera cauza românilor atît de evidentă, în- cît ea începuse să fie sprijinită chiar de cercurile înaintate ale Europei. El scria : „De n-am fi români simțitori cum sîntem, de am cunoaște numai marile împilări și cumplitele catastrofe ce au ajuns pe’ românime din veacuri, singuri ca oameni fără vreun interes și fără vreo patimă, am simți un fel de datorie a privi mai de aproape la starea socială și politică a unei nații, cu care astăzi au început a simpatiza sau a-i compătimi partea mare a Europei".1)Dacă oamenii obiectivi, lipsiți de patimi politice, iubitori de adevăr din alte țări sprijineau lupta moldovenilor și muntenilor, pentru transilvăneni, care erau de același neam, aceasta devenea o datorie patriotică. Dar această datorie patriotică ei și-au îndeplinit-o în secolul trecut în condiții speciale. în timp ce moldovenii și muntenii au avut posibilitatea să se unească la 1859, transilvănenii au mai continuat să fie despărțiți de celelalte părți ale teritoriului românesc, fiind încă menținuți sub dominația imperiului habsburgic. Referindu-se la situația specială a ardelenilor „Observatoriulu" din 1881 scria că soarta istorică, deși deosebit de vitregă cu ei, le-au mai „rezervat o patrie și încă cu mult mai liberă" decît Transilvania cea „îngenuncheată și copleșită de datorii", această a doua patrie „o știe lumea și o știu și Românii că este România liberă"2). Iar pentru alt publicist, care observa unitatea economică și națională a românilor din Transilvania cu cei din România, amenajarea Oltului pentru navigație însemna realizarea celei mai însemnate artere „de co- municațiune între aceste două țări surori"3).Demonstrînd dreptul românilor la unitate națională publiciștii transilvăneni se întemeiau pe date și fapte istorice ; toți românii — indiferent de granițele politice artificiale — sînt urmași ai dacilor și romanilor. Românii transilvăneni și bănățeni — se releva în presa timpului — aveau patria pe care au moștenit-o de la Traian și Decebal, aici vroiau ei să ajungă la libertate națională și politică. Pentru aceasta era însă nevoie de unitate națională, — care constituia și puterea ce garanta viitorul țării. „Unirea și unimea națională sînt bunuri mari, importante și însuflețitoare, care nu cer mai mult decît voința tare de a fi și a rămîne un singur popor... toți frați vorbitori ai unei limbi păstrate de străbuni și veacuri, toți fii ai unui popor păzitor de legile morale, înflăcărat de libertatea patriei, iubitori ai semenului său, iubitor al străinului pînă unde sufere independența națională"4). Publiciștii transilvăneni au continuat să susțină Unirea națională, suveranitatea și independența și după realizarea Unirii Moldovei și Țării Românești. De altfel, în numeroase studii și articole din presa transilvăneană, de după 1859, s-a explicat adeseori că Unirea Moldovei și Țării Românești, crearea Principatelor Unite n-a însemnat desăvîrșirea statului național unitar român, care va cuprinde și Transilvania.

Comunitatea economică 
și spirituală

COMUNITATEA DE VEDERI a transilvănenilor cu românii peste Carpați, care reflecta, realitate unitatea de interese, manifestat pe scară largă preajma cuceririi independen-. . .. ... —............ței de stat de către România, în timpul convenției vamali ■ mâno-austro-ungare (1876—1886) și pe durata războiului v (1886 1891) care a urmat convenției. Publiciștii transilvi se preocupau de soarta și progresul fiecărei părți a teritou românesc indiferent de statutul său politic. Preocupîndu-s exemplu, de Dobrogea „Observatoriulu" reproducea cuvil unui corespondent al său care scria : „Acei ce cunosc Dobii mai de aproape îi prezic un mare viitor"5). Dar acest „marț I itor" ca și cel al Transilvaniei — demonstra redacția „Obsa toriulu", cu alte ocazii — este legat de acela al tuturor celoițu părți ale pămîntului românesc.într-o referire la strînsele legături dintre Dobrogea și - silvania se scria : „Nu sute, ci mii de familii transilvăneni bănățene se află și pînă acum în Dobrogea... Pe lingă actfe economia de vite, purtată din vechime în Dobrogea de către cuitorii ardeleni de sub munți, cît ține de la Brețcu și Cov; Săcele (șapte sate), Bran (11 sate), altele din districtul Sibil ca Boiția, Rășinari, Săliște, Poiana etc. Tăcem de numeros și prea importantele monumente naționale străvechi, de can ■ află și dezgropat mereu la Constanța și pe aiurea, spre ma bucurie a istoricilor noștri, ne mărginim numai la afacerile « nomice și comerciale de care se interesează o parte considc bilă a locuitorilor de aici"6). Dar nu numai ardelenii, munți moldovenii se „așezaseră" în Dobrogea ci și dobrogenii, muif nii și moldovenii se „așezaseră" în Transilvania. Peste juma din comercianții brașoveni •— ne informează tot „Observatori lu“ — erau veniți din celelalte părți ale teritorului românArgumentelor de ordin economic-„Observatoriulu“ l. < adăuga, cu altă ocazie, altele de ordin istoric. „Să nu uite ir un român — scria „Observatoriulu" într-un număr al său 1883 — adevărul istoric că naționalitatea noastră s-a conserv de la 274 înainte în mai bine de 1 600 de ani mai vîrtos în t munții Daciei, pe insulele și între bălțile Dunării de altă partCîștigarea războiului de independență din 1877/88 de că România va avea ca efect — prevedeau publiciștii transilvăni — creșterea frecvenței relațiilor dintre România și Transilvan ■ Unitatea și interdependența dintre ele va deveni și mai e dentă datorită faptului că victoria asupra imperiului turcesc ' permite României să-și manifeste pe deplin independența'' suveranitatea economică.Dar analizînd situația stabilită în Europa după ce Român și-a cîștigat independența și suveranitatea de stat, militan transilvăneni au sesizat tendințe de a fi nesocotite luptele jertfele poporului român de-a lungul veacurilor. Independen și suveranitatea de stat a României erau amenințate, în prim rînd, de Austro-Ungaria care depunea, printre altele, mari efo turi pentru cucerirea Dunării pînă la gurile de vărsare. Inter sați în păstrarea independenței României, publiciștii transilvi neni au atras atenția asupra acestui fapt. Ei nu excludeau pos bilitateâ ca Dunărea să fie, din punctul de vedere al comuni cațiunii economice, un fluviu internațional, dar nu și din pun< de vedere politic. România trebuie să fie suverană pe porțiune de Dunăre ce-i revenea. Interesele vitale ale Transilvaniei c€
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9 :a transilvănenii să militeze și ei pentru păstrarea suve- ții României asupra Dunării. „în loc de oricare altă ches- și revistă de peste mări și țări, chestiunea Dunării — în- " , ” .. ,i — trebuie sătereseze dincoace și dincolo de Carpați, acum doar ca vîrtosși de moarte“ 8 9 10 * 12 13).

DÎND dovadă de obiectivitate și totodată de patriotism publi- Jtii transilvăneni au justificat măsurile de apărare ale mâniei atît în timpul convenției comerciale 1876—1886 cît și timpul războiului vamal 1886—1891. Deși transilvănenii, așa jn arătam, au suferit unele pierderi din măsurile de apărare1 României, totuși dîndu-și seama de justețea lor și de caracte- ț de apărare le-au justificat. Interesul suprem, național și fun- mental al țării, a primat asupra unor interese economice ime- ite. Martori oculari ai pierderilor suferite de România în npul convenției comerciale (1876—1886), publiciștii transilvani au analizat pe larg aceste pierderi, le-au adus la cunoștință iniei publice. Ei au explicat că încheierea convenției de către imânia a fost o încercare a ei de a-și demonstra emanciparea ță de Turcia.S’tuîndu-sc pe poziții realiste transilvănenii au înțeles în >d just tendințele României de a încheia tratate prin care -și păstreze independenta și suveranitatea națională. Obser- nd mișcarea spre protejare a industriei românești redacția 'elegrafului Român" scria : „În România partidul protecțio- st condus de dl-1 Aurelian, preferă războiul față de o con- nțiune păgubitoare"10). Este vorba de opțiunea unor oameni ‘ stat pentru război vamal în locul unei convenții în continu- e înrobitoare. P.S. Aurelian făcea parte, după publiciștii tran- văneni, din rîndurile acelor bărbați de stat care analizînd ectele negative ale convenției cu Austro-Ungaria „...văd că iportul depășește la ei exportul și dă un pasiv în comerțul rii, ba ce e mai mult, omoară industria abea în fașe și ei au eptul de a se apăra de o criză economică" 11).Publiciștii transilvăneni demonstrau, chiar în timp ce se' des- șura războiul vamal cu Austro-Ungaria, că România n-ar fi

*) George Barițiu, Pămîntul Moldo-Românesc. în „Foaie pentru minte, 
inimă și literatură** 1 * 2 3 4, anul III. nr. 25. 1840.

2) Junii români, în „Observatoriulu44, anul IV. nr. 14 clin 14/26 
februarie 1881.

3) La situațiunea economică a Ardealului, in Gazeta Transilvaniei, 
anul III, nr. 206 din 14/26 sept. 1889.

4) George Barițiu, Naționalitate, în Foaie pentru minte, inimă și 
literatură, anul VII, nr. 51 din 1844.

5) Dr. Drăcescu. De pe Malul Mării Negre, în ,.Observatoriulu4*, anu.1 
IV, nr. 14 din 14/26 ianuarie 1&31.

c) Din Dobrogea, în ..Observatoriulu44 * *. anul V. nr. 43 clin 2/14 iunie
1882.

7) Din Dobrogea, în „Observatoriulu44, anul VI, nr. 15 din 27/7 martie
1883.

8) George Barițiu, A cui să fie Dunărea ?. citat după volumul. Geor
ge Bariț, Scrieri social-politice, E.P. Buc. 1962, pag. 343.

9) Luc. cit. pag. 358.
10) Convențiunea comercială cu România. în Telegraful Român, anul 

XXXV nr. 5 din 15/27 ianuarie 1887.
H) Convențiunea comercială cu România. în Telegraful Român, anul 

XXXIV, nr. 39/ din 10/22 august 1886.
12) Sibiu, 10 iunie, în Telegraful Român, nr. 62 din 11/23 iunie 1888.
13) Vezi : Ștefan Pop, Politica, noastră comercială și convențiunea cu 

Austro-Ungaria, București, 1886, pag. 18—20.

M ț--------------- ,--------------T- ----------% Ji Barițiu pe contemporanii săi compatriotiată pe toți locuitorii acestor țări și cu atît mai llnâni. Ea este în sensul genuin al cuvîntului chestiune de s' și de moarte" e).' bliniind importanța acestei suveranități a României, Bari- ■ria că problema Dunării „este una din cele mai importanțe , ij toată Europa, iar pentru România și națiunea româ- ă întreagă, adevărată chestiune de viață. Acesta este un r cunoscut de mult tuturor patrioților sinceri și luminați, - . eea l-am repetit și noi la mai multe ocaziuni. Să nu zică . m ardelean sau sălăjean că Dunărea nu curge de la poarta fără Dunăre liberă nu poate exista România" ’). Deci cri- i de viată și de existență a industriei și comerțului transil- ân erau legăturile și deschiderea căilor libere spre toate ■dte păr(i ale teritoriului românesc.• .’enimentele din secolul trecut în timpul cărora s-au făcut scări de a conturba strînsele relații economice, normale și ,i dintre România și Transilvania, relații formate de-a ții secolelor, s-au soldat cu pierderi pentru ambele părți. Asemenea eveniment a fost și războiul vamal dintre România Elistro-Ungaria din perioada 188(5—1891. Deși războiul vamal ut urmări deosebit de negative pentru economia Transil- ,ei, publiciștii săi, dînd dovadă de patriotism și grijă față 'aitorul patriei, au descifrat adevăratele cauze și forțe soci- țare> l-au declanșat, au justificat atitudinea României, poli- J sa de independență, demonstrînd că nu ea a fost aceea ’ a declanșat acest război. România doar s-a apărat cu . pacele corespunzătoare. Atacul a fost declanșat de unele 4 sociale interesate în închiderea granițelor dintre România .ustro-Ungaria.J)e fapt multe din consecințele războiului vamal dintre _ Bănia și Austro-Ungaria au fost prevăzute de publiciștii ' jsilvăneni încă din perioada cînd se duceau convorbiri pen- . 'reînnoirea convenției vamale. Ei au susținut încă în istă perioadă că era necesară prelungirea acesteia, dar în . iiții onorabile pentru România. în cazul cînd nu vor fi sfăcute interesele României și se va încerca din nou încăl- Sța independenței și suveranității ei de către Austro-Ungaria. prevedea o renunțare la reînnoirea convenției. Snânia — susțineau publiciștii transilvăneni — va ști să-și re interesele sale de stat independent și suveran. Va prefera închidă granițele decît să reînnoiască o convenție prin care ■ isburgii. .în fond, voiau s-o înfeudeze intereselor lor. Dar ■erea legăturilor economice dintre România și Austro- iaria se va solda — demonstrau ardelenii — cu pierderi deose- de mari pentru Transilvania. în fond se atrăgea atenția asu- unuia din aspectele echilibrului economic între România și ’.msilvania determinat de unitatea lor economică.
Argumentarea măsurilor de protecție 

