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— — — wci iiiiiuiui popor 
în jurul partidului, a secretarului său general

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCl 

în județele Harghita, Mureș, Sălaj, Satu-Mare

Întîmpinîndu-I pe secretarul general al partidului cu calde manifestări de dragoste și preț 
oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din Harghita, Mureș, S 
Satu-Mare — județe aflate in plină dezvoltare economico-socială - au dat glas profundei lor recunoș 
pentru viața nouă, tot mai îmbelșugată de care se bucură, pentru deplina egalitate în drep 

pentru perspectivele luminoase ale înfloririi României socialiste

Intilnire emoționantă cu 
Odorheiul Secuiesc
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Cu inimile pline de bucurie, mii și mii de bucureșteni au făcut o caldă și entuziastă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, expresie a sentimentelor de profundă recunoștință 
pentru strălucitul succes al noii solii de pace și colaborare intre popoare

Vizita de stat a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU 

și a tovarășei ELENA CEAUȘESCU în Marea Britanie

EN EVENIMENT REMARCABIL IN EVOLUȚIA RELAȚIILOR 
DE COLABORARE ROMÂNO-ENGLEZE

ÎNTREGUL NOSTRU POPOR încearcă sentimente de 
legitimă mîndrie exprimîndu-și deplina aprobare și pro
funda satisfacție față de marele succes politic al noii și 
importantei acțiuni de politică externă de pace și cola
borare, reprezentată de vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Marea Britanie, la invitația Maiestății Sale regina 
Elisabeta a ll-a și a ducelui de Edinburgh.

Prin conținutul ei bogat, 
prin rezultatele deosebit de----------------------------------------
fructuoase cu care s-a soldat, 
prin întreaga sa desfășurare, 
această vizită — prima vizită 
de stat a președintelui Româ
niei în Marea Britanie — 
reprezintă un moment de 
excepțională însemnătate, cel 
mai important din întreaga 
istorie a legăturilor româno- 
engleze, deschizînd o eră 
nouă, cu ample perspective, 
pentru dezvoltarea pe multiple 
planuri a acestor legături. în 
același timp, prin sem
nificațiile ei cu largă valabilitate internațională privind 
posibilitatea dezvoltării colaborării între state cu sisteme 
social-politice diferite, atunci cînd se pornește de la prin
cipiile egalității și respectului reciproc, al dreptului fiecă
rei națiuni de a se dezvolta de sine stătător, în conformi
tate cu interesele și aspirațiile sale, vizita s-a înscris ca 
uri eveniment marcant al vieții internaționale, bucurîn- 
du-se de un larg ecou pe plan mondial

Onorurile cele mai înalte rezervate de gazde înalților 
soli ai poporului român, oaspeți personali ai reginei 
Elisabeta a ll-a și ai ducelui de Edinburgh, atenția, 
căldura, stima și considerația deosebită cu care ei au lost 

• Prestigiul și autoritatea internațională fără 
precedent dobîndite de România, indisolubil legate 
de remarcabila personalitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu • Vii mulțumiri adresate condu 
cătorului partidului și statului nostru pentru activi
tatea sa neobosită, plină de abnegație și pasiune 
revoluționară, pusă în slujba intereselor poporului 
român, a țelurilor nobile ale înțelegerii și păcii 
în lume

înconjurați în tot cursul vizitei de gazde, de familia regala 
britanică, de primul ministru și alți membri ai guvernului, 
de membri ai parlamentului, de populație, interesul viu 
manifestat față de această vizită de cele mai largi pături 
ale opiniei publice, de liderii partidelor politice, de 
cercurile de afaceri, științifice și culturale din Anglia, ca 
și pe plan internațional, confirmă încă o dată, în modul 
cel mai elocvent, prestigiul fără precedent în întreaga sa 

istorie de care se bucură 
astăzi în lume România socia
listă, indisolubil legat de per
sonalitatea marcantă și acti
vitatea neobosită a președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
slujba cauzei păcii și progre
sului economico-social, a 
celor mai nobile idealuri ale 
contemporaneității.

Aprecieri elogioase la a- 
dresa realizărilor remarcabile 
obținute de România în dez
voltarea sa multilaterală, a 
politicii sale externe indepen
dente și constructive, puse în 

slujba îmbunătățirii climatului internațional, cauzei men
ținerii și consolidării păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale, care poartă pecetea hotărîtoate a contribuției 
președintelui Nicolae Ceaușescu, au venit din partea a 
numeroși reprezentanți de frunte ai vieții politice, econo
mice, culturale, științifice din Anglia, a multor cetățeni, 
adăugîndu-se celor similare din nenumăratele țări în care 
înalții reprezentanți ai poporului român au purtat solia 
sa de pace și înțelegere între popoare. în același timp, 
opinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu 
adîncă satisfacție de aprecierea și prețuirea activității 
tovarășei Elena Ceaușescu pe tărîmul științei, care și-au 



găsit reflectarea în inaltele titluri academice britanice ce 
i-au fost conferite : titlul de „Fellow" al Institutului regal 
de chimie și cel de Profesor Honoris Causa al Politehnicii 
Londrei centrale, acordat pentru prima dată unei perso
nalități științifice străine.

Desfășurîndu-se sub auspiciile favorabile ale intensi
ficării continue a relațiilor româno-britanice, puternic sti
mulate de întîlnirile la nivel inalt, de declarația comună 
semnată in 1975 în urma convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Harold Wilson, .recenta 
vizită a dat la rîndul său un nou și considerabil impuls 
relațiilor de colaborare pe multiple planuri dintre po
poarele român și britanic.