economică a României 

mers atît de departe dacă n-ar fi fost provocată și chiar silită s-o facă. Pe de o parte România se apăra împotriva unor tendințe care încercau s-o înrobească din punct de vedere economic, pe de altă parte ea și-a dat seama de necesitatea dezvoltării din punct de vedere economic. De aici tendința sa firească de a-și dezvolta o industrie proprie, fundamentul progresului oricărei economii. în sprijinul acestei dezvoltări România — demonstra un publicist transilvănean —• „a pus în lucrare tariful autonom, un tarif care nici de cît nu era chemat să provoace ruperea negocierilor, ci să înlesnească cu timpul, peste zeci și sute de ani, crearea unei industrii naționale române, iar nici de cît așa peste noapte și în fuga mare, și din punctul acesta de vedere nu poate fi condamnată procedarea guvernului român" 12).Măsurile și curentul în favoarea războiului vamal au fost susținute atît de publiciștii din Transilvania, cît și de publiciștii transilvăneni care, după ce au militat în Transilvania, au trecut într-o anumită perioadă în România. Este cazul lui Ștefan Pop care trecînd din Transilvania în România în anul 1882 se alătură curentului protection ist al lui P.S. Aurelian. El scrie în apărarea curentului protecționrst lucrarea intitulată „Politica noastră comercială și convențiunea cu Austro-Ungaria".Bazat pe date statistice și pe fapte reale. Ștefan Pop a demonstrat cum convenția comercială încheiată de România, stat agrar înapoiat economic, cu Austro-Ungaria, stat mult mai dezvoltat din punct de vedere industrial, în perioada 1876—1886 a avut efecte dezastruoase pentru economia românească. în timp ce România importa tot mai mult din Austro-Ungaria, aceasta importa tot mai puțin din țara noastră. înainte de convenție trecea în Austro-Ungaria 36,5% din exportul total al României, în timpul convenției imperiul habsburgic a scos din România numai 33,5% din exportul acesteia. Exportul Austro- Ungariei în România a crescut în perioada amintită cu 37%.în condițiile în care convenția cu Austro-Ungaria s-a dovedit ruinătoare pentru comerțul României, Ștefan Pop demonstrează că țara noastră era obligată să ia măsuri urgente de protejare a economiei și de stimulare a dezvoltării industriei naționale, în cererile burgheziei din Austro-Ungaria făcute României de a desființa taxele asupra tuturor produselor industriale ce le importa din imperiul habsburgic Ștefan Pop descifra tendințele imperialiste de încălcare a independenței și suveranității țării. El scria că cercurile dominante habsburgice sub „pretextul unei convențiuni comerciale voesc să ne delăture toate legile, pînă și legea legilor, constituțiunea, pretind să le punem la dispozițiu- nea lor toate căile ferate ; să transporteze toate mărfurile lor pe nimic, vor să ne supunem și politicește nu numai materialicește". 13)Publiciștii transilvăneni au demonstrat că s-au înșelat, aceia care credeau că guvernul român va ceda presiunilor austro-un- gare și va părăsi programul de industrializare și dezvoltarea economică independentă. Războiul vamal, cu toate efectele negative asupra României, a stimulat-o să găsească noi piețe de desfacere. Ramurile sale industriale ruinate de concurență s-au. refăcut una după alta. Au apărut noi industrii care în timpul convenției nu puteau fi întemeiate din cauza concurenței mărfurilor austriece.Dar demonstrînd că România a luat în mod justificat măsuri de apărare a economiei naționale, că războiul vamal (1886— 1891) s-a soldat cu rezultate nescontate de cercurile austriece, publiciștii transilvăneni au arătat, totodată, că reluarea legăturilor reciproc avantajoase între România si Austro-Ungaria era o necesitate vitală pentru Transilvania. Era o cerință la care adera întreaga populație transilvăneană care a trăit de-a lungul veacurilor în strînse legături economice cu toți ceilalți români.
pi of. dl . N. IVANCIU 

conf. dr. T. IONSSCU
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FORȚA ECONOMIEI SOCIALISTE -
FACTOR DE ACCELERARE A PROCESULUI

DE OMOGENIZARE SOCIALĂ
FĂRĂ ÎNDOIALĂ că puternica mișcare de întrajutorare și solidaritate manifestată de poporul nostru în zilele de.după cutremur oglindește — după cum a arătat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu „caracterul relațiilor noi statornicite în orînduirea 
noastră, afirmarea tot mai viguroasă a principiilor eticii și echi
tății socialiste, manifestarea conștiinței noi, revoluționare a oa
menilor muncii, a trăsăturilor moral-politice ale celor ce 
muncesc".S-a demonstrat în fapte de fierbinte solidaritate umană le- . gătura de sentimente, aspirații dintre toți locuitorii țării, fără deosebire de naționalitate. S-a dovedit trăinicia și forța societății noastre socialiste, eroismul constructorilor acestei societăți, ' uniți în jurul partidului, forța sa conducătoare, fermă în umanismul ei, plină de dinamism și de puterea de a depăși momentele grele, așa cum au fost calamitățile naturale care au izbit orbește țara și au pus la grele încercări întreaga națiune. Cu atît mai condamnabile apar încercările celor care calom- 1 niază și deformează realitatea socială și economică româneas- i că, denigrează patria noastră în care întregul popor, și-a dove- i dit unitatea, patriotismul și adeziunea deplină la întreaga politică a partidului nostru.Unitatea dovedită de întregul popor român în întreaga sa î muncă de construcție, ca și în cea de reconstrucție din aceste zile, confirmă în același timp, mutațiile calitative profunde ale societății românești contemporane, înaintarea viguroasă spre omogenizarea socială — acest proces complex în cadrul căruia j fenomenele sociale esențiale le constituie formarea unei struc- j 
turi sociale calitativ superioare și, ceea ce este deosebit de important, făurirea unei personalități de tip nou, multilateral 
dezvoltată.Omogenizarea socială ne apare ca un efect major de o deose- I bită semnificație umană, exprimînd conținutul scopului fundamental al socialismului : omul cu cerințele sale. în acest sens, omogenizarea socială este un rezultat necesar al ansamblului transformărilor calitative implicate de restructurarea socialistă și, ulterior, comunistă a societății.Dintre factorii principali - ai procesului de omogenizare desprindem : dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție socialiste, creșterea nivelului de instrucție și cultură a maselor, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, revoluția tehnico-științifică și progresul tehnic, perfecționarea și adîncirea democrației socialiste, rezolvarea consecventă a problemei naționale.

Elementul determinant: dezvoltarea 
unitară a forțelor și relațiilor de producție

ISe cuvine a menționa caracterul unitar al acțiunii acestor ! factori, interacțiunea ce are loc între ei. Caracterul siste- mic, unitar și global al omogenizării sociale rezultă și din inter

dependența tuturor factorilor care determină înaintarea R niei în cadrul acestui proces.Ca în orice relație dialectică de interacțiune, există în | domeniu un element determinant care structurează în ierarhic ansamblul factorilor, le dă o valoare relativă reze- din rolul specific pe care-1 joacă fiecare. Pe fundalul ii acțiunii tuturor factorilor, elementul determinant îl consț dezvoltarea forțelor de producție în unitate cu perfecțioE ■ continuă a relațiilor de producție socialiste. - !' ’După cum se știe există mai multe puncte de vedere vind raportul dintre omogenizarea socială și structura soi în general. Literatura nemarxistă se centrează, în această biemă, pe două direcții principale, aparent contrare :a) postularea veșniciei inegalităților sociale în toate d duirile prezente și viitoare și — prin aceasta — negarea sibilității omogenizării sociale atît în capitalism cît și în cialism și comunism ;b) afirmarea faptului că, în condițiile capitalismului avea loc de pe acum un proces de dispariție a unor inegal) sociale și — prin aceasta — considerarea omogenizării soc. ca un proces propriu atît capitalismului cît și socialismsCu toată aparența de contrarietate, cele două orientări un substrat politico-ideologic comun : ruperea procesului omogenizare de analiza structurii sociale concrete a orîn< ’ rilor sociale, omiterea rolului determinant al structurii. clasă în determinarea evoluției sistemelor de diferența, socială.Pornind de la analiza de fapt a realităților oferite de pil tica social-istorică, procesul de omogenizare socială ren zintă o dimensiune definitorie specifică doar orinduirii 
ciaiiste, deoarece numai aceasta — pe baza noilor relații [ producție, a lichidării claselor exploatatoare și a exploatării creează condițiile și factorii necesari lichidării treptate și c secvențe a tuturor inegalităților și diferențelor sociale est țiale. Inegalitățile sociale, asuprirea și injustiția socială s 
determinate de inegalitățile de clasă și sînt permanent rep 
duse și consolidate prin reproducerea structurii dc clasă 
societățile bazate pe exploatare și proprietate privată.-> Dar lichidînd clasele exploatatoare, exploatarea și asup rea socială, socialismul nu înlătură dintr-o dată toate inegal tățile și diferențele sociale esențiale. Lichidarea treptată consecventă a tuturor acestor inegalități și diferențe soci; esențiale, în scopul instaurării egalității de tip comunist, cp stituie în fapt conținutul procesului de omogenizare socia Acest proces este global, unic și neîntrerupt, avînd în vede că el rezultă direct din mersul ascendent „pe întregul front" României spre edificarea societății socialiste multilateral de voltate și, ulterior, spre comunism. Arătînd că omogenizai- socială se realizează treptat, se cuvine a remarca, totodat 
caracterul stadial al procesului, detașarea unor etape călit tive în corelație cu stadiile fundamentale ale transformărilor si ciaiiste.Q Căutînd a da o caracterizare generală, putem spune c * omogenizarea socială reprezintă — în opinia noastră — u
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unitar, permanent și stadial, specific socialismului, de . iție treptată a inegalităților și deosebirilor sociale esen- ; intre diferite tipuri de comunități de viață (clase și pă- ociale, sat-oraș)*  activități umane fundamentale (munca " , — munca intelectuală. munca agricolă — munca indus>- etc.)ț și de creare a poporului muncitor unic.problemă viu discutată în prezent este : paralelismul 
icesuftii» do omogenizase cu cel de diversificare. In gene- roccsul diversificării, după cum este cunoscut; se referă ■>d deosebit, la diversificarea socio-profesibrralS, fenomen . . și dependent direct, pe de o parte, de creșterea econo- impeluoasă pe cave' o> realizează țara noastră, pe de altă, de faptul că aceasta se petrece în condițiile în care nia se înscrie tot mai amplw în marele flux al reci științifice și tehnice contemporane, proces' cu influențe nice asupra adîncirii diviziunii muncii pe plan național■ ernațional. Procesul de diversificare și fenomenele pe le prezintă (respectiv creșterea numărului de profesiuni, riția unui număr de profesiuni care au tost invalidate Jhniea modernă, apariția de profesiuni noi ele.) nu numai> , ~ 1 contrazic procesul fundamental de- omogenizare socială, dimpotrivă, se circumscrie lui.insul acestei circumscrieri ar consta. în opinia noastră, în■ •'! că provocînd un proces continuu de mobilitate profeția pe linie ascendentă, el cont i ibuie în fond la realizarea' t din laturile principale ale omogenizării sociale și uma- 

țv creșterea nivelului die pregătire generală, și tehnică» la 
creți gradului de participare la conducerea societății. ! > 
tarea plenară a creativității umane, la creșterea continuă 
•ducii vi lății muncii și calității produselor și serviciilor..i acest context se manifestă^, cu toată claritatea, justețpai partidului nostru în problema integrării. cercetării. învă- Țptului și producției, a necesității reciclării periodice a ca-. ’ir. Privind dintr-un punct de vedere mai general decît 

. i al creșterii nivelului de pregătire profesională sau al ’ filării la noile cerințe ale tehnicii moderne, constatăm că
H-ialism este vorba de o creștere a nivelului de cultură ge- 
lă și tehnică și prin aceasta o latură a procesului de omo- 

. zare în societatea noastră, care se referă la necesitatea de 
ură și afirmare a personalității omului ca producător, dar și> 
Toprietar-beneficiar al mijloacelor de producție și al mun- 
,sale.

himbări calitative de natură umanist-socialistă
■■' JORIM A RESUBLINIA că omogenizarea socială este spe- 

: :ă numai socialismului — care determină și natura ac- iii factorilor care o impulsionează. Cei ce susțin posibilita- ; omogenizării sociale și în capitalism denaturează sensul —i al acestui proces, legîndu-1 de simple modificări cantita-? în ceea ce privește unele aspecte de ordin tehnic, dar ne*  jițiale din punct de vedere social. Astfel se arată că revo- ■^a tehnico-științifică duce la dezvoltarea învățămîntului și ' Sporirea nivelului de cunoștințe al oamenilor, tot așa cum ' | astă revoluție duce — în unele ramuri ale producției — la Hișorarea ponderii efortului fizic în cadrul activității produc-i. De asemenea, se aduc unele date referitoare la sporirea «centului populației care trăiește în oraș, îmbunătățirea gra- ui de înzestrare a; satelor etc. Toate aceste aspecte, reale în «Șefele privințe — dar cu profunde și grele consecințe privând idiția umană — nu rezolvă problemele de fond ale inegali- . iilor sociale, nu duc la lichidarea, contradicției fundamentale iîMre muncă și capital, după cum nu le lichidează nici pe silea dintre munca fizică și intelectuală, dintre sat- oraș, lustrie-agricultură, nu contribuie la rezolvarea inechităților ijfciale, care, din contră, așa cum anală realitățile capitalis- Rilui contemporan se agravează în mod- deosebit.. Omogenizarea socială în țara noastră reprezintă un proces •r.■ transformare calitativă în structura socială și — în puiul rînd — în structura de clasă. Ștergerea deosebirilor esen- de dintre munca fizică și cea intelectuală în socialism nu se - feră la asemenea aspecte cantitative, menționate anterior, ci schimbarea calitativă a structurii sociale, ajungînd la treapta 

superioară a poporului muncitor unic, așa cum se prevede în Programul partidului nostru, în acest sens, dispariția diferențelor dintre munca fizică și intelectuală se realizează cosubstanțial cu dispariția; claselor. La. fel, dispariția deosebirii esențiale dintre sat și oraș nu se reduce la simpla îmbunătățire a condițiilor de trai: la sate și la dispariția, deosebirilor rezultate dini modul de structurare a grupurilor sociale în raport cu tipul de proprietate. în capitalism, satul e exploatat de oraș, ceea ce generează o contradicție antagonistă întee acestea. Socialismul nu numai că. lichidează antagonismul, ci. mai mult, nu mai menține niei unele inegalități ca urmare a modului diferit de viață rezultat din structurile de clasă diferite- a orașelor în comparație cu satele. Lichidarea diferenței esențiale dintre sat și oraș- implică și ștergerea treptată a. deosebirilor esențiale dintre clase.Desigur, omogenizarea socială este un proces care nu. se desfășoară de la sine. Ca. orice societate, socialismul are o serie de contradicții care — deși neantagoniste — pot duce la unele dereglări. în sistem care însă pot fi prevenite — și în practica țării noastre sînt în realitate prevenite — printr-o politică științifică, corectă, adecvată necesităților și posibilităților reale, în concepția P.C.R. pornind de la sarcina trasată de Congresul al Xl-lea. de a transforma acest cincinal în cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate, se impune să se intensifice eforturile în toate unitățile de producție, în întreaga noastră economie națională, pentru asimilarea unui mare număr, de instalații, materiale și bunuri de consum, perfecționarea și modernizarea tehnologiilor de fabricație, promovarea largă și rapidă în producție a cuceririlor științei, și tehnicii avansate. Amploarea acestei sarcini este ilustrată de faptul că. pînă la sfîrșitul, cincinalului circa 45 la sută, din producția industrială trebuie să o reprezinte produsele noi și reproiectate, în covîrșitoarea lor majoritate pe bază de concepție științifică și tehnică românească.Astăzi, cu atît mai mult se impune, pentru lichidarea atît a efectelor seismului cît și pentru asigurarea progresului general planificat — după cum a arătat tovarășul Nieolae 
Ceaușescu în recenta sa. expunere — „să se acționeze 
cu toată forța pentru ridicarea continuă a nivelului de 
mecanizare și automatizarea proceselor de producție, reduce
rea volumului de muncă la operațiile auxiliare, pentru organi
zarea științifică a producției și muncii în fiecare unitate eco- I 
nomieă, Ia fiecare loc de muncă. Sporirea productivității mun
cii trebuie să fie rezultatul introducerii largi a progresului teh
nic, al ridicării calificării oamenilor muncii, al conducerii 
moderne a proceselor de producție'*.Evident, toate acestea sînt elemente și ale adîncirii în perspectivă a omogenizării societății noastre socialiste, a creșterii calității vieții tuturor oamenilor.Omogenizarea socială ne apare, astfel, ca un proces al dezvoltării umane, al creării unui mod superior de viață. Pe măsură ce societatea românească devine tot mai omogenă, ea capătă capacități noi de stimulare a progresului — dezvoltarea. , forțelor de producție, adîncirea democrației etc. — se creează. : asemenea condiții de viață care determină o activitate mai amplă și eficientă a oamenilor.Cercetarea rolului activ al omogenizării ca factor al progresului social în socialism aduce în centrul discuției problematica omului, ca adevăratul creator al istoriei, cel chemat nu numai să fie unicul beneficiar al rezultatelor evoluției ascendente- a României, ci și cel care este făuritorul tuturor acestor înfăptuiri.Omogenizarea socială se subsumează transformărilor fundamentale implicate în crearea modului de viață comunist și totodată, reprezintă un factor stimulator al realizării acestor transformări — un subsistem — al macrosistemului societății socialiste — fapt căruia viața i-a dat deplina ei confirmare în acest fel apare limpede și de ce întreg poporul nostru dă. un răspuns ferm, lipsit de echivoc tuturor celor ce încearcă să defăimeze pe diferite căi sistemul; nostru și țara noastră socialistă și ar voi să ne abată de la drumul nostru, de la țelurile noastre pentru cane am luptat conștient, cu devotament și pa triotism toți ca unul și> cu toate puterile noastre fizice, intelec tuale și. cînd a fost nevoie, cu tot spiritul nostru de sacrificiu
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ȘCOLI @ CURENTE $ ECONOMIȘTIGÎNDIREA economică românească din perioada interbelică n-a cunoscut o altă problemă care să fi suscitat atîta interes, să fi mobilizat atîtea pasiuni și să fi stîrnit atîtea controverse, ca problema agrar-ță- rănească. „Nu este zi — scria un ziar din epocă — să nu se vorbească de soarta țăranilor ; nu este ceas în care viața celulei agrare să nu pătrundă în discuția obștească”.')Problema agrar-țărănească făcea parte integrantă din structura constituentă a economiei românești. Limitele reformei agrare dintre 1918-—1921 grevau puternic asupra realității. Această reformă n-a operat o schimbare esențială a structurii proprietății funciare, capabilă să deschidă din temelii cale largă progresului în agricultură. Regimul agrar anacronic persista, contradicțiile din lumea satelor amenințînd reeditarea aprigelor și sîngeroaselor ciocniri din anul 1907. Economia României cu o structură net precumpănitor agrară și cu o industrie slab dezvoltată pășea astfel în perioada interbelică cu probleme serioase și de natură complexă în agricultura țării.Panorama confruntărilor de idei în jurul problemelor din agricultură scoate la iveală o largă varietate de concepții și teorii agrare corespunzătoare grupărilor social- economice existente. Ea reflectă, totodată, aspecte specifice ale crizei gîndirii economice burgheze din România și anume abandonarea de către economiștii burghezi a luptei antifeudale, compromisul dintre capitaliști și moșieri pentru salvarea sistemului social bazat pe exploatarea muncitorilor și țăranilor, pentru conservarea marii proprietăți private.Se poate spune că aproape toate cu
rentele nemarxiste de gîndire în proble
mele agriculturii pornesc nu de la geneza 
și cauzele problemei țărănești, ci de la 
descrierea diferitelor ei efecte (extensivi- 
tatea și randamentul scăzut al agriculturii, 
starea materială și culturală foarte înapo
iată a țărănimii ele.). în mod explicit sau implicit, gînditorii nemarxiști deturnează, de fapt, analiza de la conținutul social- economic al acestei probleme spre analiza unor aspecte nedefinitorii — tehnice

Problemă AGRARĂ sau 
problemă AGRICOLĂ?

temă de aprinse 
confruntări doctrinare 

în perioada interbelică (I)sau organizatorice. Cu un cuvînt, de la 
analiza cu precădere a problemei agrare 
la analiza problemei agricole. Trebuie precizat dealtfel că încă din momentul intrării economiei românești în epoca contemporană în gîndirea reprezentanților claselor exploatatoare referitoare la problema agrar-țărănească se conturau cu precădere soluții tehnico-agricole, reforma fiind adeseori socotită nu ca o necesitate obiectivă ci, mai degrabă, ca o concesie făcută țărănimii. Nu puțini doctrinari oi claselor exploatatoare au căutat să arate după reformă că starea grea a agriculturii și a țărănimii s-ar fi datorat reformei ce ar fi........fărîmițat pămîntul" IPentru evidențierea orientării astfel a cercetării și gîndirii economice nemarxiste din perioada interbelică, caracteristice sînt dezbaterile care au avut loc în cadrul „Asociației generale a economiștilor". De exemplu, în contextul crizei economice — dar și social-politice — din 1929—1933 atunci cînd acuitatea problemei agrar-ță- rănești a crescut amenințător, în raportul despre „Criza agricolă și criza agrară", prezentat de prof. N. Cornățeanu în cadrul acestei asociații problema agriculturii este tratată atît de tehnicist îneît însuși Victor Slăvescu, președintele asociației, a ținut să-i atragă atenția autorului asupra neglijării aspectului agrar. „Dvs. cu foarte mare competență, deja cunoscută nouă — menționa V. Slăvescu — ne-ați arătat criza agricolă sub aspectul ei tehnic. Ne-ați arătat că agricultura noastră nu e suficient 

pregătită. Dar nu v-ați întrebat : J va pe lîngă elementul tehnic agri] și un element economic, adînc, ccj tribuie la această criză ? Și anumt | al prețurilor bunurilor agricole" ?2)l intervenția lui V. Slăvescu al' însăși atunci cînd se punea probi grară ca o problemă social-econo' nu doar tehnico-economică — se o abordare unilaterală, mai mult ț pecie derivate, ca prețul produsele cole, sau în alte cazuri, caracterulț. nai al explotării pămîntului, realizat către țărani a unei producții mia proastă calitate, nepriceperea țăp român de a lucra pămintul după cdv moderne metode agrotehnice, etc. ii. între starea agricolă și cea agrara criza agricolă și cea agrară a pro! agrar-țărănești existau întinse legăfr interdependență, economiștii burghl ' le-au surprins. Ei nu aveau intere orienteze atenția opiniei publice unei probleme și așa destul de eviq problema repartiției necorespunzătaț pămîntului chiar în perioada de dut forma din 1918.Cu totul altfel au abordat marxiști blema agrar-țărănească. Pornind d aprecierea realistă potrivit căreia, î*  rioada interbelică, economia români avea un caracter capitalist — avîn vedere proporția crescîndă a munci lariate nu numai în industrie, ci și înl cultură —- de la aprecierea dezvi anevoioase a acestui capitalism în d țiile persistenței unor puternice rărit feudale, precum și ale crizei generd capitalismului, ale penetrației capiti. străin în economia României, gîn- marxistă în tripla ei existență de aturi comunistă, unitaristă și social-demo — a oferit puternice și convingătoar 
plici științifice concepțiilor nemarxiste 
vind esența și soluția problemelor di 
gricultură. în ciuda unor vremelnice ai ruri — inerente procesului de clarif ideologică — tezele și concepțiile ac ale acestor gînditori români s-au do-
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Socialismul științific 
și problemele 
dezvoltării 
economico sociale 
a României

wura\ 
țPOLITICy j consultații

• în colecția „InvâfămrntuJ 
politico-ideologic de partid" a

apărut in Editura politică volu
mul Socialismul științific și problemele dezvoltării economico- sociale a României {București, 
1977, 168 p.). în lucrare sînt cu
prinse următoarele studii : 1. Re
voluția contemporană in știință 
și tehnică și implicațiile ei so
cial-politice, de Valier Roman: 
2. Activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă de formare 
a omului nou, constructor con
știent și devotat al societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
al comunismului în România, de 
M. Ion ; 3. Politica culturală a 
Partidului Comunist Român, ce
rințele ridicării nivelului cultu- 
ral-științific al Întregului popor, 
de Petru Berar ; 4. Programul
Partidului Comunist Român des
pre principiile fundamentale ale 
trecerii in viitor spre societatea 
comunistă, de A. Golianu; 5. 
Concepția Partidului Comunist 
Român cu privire la noua ordine 
economică și politică internațio
nală, de llie Olteanu; 6. Politi

ca Partidului Comunist Român de 
dezvoltare consecventă a priete
niei și colaborării cu țările so
cialiste, de Vasile Crișu, Geor
ge Serafin, llie Șerbănescu.

Masă rotundă pe tema 
producției și desfacerii bu

nurilor de consum

• Nr. 3, din martie 1977, al re
vistei VOPROSi EKONOMIKI re
produce, sub titlul Razvitie proiz- vodstva i torgovli predmetami narodnogo potrebleniia v desia- toi piatiletke, o dezbatere orga
nizată de redacțiile revistelor 
„Voprosi Ekonomiki' și „Planovoe 
hoziastvo" in problema produc
ției și desfacerii obiectelor de 
larg consum. Dezbaterea a fost 
condusă de T. S. Haciaturov, 
redactorul șef al revistei „Vop- 
rosi Ekonomiki".

încheind dezbaterea, T. Ș. Ha
ciaturov a arătat că principala 
concluzie a consfătuirii constă, in 
faptul că neajunsurile economiei 

sovietice reflectă dificultăți 
creșterii și nu semne de stai
re.

în unele domenii, ca te 
zoare, frigidere, aspiratoare, 
sături, încălțăminte ș.a. nece; 
țile sirrt bine acoperite. E> 
totuși și aici neajunsuri im 
tante — multe produse sint 
concepție Învechită, necoresș 
zătoare din punct de vedere 
litativ și sortimental. Se 
producerea de refrigerato 
mașini de calcul de buzu 
perfecționarea mașinilor de : 
lat, de cusut, a confecțiilor 
bătești și a încălțăminte:. T. 
a evidențiat direcții de acț 
ca : asigurarea industriei cu 
terii prime, materiale, vop 
etc. de bună calitate ; dei 
tarea bazei tehnice a const 
(iei de mașini pentru indu 
ușoară și alimentară ; perfei 
narea corelării dintre indu 
și comerț: instituirea i 
servicii de informare sau 
pecerat la dispoziția cur
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ȘCOLI • CURENTE • ECONOMIȘTIță juste, fiind confirmate de prac- . icial-istorică,a trăsături se impun precizate în ■:adru. Concluziile teoretice și solu- actice ale ginditorilor marxiști asu- oblemelor țărănești au reprezentat ri solide, bazate pe travaliul știin- t“obosit, în care scop au fost folo- dițiile progresiste ale gîndirii agra- arxiste și marxiste de pînă la pri- jzboi mondial, tehnici statistice și •gice de investigare a satului româ- In contrast, gîndirea nemarxistă in- Ică, din dorința de a permanentiza de lucruri existente, a pornit aproa- ideauna de ia imaginea unui sat j&at, „privit din tren sau din automo- . țin ziar din epocă observa, pe bună ite, că, „țăranul e cunoscut din eonii. Peisajul economic și social e a- t după felul de judecată al fiecărui ttual... Teorii și judecăți apriore — eți, lipsind însă tocmai esențialul — . îentarea asupra realității".3)de altă parte, cugetătorii marxiști oordat problema agrară în primul •rin prisma conținutului ei social, al lor de producție, situînd analiza pro- ții funciare din punctul de vedere al lei, evoluției, structurii, consecințelor și bețivelor istorice în centrul preocu- ■r, așa cum procedase, la vremea sa, Dobrogeanu-Gherea.blind la ideea superiorității econo- , la marii producții asupra celei parce- „conservatorii progresiști" au susți- ă în esență problema țărănească la un caracter agrar, ci agricol, de Tă organizatorică. Evenimentele i-au Irîns pe aceștia, după cum se știe, la jtarea unor sacrificii pentru a salva nul social : exproprierea, pe bază de □gubiri, a marilor latifundii (conside- neeconomice pentru o moșie compac- 
î peste 500 ha.), in fața acestui pro- eplica marxistă a fost, însă, promptă itegorică, ecou al gîndurilor lui Băl- j. „Pentru pămîntul acesta furat, azi □lată — scria cu revoltă îndreptățită nanifest comunist. în loc ca ei (mo-— n.n.) să fie puși la plată pentru iuriie scoase din lucrarea pămînturilor 

care nu erau ale lor, ci din jefuirea țăranilor, ei vor să se îmbogățească din nou din vînzarea cu prețuri mari a loturilor de împroprietărire și vor să vă lege pe zeci de ani cu plata ratelor de despăgubire."4)Sintetizînd procesul clarificărilor ideologice din mișcarea comunistă, cu privire la problema agrară — la care și-au adus din plin contribuția Alexandru Dobrogeanu- Gherea, Lucrețiu Pătrășcanu, Petre Beje- naru, Eugen Rozvan și alții —, Congresul al V-lea al P.C.R. aprecia, în mod just, că „esența chestiunii agrare în România de azi constă în împărțirea antidemocratică a pămîntului. Lupta pe care o duce țăranul român este pentru pămînt, lupta contra proprietății mari moșierești asupra pămîntului și contra tuturor rămășițelor de ordin semifeudal și de organizare a muncii legate de dînsa".5) Din acest conținut, profund social, al problemei agrare se releva că derivă și starea tehnică și economică precară a agriculturii sau situația materială și culturală înapoiată a țărănimii.Confruntate cu aceste aprecieri, ne apar cu toată claritatea, în postura lor conservatoare numeroase teorii — nu numai moșierești — referitoare la esența problemei țărănești. Fie că aceste teorii porneau de la supraaprecierea procesului de dezvoltare capitalistă a țării și, respectiv, de la ignorarea rămășițelor feudale din economie (ca neoliberalii și legionarii), fie că se bazau pe aprecierea, tot eronată, a țărăniștilor cu privire la caracterul necapi- talist al economiei. De exemplu, unii neo- liberali contestau categoric existența vreunei probleme agrare în România. „Cu reformele din - anul 1918 — scria astfel Stefan Zeletin — ...revoluția burgheză română poate fi privită ca pășind spre încheiere",6) vechiul nostru regim agrar fiind „desființat pînă în ultimele sale rămășițe" marea proprietate fiind și ea „desființată iar perspectivele impărțirii de pămînt" luînd și ele „sfîrșit". Considerînd că „mizeria rurală, pe care o provoacă revoluția agrară, (capitalistă — n.n.), nu e pricinuită de lipsurile împroprietăririi", esența problemei țărănești consta, după 

opinii neoliberale, în „industrializarea a- griculturii".,.Nu mai puțin complici ai perpetuării, sub forme deghizate, a marii proprietăți feudale și a exploatării țărănimii muncitoare, s-au dovedit legionarii. Corespunzător concepției fasciste, satul românesc suferea doar de „lipsa elementului etnic autentic național", a tradiționalului „sistem patriarhal de producție".7) în scopul instaurării acestui sistem era vehiculată ideea „corporatismului integral și pur", prin care ar fi urmat să se realizeze „armonia socială", dintre țărani și marii proprietari „etnici", într-un stat totalitar fascist (prezentat în chip demagogic, ca anticapitalist, dar, în fond, o formă aparte și atroce a capitalismului monopolist de stat).Ura față de comunism, teama obsedantă de alianța muncitorilor cu țăranii în lupta împotriva exploatatorilor de orice fel făcea totodată ca poziția fascistă sau fascizantă față de ideea rezolvării problemei agrare să apeleze intens la misticismul religios, la elogiul „paseismului pastoral". In afara acestor idei social-politice insipide, fascismul n-a adus în literatura socială a timpului, nici o altă descoperire în materie agrară.în literatura economică a vremii, cele mai aprinse dezbateri pe tema țărănească au gravitat, însă, în jurul soluțiilor practice preconizate, deoarece acestea depășeau cadrul unor simple considerații ab stracte, devenind direct tangibile față de interesele economice și sociale ale combatanților. Este o problemă asupra căreia vom reveni.
prof. dr. Ivanciu NICOLAE VÂLEANU 

lector dr. Gheorghe CIULBEA

1) „Cuvîntul liber" nr. 10, 12 ian. 1935.
2) Aspecte ale crizei românești în cadrul 

crizei mondiale, București, 1937, p. 71.
3) „Cuvîntul liber", nr. 10, 12 ianuarie 1935.
4) Arhiva C.C. al P.C.R.. fond 96, fila 50.
5) Congresul al V-lea al P.C.R., partea a 

Ii-a. Ed. P.C.R., 1932, p. 20.
6) Șt. Zeletin, Burghezia română. Originea 

și rolul ei istoric, București, 1925, p. 52.
7) Traian Brăileanu, Teoria comunității 

omenești, București, 1941, p. 378—379.

rilor; pedecționarea re- 
nei mărfurilor noi, intro- 
erea in magazine de afișe, 
pecte; luarea unor măsuri 

să asigure ca mărfurile ne- 
spunzătoare să rămină în 

aprinderi și nu in magazine; 
aducerea unui sistem mai 
tic de prețuri cu amănuntul; 
mbarea pe alocuri a retri- 
ei, a sistemului premial ș.a., 
rd seama de faptul că în in- 
tria ușoară munca este une- 
tot atît de încordată ca și 

Industria grea. Sa observat 
institutele de cercetare eco- 

hică se ocupă puțin de pro- 
mele bunurilor de consum.

James Tobin 
și Harry Johnson 

despre laureatul Nobel 
tentru economie în 1976
• Hebdomadarul „Problemes 
onomiques" din 2 martie a.c. 
publică după THE ECONO- 
IST opiniile lui James Tobin și 

ale lui Harry Johnson asupra o- 
perei lui Milton Friedman, lau
reat al premiului Nobel pentru 
economie in 1976. După James 
Tobin (Yale University), cunoscut 
critic al concepțiilor lui Friedman, 
premiul este pe deplin meritat, 
avînd in vedere „contribuția la 
știința economică". Dar, spune 
J.T., Friedman este cunoscut in 
lumea întreagă in special pentru 
două „cruciade" paralele : pen
tru limitarea intervenției statului 
și pentru monetarism. Admițînd 
punctul de vedere al lui M. F. 
că intervenția de stat reprezintă 
uneori un „remediu fals", J.T. ob
servă că economistul de la Chi
cago nu acordă suficientă im
portanță „imperfecțiunilor și de
fectelor pieței", că teoria sa 
ultraliberală „nu lasă nici un fel 
de loc aspirației spre egalitate" 
ș.a. In ce privește „cruciada mo- 
netaristă", Friedman ar fi reac
tualizat „credința prekeynesiană 
în automatismul stabilizator al 
sistemului economic". Harry 
Johnson, profesor ca și Fried

man, la Universitatea din Chi
cago și, in mare măsură, de a- 
cord cu concepțiile sale, conside
ră că acordarea premiului con
stituie pentru M.F. recompensa a 
trei mari contribuții: aplicarea 
teoriei neoclasice a capitalului și 
a opțiunii intre consumul imediat 
și cel aminat la explicitarea unei 
relații in care Keynes s-a mulțu
mit să vadă o lege fundamenta
lă a psihologiei; orientarea teo
riei, cercetării aplicate și Între
gii economii monetare spre me
tode și concepte care permit o 
mai bună înțelegere a fenome
nelor ultimului deceniu ; demon
strarea faptului că politica eco
nomică este o artă foarte difi
cilă. Pe teren strict științific, 
Johnson face totuși rezerva că 
concluziile lui Friedman sînt a- 
desea nesprijinite de argumente.

Implicații educaționale 
ale progresului tehnic
• Revista MANPOWER JOUR

NAL, editată de Institutul de cer-

cetări aplicative asupra forței de 
muncă din New Delhi, publică 
articolul Technological Change and Its Impact on Monpowerf in Power Generation Industry (Pro
gresul tehnic și influența sa a- 
supra forței de muncă în indus
tria energetică), de M.K. Khani- 
jo și Y. L. Ahuja. Autorii studia
ză influența modificărilor tehno
logice asupra ocupării forței de 
muncă în general, asupra struc
turii forței de muncă ocupate și 
asupra instrucțiunii. După cal
cule, o dată cu creșterea unită
ților de la mici la foarte mari, 
numărul proporțiile personalu
lui tehnic operativ și de Întreți
nere cresc. Proporțiile diplomați- 
lor universitari ar crește de Io 
6 la 14 la sută, iar cel al absol
venților unei școli medii de Io 
9 la 57 la sută.



ECONOMIE MONDIALA

PERSISTENȚA PROCESULUI INFLAȚIONIST - 
EXPRESIE A CRIZEI 

DIN ECONOMIA CAPITALISTĂ
1N CIUDA multiplelor formule de politică antiinflaționistă care au fost pro

movate de guvernele țărilor capitaliste dezvoltate în ultimii ani, inflația continuă 
să rămînă o problemă centrală a economiilor occidentale. Previziuni efectuate 
nu demult de experții O.C.D.E. indică menținerea unui ritm relativ ridicat al 
inflației și în 1977, creșterea prețurilor la bunurile de consum în cazul princi
palelor șapte țări occidentale urmînd să fie în acest an, ca și în 1976, de circa 7%. 
Pe țări, vor continua să se manifeste diferențieri notabile de ritm, creșteri mai 
ridicate de preț urmînd să se înregistreze în Italia (circa 20°/$), Anglia (circa 
12°/0) și Franța (circa 10%), în timp ce în R. F. Germania și S.U.A. creșterile 
urmează să fie de 4—6%.

Oglinda unor dezechilibre 
esențialeANALIZA procesului inflaționist pe care l-a cunoscut economia capitalistă în întreaga perioadă postbelică, dar în special în ultimii zece ani, evidențiază accentuarea treptată a unor trăsături noi ale acestui fenomen. în literatura de specialitate, inflația este caracterizată tot mai frecvent ca structurală și mai puțin ca ciclică, iar teza cu privire la rolul stimulator al inflației în depășirea fazelor de recesiune economică este contestată de tot mai mulți economiști occidentali. încercînd să facem unele estimări referitor la procesul inflaționist din economiile occidentale în următorii ani, pornim în cele ce urmează de la analiza corelației dintre inflație și ciclul economic capitalist.După cum se știe, în perioada postbelică evoluția prețurilor interne în țările capitaliste dezvoltate a urmat pînă în anii 1965—1968 — cu decalaje destul de scurte de timp (cîteva luni) — fazele ciclului economic. Respectiv, în perioadele de avînt conjunctural creșterea prețurilor se accentua, iar în perioadele de recesiune prețurile deveneau stabile sau chiar înregistrau unele scăderi (în special la nivelul prețurilor cu ridicata, prețurile bunurilor de consum fiind mult mai puțin flexibile în sensul scăderii). Corelația prețuri-creștere e- conomică a fost, în acea perioadă, evidentă, astfel încît în lucrările de specialitate ale anilor ’50 și ’60 găsim de regulă prețurile cu ridicata tratate ca indicator al desfășurării ciclului.Incepînd cu a doua jumătate a deceniului trecut, asistăm la continuarea creșterii prețurilor și în faza de declin a activității economice, fenomen care S-a accentuat și generalizat ulterior în toate țările capitaliste dezvoltate și a devenit cunoscut sub denumirea de stagflație. Apariția și răspîndirea stag- f lăți ei reflectă valențele noi ale procesului inflaționist, faptul că inflația definește mai puțin evoluția ciclică și tot mai mult contradicțiile structurale, permanente ale societății capitaliste.Considerarea inflației prezente din e- conomiile occidentale ca un fenomen structural se bazează și pe compararea seriilor de date statistice, care atestă că, cel puțin în ultimii ani, 

se poate observa o legătură tot mai strînsă între gravitatea procesului inflaționist și înrăutățirea unor dezechilibre esențiale ale economiilor capitaliste, precum agravarea deficitelor bugetare, creșterea excesivă a masei monetare etc. Astfel, accelerarea inflației în S.U.A. în ultimii ani nu poate să nu fie corelată cu faptul că între 1966 și 1975 deficitul cumulat al bugetului federal a fost de peste 155 miliarde dolari și că, în toată această perioadă, creșterea anuală a masei monetare (Mb adică masă monetară în sens restrîns) a fost de 6—8%, cu mult peste ritmul creșterii economice.Creșterea excesivă, scăpată de sub control, a masei monetare a fost un factor inflaționist de primă importanță care, dereglînd echilibrul circulației bănești, a erodat continuu puterea de cumpărare a monedelor țărilor capitaliste. Trebuie remarcat că, în condițiile unei evoluții rapide a tehnicii de plată, formele tradiționale de instrumente de plată cunoscute sub denumirea de masă monetară în sens restrîns sau Mj și care cuprind moneda divizionară, bancnotele și cecurile (depozitele bancare la vedere) suferă o diminuare relativă a ariei de utilizare, în favoarea unor instrumente de plată mai puțin lichide, precum depozitele bancare la termen (în terminologia de specialitate Mj plus depozitele bancare la termen poartă denumirea de M2). Analiza datelor statistice relevă faptul că tocmai formele de plată cu o mai largă utilizare — Ma — înregistrează o creștere mai rapidă, scăpată de sub control, ceea ce a mărit potențialul inflaționist din economiile occidentale (vezi'graficul). In același timp, se observă un a- numit decalaj în timp (de 1—3 ani) între majorarea masei monetare (cauză) și agravarea procesului inflaționist (e- fect), ceea ce face ca „ciclul11 de creștere a prețurilor să capete o mișcare relativ independentă, atît de ciclul e
Creșterea anuală a produsului Creșterea anuală a prețurilor 

național brut real interne de consum

Evoluția comparată a creșterii economice și a inflației în principalele țări capitaliste 
dezvoltate membre ale OCDE

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Total OCDE 3,7 5,4 6,1 0,1 —1,1 5 5,3 4,7 7,9 13,4 11,2 8,1
din care :
S.U.A. 3,3 6,2 5,9 —2,2 —1,8 6,2 4,3 3.3 6,2 11,0 9,1

11.8
5,3

Japonia 6,7 9,0 10,9 —3.7 2.1 6.0 6,1 4,5 11.8 24,5 8.6
R.F. Germania 3,0 3,4 3,4 0,4 —3,2 5,5 5,2 5,6 6.9 7,0 6.0 3,8
Franța 5,4 5,4 6,0 3,9 —1,2 5,0 5.5 5,9 7.3 13,5 11,7

24,2
9,9

Anglia 2,3 3,0 5,3 —0,6 —1,8 1,0 9,4 7,2 9,2 16,0 14,7

conomic, cît și de măsurile de politi ■ economică.
Asincronismul 

inflație-creștere economicăIN AFARA stagflației, respectiv a cF existenței inflației cu recesiunea, | fondul unei slăbiri sensibile a corelației dintre inflație și ciclul economi procesul inflaționist din economia capi, talistă a căpătat, după 1970—1973, alte trăsături definitorii. în primi rînd, se observă conturarea mai eviderf - tă a trăsăturilor de inflație galopant} respectiv accelerarea creșterilor de pre țuri — în diferite țări și în diferite pe rioade — la peste 10% pe an. în al doi: * lea rînd, agravarea procesului inflației nist nu mai este însoțită de scădere;, șomajului sau de o creștere economiei mai susținută, ci, de multe ori, de evo luția nefavorabilă și a acestor indicai tori. Transformarea inflației din facto: expansionist în factor recesionist a gel nerat anumite reevaluări în politica e| conomică occidentală, în speță apela, rea în mai mică măsură la instrumen-j ■ tele inflaționiste ca mijloc de stimulai re a activității economice.în al treilea rînd, se remarcă o par-|. ticularitate nouă, conturată în anii! 1974—1976, care însă ar putea să rămînă numai o excepție în ceea ce privește comportamentul prețurilor în e-| conomia capitalistă. Este cunoscut că,l în anii de criză 1974—1975, scădereaputernică a activității economice în ță-| rile capitaliste dezvoltate nu numai că nu a fost însoțită de scăderea prețuri-1 lor interne, ci, dimpotrivă, creșterea}, prețurilor s-a accelerat tocmai în fazai de recesiune. De asemenea, pentru pri- | ma oară în perioada postbelică, relan-. • sarea economică începînd de la mijlocul anului 1975 pînă în prezent a fost însoțită nu de accelerarea inflației ci, de regulă, de o atenuare a ritmului de creștere a prețurilor interne (vezi ta- • belul).Acest asincronism între inflație și creșterea economiilor occidentale, mer- gînd pînă la o mișcare aproape inversă a celor două procese în 1974—1976, ' se explică, pe de o parte, prin caracterul nou, structural al inflației, prin faptul că ea a devenit un însoțitor cva- sipermanent al economiilor occidentale. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că majorarea substanțială a prețu-
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i țițeiului și al celorlalte materii pri- în 1973 a avut un anumit efect în’eiționist, dar în același timp plățile jtroliere suplimentare de mare am- oare pe care au trebuit să le facă ță- le capitaliste dezvoltate în 1974, echi- ilînd cu realocarea ă 2—4% din pro- : rsul lor național brut, au agravat re- ' îsiunea economică.
i

Probabilități ale anilor 
apropiațij ÎNCERCĂRILE de a prevedea evolu-• ia inflației în economiile capitaliste■ yebuie să pornească de la evaluarea (radului în care trăsăturile de pînă a- um ale procesului inflaționist occiden- 11 vor continua să se manifeste și în rmătorii ani. Ținînd cont de actuala oantă descendentă a capitalismului se toate lua ca punct de plecare aprecierea că majoritatea trăsăturilor care au caracterizat inflația în ultimii ani vor aipărea și în anii apropiați într-o formă . ■ | asemănătoare.în acest sens, este rezonabil să se• aibă în vedere un ritm mediu anual de j creștere a prețurilor interne pe ansam- jiul țărilor capitaliste dezvoltate de circa 5—7%, cu diferențieri notabile de J.Ua o economie la alta. în țările care în '"‘prezent cunosc un ritm rapid de majorare a masei monetare (Anglia, Italia, jFranța) inflația ar putea să rămînă la J niveluri ridicate în anii următori ; de /asemenea, presiunile inflaționiste vor |fi, probabil, mai accentuate în țările care au înregistrat deficite bugetare . ; consecutive de mare amploare (în a- m ceastă categorie intră și S.U.A.).

H Avînd în vedere continuarea, în general, a actualelor tendințe în ceea ce privește rata inflației, se poate aprecia, că, în 1980, prețurile de consum pe ansamblul O.C.D.E. vor fi cu circa 35—40% mai ridicate decît în 1975, aproape duble comparativ cu 1970 și cu circa 130% mai ridicate decît în 1965.O problemă deosebită ridicată de încercarea de a prevedea amploarea creșterii prețurilor în țările capitaliste în următorii ani este aceea dacă și particularitatea anilor 1974—1976 (asincro- nismul inflație-creștere economică) se va repeta în anii următori. Este cunoscut că, după opinia multor economiști occidentali, relansarea economică continua a anului mătate a
■ va în 1977 și în prima jumătate 1978, pentru ca în a doua ju- anului viitor și în 1979 să se

înregistreze o încetinire sensibilă
de carac- evalua in-probabilă

___  a creșterii economice. în aceste condiții se pune problema dacă inflația va urma, într-o anumită măsură, ciclul e- conomic (în limitele impuse teristicile stagflației), sau va vers, ca în 1974—1976.Se poate aprecia drept menținerea aceluiași asincronism Infla- ție-creștere economică și în anii 1977— 1980, în acest sens acționînd o serie de factori. Astfel, anumite efecte ale politicilor antiinflaționiste promovate în anii 1975 și 1976, cum sînt restrîngerea creșterii masei monetare, limitarea cheltuielilor guvernamentale ș.a., se vor diminua treptat pînă în 1978—1979, ceea ce înseamnă că în perioada de recesiune creșterile de prețuri s-ar putea accentua. De asemenea, este de așteptat ca, odată cu slăbirea activității economice, statul capitalist să introducă măsuri de stimulare, care au de regulă e- fecte inflaționiste ; așa-numita „pauză" economică din semestrul II 1976 a determinat deja guvernele principalelor țări occidentale — S.U.A., R.F. Germania și Japonia — să prevadă, încă pentru prima parte a acestui an, noi programe de stimulare economică.Totuși, în lipsa unui factor cu efecte duble concomitente — inflaționist și re- cesionist — de genul majorării substanțiale a prețului țițeiului, asincronismul inflație-creștere economică va fi mai puțin evident în perioada următorilor ani decît a fost în 1974—1976. Inflația din țările capitaliste dezvoltate va ră- mîne în această situație un fenomen mai mult structural decît ciclic și, în consecință, mișcarea prețurilor va avea o anumită independență față de ciclu.
Agravarea proceselor 

redistributiveEXPERIENȚA postbelică a dovedit că dezechilibrul constituie, în continuare, un mod de existență al societății capitaliste, și strădaniile de a reechilibra unele sectoare dau naștere inevitabil la dezechilibre în alte sectoare. încercarea de a combate șomajul a generat inflația galopantă, iar politicile antiin- flaționiste din ultimii ani au contribuit la menținerea șomajului la niveluri ridicate, Mai mult, în ultimii ani s-a a- juns, așa cum am mai relevat, la coexistența inflației cu un șomaj ridicat și scăderea producției.

Abordînd problema gradului în care politica economică postbelică a statelor occidentale a reușit să-și atingă cele trei obiective fundamentale — creșterea producției, combaterea șomajului și stabilizarea prețurilor — un raport prezentat Congresului S.U.A. menționează : „Istoria a arătat că atingerea acestor obiective fundamentale nu a fost regula, ci mai degrabă o excepție" (Economic Policy and Inflation in the United States. Joint Economic Committee, U.S. Congress, p. 83).Inflația are profunde și nefaste consecințe sociale. Ea erodează treptat — sau rapid în cazul inflației galopante — puterea de cumpărare a oamenilor muncii, în special puterea de cumpărare a păturilor cu venituri reduse sau venituri fixe (pensionari ș.a.). Chiar dacă salariile nominale, ca urmare a luptei maselor populare, a presiunilor sindicatelor, cresc într-o anumită măsură, în condițiile agravării procesului inflaționist din economiile occidentale salariul real stagnează sau chiar înregistrează scăderi, marea masă a anga- jaților avînd de suferit de pe urma scumpirii vieții. Deosebit de nocivă este caracteristica actuală a procesului inflaționist occidental care constă în creșterea mai rapidă a prețurilor la unele bunuri de consum de uz curent, în special alimente.Ca impozit nedeclarat asupra încasărilor, inflația este astfel un proces a- dînc de redistribuire a bogăției și veniturilor, care favorizează clasele și păturile sociale dominante, în defavoarea celorlalte categorii și clase sociale, contribuind, pe această cale, la ascuțirea conflictelor sociale și la amplificarea mișcărilor revendicative ale maselor populare. Odată cu amplificarea și permanentizarea fenomenului inflaționist, inegalitățile specifice vieții economice și sociale a țărilor capitaliste capătă note tot mai grave, îngreunând situația oamenilor muncii, făcînd tot mai vizibilă adevărata esență a „societății de consum". Inflația, cu caracteristicile ei noi (inflație galopantă și stagfla- ție), a devenit o componentă aparte, definitorie, a crizei actuale a capitalismului monopolist de stat.Pe plan internațional, perpetuarea relațiilor anacronice, inechitabile dintre națiuni, accentuarea manifestărilor de criză și instabilitate, duc la impulsionarea fenomenului inflaționist, la transmiterea presiunilor inflaționiste prin mecanismele schimburilor internaționale, contribuie la adîncirea decalajelor economice, la menținerea unui climat de nesiguranță în sfera relațiilor economice și politice dintre state.Fenomenele de criză, care cuprind astăzi toate sferele vieții economico- sociale a orînduirii bazate pe exploatare, relevă cu tot mai multă pregnanță că vechile raporturi de inegalitate, a- suprire și dictat generate de imperialism și colonialism s-au perimat din punct de vedere istoric și sînt sortite dispariției inevitabile, că nimeni și nimic nu va putea împiedica triumful noii ordini economice în lume, făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.
Mugur ISĂRESCU

Institutul de economie mondială
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TENDINȚE-CONJUNCTURI

Perspectiva rămine 
inflaționistă

ȘI ÎN ANII care urmează, 
ritmul creșterii economice din 
țările capitaliste dezvoltate va 
fi devansat în proporții con
siderabile de ritmul creșterii 
prețurilor. Aceasta este una 
din concluziile principale care

se desprind dintr-un studiu 
recent întocmit de experții de 
la „Chase Econometrics", unul 
din cele mai importante in
stitute de prognoză din S.U.A. 
Studiul îmbrățișează o pe
rioadă de 7 ani in ambele 
sensuri, adică se confruntă 
rezultatele previzibile după 
experții citați pe perioa
da 1977—1984 cu cele efec
tiv înregistrate în perioada 
1969—1976. O serie de evolu
ții diferențiate pe țări Sînt 
redate în grafic.
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Turismul internațional
In 1976

nici o majorare, pe cînd spre 
unele țări din nordul Europei 
creșterea a fost sensibilă, in 
special ca efect al sosirilor de 
turiști din America de Nord.

POTRIVIT estimărilor pre
liminare făcute de Organizația 
Mondială a Turismului, în 
1976 numărul total al turiști
lor străini sosiți in diversele 
țări s-a ridicat la 218 mi
lioane, ceea ce a însemnat o 
creștere de 2°/0 comparativ cu 
anul precedent și revenirea 
la nivelul anului 1973. Înca
sările din turismul interna
țional au ajuns la peste 40 
miliarde de dolari, fiind cu 
peste 2O°/o mai mari decît 
cele din anul 1975.

Pe regiuni geografice, so
sirile de turiști au crescut cu 
peste 5% în Africa, cu circa 5% în America de Nord și de 
Sud, cu 10—15% în țările din 
Orientul Mijlociu (cu excepția 
Libanului), cu aproximativ 10% în țările din zona O- 
rientului Îndepărtat și a Pa
cificului, precum și în țările 
din sudul Asiei. In Europa, 
creșterea a fost de 2^. în a- 
ceastă parte a lumii este sem
nalată existența unor tendin
țe contradictorii: spre anumite 
țări din Europa meridională, 
fluxul turistic nu a cunoscut

Numărul falimentelor 
în creștere

ÎN LUNA IANUARIE 1977 
s-a înregistrat in Japonia o 
creștere a numărului falimen
telor cu 19,5 % față de ianua
rie 1976. Evoluția pe ani arată 
că de la 8 200 falimente decla
rate în 1973 s-a ajuns la 12 600 
in 1975, pentru ca in 1976 să 
șe înregistreze 15 600. Explica
ția dată de economiștii de la 
Sumitomo Bank este durata 
neașteptat de lungă a crizei 
economice. Aceasta a făcut ca 
numeroase firme să nu mai 
poată ieși din dificultăți cu a- 
jutorul creditelor, care au de
venit scumpe și greu de 
obținut, în timp ce vînzările 
produselor stagnau. Procentul 
falimentelor datorate stagnării 
vinzărilor a crescut de la 
20,n, în 1973, la 32,6% în 1976.

Mulți specialiști se așteaptă 
ca numărul falimentelor să 
continuie să crească în lunile 
următoare între altele pen-

Situația piețelor valutare in intervalul 4—7 aprilie 1977 a fost calmă, înaintea week- end-ului prelungit de la sfîr- șitul acestui interval. în ansamblu, s-a evidențiat o ușoară depreciere a dolarului S.U.A., în special față de marca vest-germană și francul elvețian, și o repreciere ușoară față de restul valutelor.
Marca vest-germană a manifestat o ușoară tendință de repreciere. Această evoluție a fost sprijinită de continuarea mișcării de trecere a capitalurilor din monedele țărilor scandinave în marcă și a avut un efect colateral negativ (de depreciere) asupra dolarului S.U.-A., care a a-te occidentalo față de- vut, și in acest caz, funcția perjoa(la apruie, de „moneda vehicul . Marca cursurile din ziua de a terminat intervalul la un nivel de circa, 2,3830 mărci pentru un dolar, față de circa 2,3880 mărci pentru chidere.

Francul elvețian a realizat o repreciere de circa 0,3% în rapoii ’ săptămîna precedentă, terminînd la circa 2,5330 franci pentru uni Iar, față de cursul de deschidere de 2,5405 franci pentru un dolari
Lira sterlină a oscilat în jurul nivelului de 1,7195 dolari pent) liră. Ca un element favorabil, observatorii notează creșterea! circa 1,7 miliarde dolari a rezervelor valutare ale Marii Britani luna martie 1977, care au atins astfel un nivel record de circa; miliarde dolari, mai ales datorită afluxului de capitaluri străinei vestite în titluri guvernamentale britanice. La 7 aprilie, Banca j gliei a modificat, pentru a opta oară în acest an, dobînda mini de împrumut la 9,25%, cel mai redus nivel din ultimele 12 luni.!

Yenul japonez și-a continuat mișcarea de repreciere în raport dolarul S.U.A., cu o creștere de peste 1% (contînd la închidere cț 272 yeni pentru un dolar, față de circa 275 yeni la sfîrșitul săptămi precedente). Această evoluție a fost încurajată de anunțarea u creșteri de 2,8 miliarde dolari în anul fiscal încheiat la 31 marți rezervelor valutare ale Japoniei care, totalizînd aproape! miliarde dolari, se situează la cel mai înalt nivel din ultii patru ani.
Dobînzile la eurodepozitele în dolari S.U.A. la șase luni au : registrat o ușoară tendință de scădere, situîndu-se la circa 5,621 mișcarea urmată atît de cele în franci elvețieni (negociate la ci 3,5%) cît și de cele în mărci vest-germane care la închidere s-au tuat la circa 4,5%.După anunțarea rezultatelor ultimei licitații organizate de F.M 

prețul aurului a avut o tendință descendentă, cotind la închidi 148,70 dolari/uncie, față de 149,25 dolari/uncie la deschidere.

ElV5IV

Evoluția cursurilor principalelor 
dolarul S.U.. 
luiuuu-se ca 
1.IV.1977.
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tru că numeroase între
prinderi (industriale, comer
ciale și de servicii) au încheiat 
anul 1976 cu deficit, iar efec
tele măsurilor stimulatorii lu
ate de guvern nu vor putea 
încă să dea roade.

Producția de petrol 
a țărilor OPEC in 1976

ÎN ANUL 1976, producția 
de petrol pe ansamblul țări
lor membre ale O.P.E.C. a 
atins circa 1,53 miliarde tone, 
înregistrînd o creștere cu

un dolar

Paul DUM1TRAȘC 
Gheorghe MUNTE/

12,4n/0 în comparație cu 19 
Potrivit datelor publicate 
31 martie la Viena de căi 
Secretariatul O.P.E.C., c 
mai mare creștere a prodi 
ției s-a înregistrat anul trec 
în Libia (cu 30,6%), extrac 
de petrol brut ajungînd 
74 milioane tone în 19 
Alte țări membre au rea 
zat o producție după ci 
urmează (în milioane 1 
ne): Arabia Saudită 35. 
(+21,2°/0), Iran 267,5 (+10,1 
Venezuela 117,3 (—2,3°
Irak 113,1 (+0,8%), K
weit 104,2 (+0,5%), Nigei 
89,2 (+15,9%), Indonezia 6 (+15%), Algeria 51 (+5,3'ț 
In Gabon, producția a scăz 
cu 0,l°/0, atingînd 11,1 n 
lioane tone.



DlZV©ILTA^IiA ®AZEI ENE^CETICE = 
P^OOK.ITATE MAȚ8OINIAILĂ

1N CADRUL orientării pe termen lung, de transformare structurală a econo
miei iugoslave, extinderea susținută a bazei energetice capătă semnificația unui 
ement hotărîtor pentru eliminarea disparităților intre diferitele ramuri indus- 

. riale sau sectoare de activitate.
Dezvoltarea accelerată a bazei energetice și de materii prime, în concordanță 

s u tendințele din economia mondială, vizînd reducerea dependenței de import și 
irearea premiselor pentru creșterea dinamică a producției în ramurile prelucră- 
oare, devine o premisă decisivă pentru atingerea ritmului de creștere a produsu- 
ui social brut stabilit pentru actualul cincinal, respectiv de 7% în medie pe an.

Politică selectivă 
în domeniul investițiilor; EFORTUL investițional permanent, .orientat către consolidarea bazei națio- » nale energetice și de materii prime, define locul principal printre mijloacele ; • ide atingere a acestui obiectiv prioritar.’ Industria energetică concentrează o treime din volumul de investiții desti- jnat domeniilor de interes comun pentru , ’toate republicile federației, fixîn- du-se ca obiective prioritare dezvoltarea capacităților de producție a ener-. ■ giei electrice, lărgirea extracției de ..'cărbune, dezvoltarea industriei petrolului și gazelor naturale.Se urmărește ca, pînă la finele deceniului, consumul național de energie electrică să fie în întregime asigurat din producția internă, creîndu-se totodată în centralele electrice rezerve de capacitate, echivalînd cu 15% din volumul scontat al consumului. Realizarea acestui obie?tiv presupune majorarea producției de energie electrică de la 40 miliarde kWh în anul 1975 la 67 miliarde kWh în 1980 pe baza construcției, în centrale hidro și termoelectrice, de capacități totalizînd 7 900 MW. Dimensiu- ' nile parametrilor preconizați pot fi a- preciate prin raportarea la volumul capacităților construite în industria energiei electrice din Iugoslavia în cursul primelor trei decenii de dezvoltare socialistă a țării, capacități totalizînd 9072 MW.La jumătatea anului 1976 se aflau în construcție 17 centrale termoelectrice cu o capacitate însumînd 4 010 MW, între care se disting centralele Obrenovac III și IV (însumînd 1 240 MW). Soătanj (335’ MW), Rijeka (320 MW), Ugljevik (300 MW) și Tuzla III (215 MW). Preocupările pentru valorificarea hidro- energiei se concretizează în cele 8 centrale aflate în prezent în construcție, cu o capacitate totală proiectată de 2 144 MW, printre care se numără cea de la Bajina Basta (de 614 MW), deja Capl- jina și Bauk Bijela (de 420 și, respectiv, 450 MW).Activul balanței energetice iugoslave va fi sporit și prin contribuția centralei nucleare de 632 MW, aflată în construcție la Krsko.Paralel cu crearea de noi capacități de producție, efortul investițional desfășurat în cadrul ramurii vizează dezvoltarea rețelei de transport a energiei electrice în scopul formării unui sistem energetic unitar, care să confere sigu

ranță în aprovizionarea centrelor de consum, să permită exploatarea optimă a capacităților existente și alegerea rațională a amplasamentului în construcția de noi capacități și care, în același timp, să poată fi conectat cu sistemele țărilor vecine.Pînă la finele deceniului urmează să fie construite linii de înaltă tensiune de 380, 220 și 110 kV, cu o lungime totală de 10 200 km. Principalul proiect în .acest domeniu îl reprezintă rețeaua de linii de 380 kV, cu o lungime de 3 600 km și prevăzută cu 20 substanți de transformare.
O mai bună valorificare 

a resurselor internePOLITICA DE CONSOLIDARE a bazei energetice naționale vizează de asemenea intensificarea prospectării cărbunelui, țițeiului și gazelor naturale, valorificarea lor mai eficientă.în condițiile în care 90% din rezervele de cărbune ale țării sînt constituite din lignit, se urmărește extinderea capacităților de extracție, în scopul satisfacerii necesarului de consum al industriei energiei electrice și al altor ramuri ale economiei naționale. Capacitățile de extracție a cărbunelui vor fi majorate în cursul actualului cincinal cu 27 milioane de tone (cu circa 70%), astfel încît în anul 1980 să poată fi asigurată o producție de 55—58 mil. tone, comparativ cu 36,6 mil. tone în anul 1975. Paralel cu dezvoltarea extracției, se depun eforturi, îndeosebi pe planul cercetării științifice și al dezvoltării tehnologiei, pentru a se ajunge la participarea într-o proporție sporită a cărbunelui din producția proprie la acoperirea consumului unor ramuri orientate încă sensibil spre aprovizionarea din import, ca siderurgia.Se diversifică gama eforturilor întreprinse în vederea sporirii,. în actualul cincinal, a producției anuale de țiței de la 3,7 la 4,6 milioane tone, iar a celei de gaze naturale de la 1,6 la 3 miliarde mc — de la lucrări de foraj submarin (cum sînt cele efectuale sub conducerea întreprinderii „Iugopetrol“ în partea de sud a Mării Adriatice) și pînă la cercetări vizînd valorificarea șisturilor bituminoase (de lîngă Aleksinac, în R.S. Serbia).Ample lucrări de investiții sînt angajate în domeniul construcției de rafinării, spații de depozitare a țițeiului, conducte petroliere și de gaze. între

Se finisează un nou agregat energetic 
destinat să sporească zestrea ramurii.proiectele importante ale actualului cincinal se remarcă acela al conductei iugoslave unice, cu o lungime de 740 km, care să asigure fluxul continuu al țițeiului. Ca obiective importante se înscriu, totodată, construcția rețelei de conducte magistrale și de distribuție pentru transportul gazelor naturale, cu o lungime de 2 400 km, precum și dezvoltarea capacităților de rafinare ale țării de la 13 milioane tone de țiței în anul 1975 la 23,5 mil. tone în 1980.

Sub semnul colaborării

DEZVOLTAREA bazei energetice reclamă și se concretizează, de asemenea, într-o largă cooperare în producție, științifică, tehnică și financiară a Iugoslaviei cu străinătatea. în acest cadru un loc însemnat revine acțiunilor întreprinse în vederea valorificării în continuare, în colaborare cu țara noastră, a potențialului hidroenergetic al Dunării.în luna februarie a.c., la București au fost semnate o serie de documente importante, și anume : Acordul între guvernul R.S. România și guvernul R.S.F. Iugoslavia privind condițiile extinderii colaborării pentru utilizarea potențialului hidroenergetic al Dunării, Contractul privind realizarea și exploatarea Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II și Contractul privind colaborarea în utilizarea potențialului suplimentar al Dunării la Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. Realizarea, în perioada următoare, prin eforturile comune ale specialiștilor români și iugoslavi, a acestor proiecte de amploare reflectă — alături, de adîncirea cooperării și specializării în producție, în domeniul științei și tehnicii — intensificarea continuă a relațiilor prietenești, reciproc avantajoase, dintre România și Iugoslavia.
Alexandru OLTEANU

Institutul de economie mondială



Femeile — candidate 
prioritare la șomaj

PE FONDUL GENERAL al agravării șomajului în țările capitaliste dezvoltate, acesta se manifestă deosebit de virulent în rîndurile populației feminine active. Și aceasta, în ciuda faptului că în numeroase cazuri femeile sînt nevoite să accepte posturi inferioare calificării și capacității lor, precum și salarii mai mici decît ale bărbaților cu funcții similare.

Făcînd sinteza unor anchete efectuate în Franța pe această temă, revista „L’Usine Nouvelle“ releva recent că, față de situația din 1974, numărul femeilor sub 25 de ani în căutarea unui loc de muncă a crescut într-un ritm mai rapid decît cel al bărbaților din aceeași categorie. Considerînd toate vîrstele active, ponderea șomerilor este mult mai ridicată în rîndul femeilor decît în cel al bărbaților ; după statisticile Ministerului muncii din Franța, în ianuarie a.c. se numărau 570 548 șomere, la o populație feminină activă de 8,5 mii. persoane, și 497 902 șomeri, față de circa 14 milioane de activi.Mai prelungită este pentru femei și perioada pînă la găsirea unui nou loc de muncă. Aceleași statistici evidențiază că femeile sub 25 de ani trebuie să aștepte un interval de timp de două ori mai lung pînă reușesc să se reangajeze, decît bărbații din aceeași categorie de virstă.
Cibernetica 

în transporturi

PERFECȚIONAREA și raționalizarea transporturilor în R. P. Bulgaria constituie obiectul activității unui centru de cercetări științifice, creat în urmă cu un deceniu la Sofia. La activul său se numărau, la începutul acestui an, circa o sută de soluții privind, între al

tele, utilizarea rațională a parcului de locomotive și vagoane care circulă pe teritoriul bulgar, îmbunătățirea sistemului de elaborare a proiectelor de autostrăzi, căi ferate, piste pentru avioane și canale navigabile etc., economiile realizate oscilînd între cîteva sute de mii și cîteva milioane de leva, pentru fiecare soluție în parte. în cazul proiectelor menționate, este vorba de un întreg sistem tehnologic, cu o amplă gamă de dotări — de la calculatoare electronice și pînă la fotografierea terenurilor din avion, ceea ce permite să se execute pînă la 5—6 variante pentru fiecare proiect.în cursul acestui an centrul de cercetări lucrează la elaborarea sistemului automatizat-tip de transport cu i taximetre în Sofia, precum și a unui sistem analog pentru transporturile internaționale auto din Bulgaria.
Principalul factor — 

intensificarea agriculturii

ÎNTR-UN RAPORT oficial american, dat nu demult publicității, se apreciază că — pentru a face față cererii de consum din partea unei populații în continuă creștere — producția mondială de alimente va trebui să se dubleze în următorii 25—30 de ani. Lucru pe deplin realizabil, opinează experții americani, dacă se acționează într-o serie de direcții prioritare.Se consideră de pildă că, deși suprafața terenurilor cultivate pe glob a sporit — în perioada 1958—1970 — de la 1,38 la 1,48 miliarde ha, suprafețele cultivabile neutilizate încă însumează circa 1,7 miliarde ha. în America Latină terenurile propice pentru cultură nu sînt folosite decît în proporție de
Energia solara și clima

DUPĂ CUM S-A APRECIAT la colocviul internațional asupra perspectivelor utilizării energiei solare, care s-a ținut nu de mult la Nisa, această problemă a depășit stadiul său inițial, intrînd în prezent în etapa rezolvării industriale. Deocamdată, au fost puse la punct patru orientări în utilizarea energiei solare, toate bazate pe conversiunea sa termică directă, și anume : pentru încălzirea apei necesare instalațiilor casnice sanitare, optimizarea regimului climatic în sere, desalinizarea apei marine sau din lacuri sărate, precum și pentru pomparea din subteran a apei pentru irigații.în prezent, apreciază specialiștii, în țările nordica și cu climă temperată asemenea instalații nu sînt competitive, 

un sfert, iar pe ansamblul țărilor curs de dezvoltare — în propor de 55%.Utilizarea rațională, complexă a i| surselor de apă, îndeosebi în zone i secetoase, constituie o altă sursă de e | tindere a agriculturii și creșterii aii matelor.Dar, subliniază specialiștii, accent! trebuie pus pe ansamblul metodei» agrotehnice avansate, a căror extinde! pe terenurile deja cultivate ar permis dublarea sau chiar triplarea recoltelo!
Operație dificila

SCHIMBAREA conjuncturii pe piațf petrolului și restructurările intervenit!, în ultimii ani în balanța energetică ; numeroase țări au avut repercusiunii între altele, asupra industriei cores! punzătoare din țările Pieței Comuni vest-europene, regiune tradițional iml portatoare de țiței și dispunînd de ample capacități de rafinare. Or, la înț ceputul anului trecut capacitățile rafii năriilor erau utilizate în proporție dtf. 70% în Franța, de 67% în R.F.G. șiL Belgia, de 66% în Anglia, de 62% în1, Olanda și de numai 47% în Italia.Considerînd că situația, nu se va îm-! bunătăți într-o perspectivă apropiată,; Comisia Pieței Comune — care publică! datele de mai sus — apreciază drept.;' necesară o reducere cu 16,5% (respec-| tiv cu 140 mil. tone) ă capacităților de! rafinare din țările membre, atît prin’ sistarea construcțiilor în curs, cît și! prin oprirea instalațiilor marginale, mai puțin eficiente. Soluții a căror aplicare ridică însă probleme delicate . în fața guvernelor țărilor respective, ținîndu-se seama de nivelul și așa ridicat al șomajului.
comparativ cu instalațiile termice clasice. Altfel se pune însă problema în țările unde radiația solară este mai puternică, mai ales dacă acestea nu dispun de alte resurse de energie (cărbune, petrol, gaze etc.). Se consideră posibil, între altele, ca în următoarele două decenii în zonele respective să fie instalate pînă la 40 000 de centrale solare (cu o putere unitară de 3—5 MW).

Centrala solară de la Odeillo (de 64 kW), inaugurată 
anul acesta în Franța, a fost conectată la rețeaua pu

blică de alimentare cu energie electrică
Foto : Nouvelles de France
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OSAR

nea Reglementelor InternaționaleANCA Reglementelor Internaționale (B.R.I.), cu hl la Basel (Elveția), a fost citată în presă in ăia vreme din cauza unor operațiuni cu caracter unicat : este singura bancă internațională admisă /fiețină drepturi speciale de tragere (D.S.T.), in- Jmentul monetar emis de Fondul Monetar Inter- ; jonal, precum și să se prezinte la licitațiile pe- ,,'iice de aur organizate de același organism in- lațional, pentru propriul său cont sau pentru iui unei bănci centrale. Această situație se dato- . 'e caracterului de unicat al însăși băncii în amblul aparatului bancar internațional.toată in 1930. odată cu noua reglementare a ‘ grațiilor de război pe ' care Germania învinsă ta să le presteze țărilor din Antantă după pri-■ 1 război mondial (așa numitul Plan Young), l.I. a fost inițiată de băncile centrale din prin- alele țări interesate în această reglementare Igia. Franța. Germania. Italia, Marea Britanic,.aonia și un grup de bănci americane). Rolul ■ jilui organism a fost acela de a sprijini coopera- i dintre băncile centrale, a înlesni operații finan- ire internaționale și a acționa ca imputernicit sau■ L-nt în ce privește aranjamentele financiare contrite intre părți și încredințate ei.Intrucit Japonia s-a retras in 1951. B.R.I. poate considerată — cu excepția pachetului de acțiuni /ținut de americani — drept o bancă a băncilor .ntrale europene. România participă la B.R.I., prin mea Națională, încă din anul înființării.Capitalul băncii a fost fixat la 1500 milioane linei elvețieni aur, împărțit în 600 000 acțiuni. Ope- jțiunile prevăzute în statut sint : cumpărarea și nzarea de aur pentru contul său și , al băncilor intrate ; deținerea de aur sau acceptarea în custo- e a aurului băncilor centrale ; acordarea de create sau primirea de credite în relațiile cu băncile Jntrale, garantate cu aur sau cu obligațiuni pe Jrmen scurt ; scontarea, reescontarea. cumpărarea iu vînzarea de cambii, cecuri și alte titluri de -edit pe termen scurt, inclusiv bonuri de tezaur ; tmpărarea și vînzarea de devize pentru contul pro- riu sau al băncilor centrale ; primirea de depuneri e la băncile centrale etc. Operațiuni interzise : misiunea de bancnote, acordarea de credite guver- ■felor, obținerea unei poziții dominante într-un con- prn de afaceri etc.B.R.I. este condusă de un consiliu compus din 6 Sirectori (guvernatorii băncilor centrale din cele țări fondatoare), din 6 reprezentanți ai finanțelor, îdustriei și comerțului, numiți fiecare de cite unul ■ in guvernatorii care fac parte din consiliu, precum i din cel mult 9 persoane alese de consiliu dintre iuvernatorii băncilor centrale din țările în care au ost subscrise acțiuni ale băncii, dar care nu eleagă din oficiu directori în consiliu.Consiliul alege dintre membrii săi un ti unul sau mai mulți vicepreședinți, un șl băncii și un director general.începîndu-șî activitatea cu_ un rol
președinte președinte_________________ __ _ istoricește determinat, limitat în timp, Banca Reglementelor Internaționale a dovedit că este deosebit de utilă băncilor centrale, devenind unul din principalele organisme bancare internaționale, o „bancă a băncilor centrale".

C. K.

Fond reînnoibil

Andrei Szabo. Tirgți iureș — Fondul reînnoi- 1 al O.N.U. pentru ex- lorarca resurselor narrate, a cărui denumire 1 limba engleză este United Nations Reveling Found for Natural esources Exploration”, fost creat de Adunarea renerală a O.N.U.ma decembrie 1973 înȘi

este administrat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. (P.N.U.D.). Acest Fond are rolul de a finanța a- sistența tehnică necesară țărilor în curs de dezvoltare pentru a identifica prezența unor resurse minerale, a le determina volumul - și calitatea și a le estima valoarea economică.Principiul de funcționare al Fondului este următorul : guvernele care primesc asistență se angajează să contribuie la reconstituirea resurselor 

financiare ale Fondului în eventualitatea că asistența sa conduce la începerea extracției în următorii 30 de ani de la începerea explorărilor. Cota de participare este de 2% din valoarea producției anuale realizate, timp de 15 ani. Aceste contribuții urmează să facă ca Fondul să devină autonom din punct de vedere financiar pînă spre sfirșitul acestui secol. Deocamdată însă

Și in industria extractivă asistența tehnică 
contribuie la accelerarea dezvoltării

Cercetări

Răzvan Pană, București — 1) Coordonatorul echipei de 130 de din diverse care România, borat raportul omenire" către de la Roma, este Laszlo, actual- profesor de filozo- Universitatea din El a debutat

cercetători, țări, între care a ela- „Obiective ■ .«pentru Clubul Ervin mente fie la New York, ca pianist concertist, după cum relata de curînd Aurelio Peccei. Acest studiu — care își propune să fie un „raport asupra noilor orizonturi ale comunității internaționale" — a
Tarife

pe autostrăziGheorghe Ghinea, Hîr- șova. — Situația la care vă referiți nu este generală. Dacă intr-adevăr în țări ca Spania lizarea supune Franța, ca și în sau in Italia, uti- autostrăzilor pre- plata unei taxe(vezi tabelul), în altele din tabel.
Lungimea rețelei Taxa

de autostrăzi (în centlme/km)
(în km)

R.F.G. 6 000 _
Anglia 2 160 —
Italia 5 500 11
Belgia 1 100 —
Olanda 1 450 —
Spania 1 100 14
Franța 3 983 11—22

Sursa : Le Monde , 12 martie 1977.

Rentabilitate

Septimiu . Popa. Timișoara — 1) Dacă ruta 

în
operațiile Fondului finanțate prin contribuții voluntare (din Belgia, Canada, Irak, Japonia, O- landa, S.U.A. etc.).în prezent sînt curs proiecte de explorare în Bolivia (pentru cupru, cositor, tungsten, plumb, zinc, metale prețioase), în Sudan (pentru metale de bază), în Ecuador (pentru argint, aur, metale bază) și in alte țări.

fost prezentat presei și unor înalți funcționari internaționali la Geneva, la 11 martie a.c.2) Fundația Volkswagen din Hanovra (R.F.G.), care a finanțat elaborarea primului raport către Clubul de la Roma („Limitele creșterii"), finanțează în prezent, între altele, realizarea unui studiu consacrat problemelor actuale și perspectivelor relațiilor Est-Vest. Tema respectivă formează obiectul cercetărilor comune ale Societății vest-ger- mane de politică externă din Bonn și ale Centrului de studii strategice și internaționale al Universității Georgetown din Washington.utilizarea autostrăzilor este gratuită. Inflația își spune cuvîntul și în privința evoluției costului construcției de autostrăzi : în Franța, de pildă, costul construirii unui kilometru de autostradă într-o regiune de cîmpie se situa în 1955 între 3 și 4 milioane franci, pentru ca acum să depășească 7 milioane. Această creștere explică de altfel deosebirile regionale ale cuantumului taxei, care rezultă

Paris — New York și retur, pe care o folosesc anual 300 000 pasageri ai companiei Air France, nu le va fi deschisă în acest an, cele patru Concorde amintite avioane ale companiei nu vor efectua

fiecare, m 1977, decit 835 ore de zbor. Or, se apreciază că pentru a fi rentabile, avioanele Concorde trebuie să aibă un coeficient de ocupare de 65% și să zboare fiecare cite 2 750 ore pe an. Avionul Concorde ar scurta durata traversării Atlanticului pe ruta amintită de la 8 ore în prezent, la 3 ore și jumătate. 2) în urma unui vot favorabil in Camera Reprezentanților. Administrația Națională pentru Aeronautică și Cercetarea Spațiului Cosmic (NASA) a fost autorizată să întreprindă un studiu de fezabilitate privind eventuala construire în S.U.A. a unui avion supersonic de transport (SST) în prima parte a deceniului viitor. Fondurile pentru realizarea unui asemenea tip de avion au fost suspendate de Congres în 1971, la presiunea unor grupuri de apărare a mediului înconjurător.
Apimondia

Florica Vlădescu, Slatina — Federația internațională a asociațiilor de apicultura, cunoscută sub numele de APIMONDIA, grupînd astăzi circa 4 milioane de membri din 60 de țări, a fost înființată în 1897.Deși in România există numai 60 000 stupari (organizați în 1 350 centre apicole comunale și orășenești), țara noastră ocupă locul întîi din Europa sub raportul exportului de miere și este a șasea „putere apicolă" de pe glob. O recunoaștere a acestui fapt o reprezintă înființarea la Băneasa a Institutului internațional de tehnologie și economie apicolă.Numărul familiilor de albine din țara noastră se ridică la un milion, fiecare familie cuprinzînd circa 5—6000 albine.Prima asociație apicolă românească s-a înființat în Banat la 1873, iar prima lucrare românească în domeniul științei și tehnicii apicole a fost „Economia stupăritului" de loan Piuariu-Molnar, apărută în 1875, la Viena.Președintele APIMON- DIEI este, din 1965, prof, dr. ing. V. Harnaj (România), cunoscut cititorilor noștri din convorbirea publicată în nr. 7/1976. în legătură cu istoricul apiculturii în România și cu activitatea APIMONDIEI vă recomandăm volumul „O discuție la masa tăcerii și alte convorbiri subiective", realizat de Romulus Rusan în colaborare cu Ana Blandiana și apărut nu demult în Editura Eminescu, din care am extras datele citate.
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SANDIU N. NICULESCU, București. — Perioada cit ați fost încadrat ca planificator principal se ia în considerare la stabilirea vechimii în funcții economice medii și nu în funcții tehnice. Ca atare, având studii medii de cultură generală, fiind și absolvent al școlii profesionale, nu puteți ocupa funcția de tehnician și— cu atît mai puțin — aceea de tehnician principal.
I. HĂLĂLA1, Săvinești — în situația muncitorului promovat în funcția de maistru, atunci cind retribuția majorată se situează între două clase de retribuire se aplică art. 194 din Legea nr. 57/1974. în exemplul dv„ muncitorul cu retribuția tarifară lunară de încadrare de 2 365 lei urmează să fie încadrat la clasa 24 de retribuire, așa cum ați opiniat și dv.
CORNEL NISTOR, Romaș, Hunedoara— Indemnizația acordată personalului transferat în raită localitate, în interesul serviciului, se acordă numai în cazul în care acest personal își mută domiciliul în localitatea respectivă. Din scrisoarea dv. rezultă că nu v-ați mutat domiciliul ne- fiind, deci. îndeplinită o condiție esențială a legii.
GHEORGHE POPA, Comuna Helegiu 

Bacău — în Legea nr. 57/1974, nu este
SPECIALIZAREA Șl COOPERAREA INTERUZINALĂ

(Urmare din pag. 14) constructoare de mașini se folosește un sistem de reparații preventiv planificat. Aceasta presupune însă aplicarea unui ansamblu de măsuri tehnico-or- ganizatorice de întreținere, control și reparare a mașinilor și utilajelor, în scopul prevenirii, uzurii excesive și menținerii lor în bună stare de funcționare. în practică, însă, se menține în continuare așa-zisul sistem de reparații „după nevoie". La majoritatea întreprinderilor centralei planificarea reparațiilor se bazează în cea mai mare parte pe aproximații statistice sau pe normative elaborate de forul tutelar coordonator, departe de a o- glindi actualele caracteristici ale structurii ciclului de reparații. Or, se știe că uzura diferitelor părți componente ale mașinilor diferă în funcție de regimul de lucru, de nivelul indicilor de folosire, de complexitatea produselor prelucrate. în aceste condiții, prelucrarea mecanică a datelor din normative cu privire ’la ciclul de reparații, a structurii acestuia, a duratei de funcționare a utilajului, nu este suficientă pentru fundamentarea planului de reparație.Plecîndu-se de la asemenea concluzii, la I.A. Brașov s-a propus și urmează să se aplice o metodă de plani
ficare controlată a reparațiilor, ca o variantă superioară a sistemului de reparații preventiv planificată. Pe baza controlului planificat al stării utilajului, se constată uzura fiecărei piese componente și se determină volumul lucrărilor de reparații, adueîndu-se corective planificării inițiale. în acest context, data și costul reparațiilor șe stabilesc de către o comisie permanentă formată din muncitorul care deservește mașini, tehnologul secției, meca- nicul-șef de secție și inspectorul de utilaj din cadrul serviciului mecanie- șef. Concluziile sînt preluate apoi de grupele de pregătire anticipată — spe

prevăzută acordarea unui spor la retribuție conducătorului auto care are și calificarea de mecanic agricol. Pentru orele lucrate peste programul unității, aveți dreptul la recuperarea timpului de muncă suplimentar, în condițiile legii.
EMIL IONESCU, Bistrița — Din scrisoarea dv. rezultă că ocupați, în condițiile legii funcția de șef contabil al I.J.G.C.L. fără a îndeplini condițiile de studii. în această situație, aveți dreptul la retribuția prevăzută pentru contabilul șef cu studii superioare, mai puțin două clase de retribuire. Diminuarea cu o singură clasă se aplică numai în cazul celor care au beneficiat de aprobarea derogării de la condițiile de studii în temeiul H.C.M. nr. 

1053/1960.

VASILE CĂTINARU, București — Pentru promovarea în funcția de desenator tehnic principal este necesară o vechime de .patru ani, așa cum se prevede în Nomenclatorul ce se aplică în baza H.C.M. nr. 44/1970. Neavînd vechimea minimă necesară de patru ani, nu puteți fi admis să vă prezentați la concursul sau examenul instituit în vederea ocupării funcției de desenator tehnic principal, condițiile de studii și vechime trebuind să fie îndeplinite înaintea concursului (examenului).

cializate în reparații capitale pentru sectoare calde, pentru sectoare de prelucrare mecanică, partea electrică și piese de schimb — care au misiunea să urmărească realizarea proiectelor și a pieselor de schimb solicitate.O altă cale de accelerare a execuției reparațiilor este aceea a utilizării 
schimbului de agregate sau subansam- 
ble. Prin această metodă, în locul sub- ansamblului defect se montează un altul din așa-numitul fond de subansam- ble de rezervă. Față de amploarea pe care a luat-o în diferite țări industriale introducerea unor metode eficiente în domeniul întreținerii și reparării mașinilor și utilajelor, considerăm că și în întreprinderile noastre trebuie acționat în acest sens mai organizat, mai rapid.în interesul sporirii eficacității reparațiilor se impun măsuri pentru spe
cializarea întreprinderilor la nivel na
țional sau cel puțin teritorial — pe ge
nuri de reparații, feluri de mașini, uti
laje, instalații, linii de fabricație, dota
rea lor cu mijloace tehnice, piese de 
schimb și agregate de rezervă, domenii 
în care se așteaptă mai multă iniția
tivă, în scpecial din partea M.I.C.M. Pînă atunci, însă, ar fi bine ca întreprinderile producătoare de mașini- unelte să asigure tuturor beneficiarilor interni o asistență tehnică sub forma unor „servicii" și piesele de schimb și agregatele de rezervă solicitate de reparații. De altfel. într-o serie de țări dezvoltate, firmele furnizoare garantează livrarea operativă a pieselor de schimb pe o perioadă medie de 10—12 ani de la fabricarea produsului.AȘADAR, o primă condiție a optimizării specializării și cooperării producției de autovehicule o constituie stabilirea unui raport optim între specializarea pe verticală, pe orizontală și a sectoarelor auxiliare, o dezvoltare proporțională a lor. 
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întreprinderea AMBALAJUL METALIC

Timișoara, bdul. 6 Martie nr. 43

Colectivul de creație al secției de jucării din 
cadrul întreprinderii „Ambalajul metalic" din Ti
mișoara depune eforturi susținute pentru reali
zarea unor produse noi — pe baza unei tehno
logii moderne și complexe — care să satis
facă gusturile din ce în ce mai exigente ale co
piilor. Preocupările actuale urmăresc diversifi
carea sortimentelor de jucării și ridicarea cali
tății acestora.

Directorul întreprinderii ne-a informat că, în 
afară de un vehicul de teren, au intrat în fază de 
prototip încă două jucării mecanice de mare 
complexitate : autoturismul autocomandat și 
trenul semiminiaturizat.

Autoturismul este conceput în așa fel incit 
redă fidel detaliile reale. Pe lingă ornamentele 
metalizate ale carcasei, autoturismul are și.bord 
cu volan, manetă schimbător viteză, iar farurile 
in formă de scoică sint asemănătoare celor ale 
mașinilor ultra moderne. Tipul mașinii este sport, 
avînd următoarele dimensiuni : 30 cm lungime, 
12 cm lățime și 9 cm înălțime. Autovehiculul mai 
prezintă o noutate : evită singur obstacolele din 
calea sa.

Trenul semiminiaturizat, o adevărată bijuterie 
a colectivului de creație de la „Ambalajul me
talic", este făcut din material plastic, prevăzut 
cu elemente și subansambluri metalizate, avînd 
o formă aerodinamică. Setul trenului cuprinde 
două locomotive cu cite două vagoane. Sistemul 
de comandă cu care este prevăzut trenul se 
poate decupla prin împărțirea cutiei de comenzi, 
în așa fel incit fiecare tren să poată fi acționat 
separat, înainte și înapoi, chiar dacă nu sint 
așezate paralel. Șinele se pot monta și pe tere
nuri accidentate, fiind prevăzute cu suporți. Va
goanele trenului se cuplează de locomotivă prin 
contact și se decuplează printr-un sistem inge
nios pus la baza șinei și acționat manual. Viteza 
maximă - 20 km/oră.
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