Intensul caracter de lucru al vizitei, exprimat în marea 
densitate a contactelor și întîlnirilor avute în Marea Bri
tanic de președintele Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de persoanele oficiale care i-au însoțit, 
se reflectă în Declarația comună semnată de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de primul ministru James 
Callaghan, în numeroasele acorduri de colaborare în 
domeniile politic, economic, juridic, cultural încheiate cu 
acest prilej, care, în ansamblu, deschid noi perspective 
relațiilor multilaterale dintre cele două țări.

Bilanțul deosebit de bogat al vizitei în domeniul eco
nomic, pentru a ne referi cu deosebire la acesta, reflectă 
totodată amplele posibilități de intensificare și diversi
ficare a relațiilor de comerț și cooperare între Anglia, țară 
cu un mare potențial economic și cu un înalt nivel tehno
logic, și România, țară cu o economie în plin avînt, anga
jată în înfăptuirea unor ample planuri de dezvoltare, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. In acest 
context, apare pe deplin realistă hotărîrea exprimată de 
cele două părți de a acționa pentru creșterea pînă în 
1980 a volumului anual al schimburilor comerciale în 
ambele sensuri de cel puțin două ori și jumătate în com
parație cu nivelul atins in 1974, adică la cel puțin 17C 
milioane lire sterline, cu perspectiva de a se ajunge în 
anul 1985 la un miliard de lire și chiar mai mult.

in mod deosebit, cu ocazia vizitei au fost puse in evi
dență posibilitățile de a se promova cooperarea în pro
ducție, în special în sectoare prioritare ale producției in
dustriale, constituirea de societăți mixte, conlucrarea pe 
terțe piețe, ca forme noi, moderne de cooperare econo
mică, în avantajul real al ambelor părți. Elocvente în a- 
ceastă privință sînt acordurile încheiate între industria 
aeronautică română și firmele „British Aerospace" și 
„Rolls-Royce" pentru fabricarea în România a avionului 
3.A.C.-1-11 și respectiv a uneia din variantele motorului 
Spey, cu care va fi echipat acest avion. Acțiunea amintită, 
dezvoltînd începuturile existente în cooperarea în dome
niul aeronautic (in prezent peste 10% din structura 
avioanelor B.A.C.-1-11, versiune îmbunătățită, din noul lot 
livrat TAROM-ului, se realizează în țara noastră în 
cooperare cu „British Aerospace"), deschide noi și ample 
perspective în această ramură de vîrf, deosebit de exi
gentă, a industriei moderne.

Referindu-se la obiectivele îndrăznețe cu privire la 
extinderea schimburilor economice pe care și le-au pro
pus cele două țări, pe baza înțelegerilor realizate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu declara : „Cred că de pe 
urma realizării acestor obiective vor avea de cîștigat și 
poporul român și poporul englez ; ele vor servi la extin
derea relațiilor de colaborare între două state cu orîn- 
duiri sociale diferite, demonstrind că atunci cînd ele sînt 
animate de principiile egalității și respectului reciproc, de 
dorința de a colabora pe baza avantajului reciproc, se 
pot realiza lucruri foarte bune".

Dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri, dintre 
România și Anglia, pe baza principiilor amintite ale 
coexistenței pașnice, are, de aceea, o semnificație care 
depășește cu mult cadrul bilateral, dobîndind o impor
tanță principială, o valabilitate generală. întreaga desfă

șurare o vizitei, rezultatele ei deosebit de fructuoase

Documente semnate m timpul vizitei
— Declarație comună cu privire la convorbirile 

avute de președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cu primul ministru al Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, James 
Callaghan.

— Memorandum de înțelegere privind coopera
rea in industria aerospatială intre Guvernul Repu 
blicii Socialiste România și Guvernul Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

— Acord de cooperare in domeniile invâțâmin- 
>ului, științei și culturii intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord.

— Convenție între Republica Socialistă România 
și Regatul Unit al Marii Britanii si li landei de Nora 
privind asistența juridică in materie civilă și co
mercială.

— Memorandum de înțelegere intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Guvernul Regatu
lui Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pri
vind cooperarea tehnologică în probleme de ex
plorări și exploatări off-shore de petrol și gaze.

— Protocol intre Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare al Republicii Socialiste România 
și Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimenta
ției al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord în domeniul agriculturii și industriei ali
mentare.

— înțelegere intre Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor din Republica Socialistă Romă 
nia și Departamentul Transporturilor din Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind 
cooperarea în domeniul transporturilor.

confirmă pe deplin nu numai necesitatea imperioasă, ci 
și posibilitatea ca între două țări cu orînduiri sociale dife
rite, în cazul de față membre ale celor două organizații 
politico-militare din Europa — N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia —, țări deosebite ca mărime și nivel de dezvol
tare, să se statornicească și să se dezvolte relații priete-i 
nești, o cooperare activă și rodnică, de pe urma careia' 
au de cîștigat cele două popoare, precum și cauza gene 
ralâ a păcii și securității întregii omeniri.

Intr-o lume în care există state cu orînduiri sociale I 
diferite și într-o perioadă cînd situația internațională a 
cunoscut o înrăutățire, se accentuează contradicții inter 
naționale, persistă animozități, conflicte și stări de încor
dare, convorbirile la nivel înait purtate în Marea Britanie, ! 
rezultatele atît de bogate cu care ele s-au finalizat, oferă 
un nou și strălucit exemplu de promovare consecventă o 
principiilor coexistenței pașnice între țări cu sisteme i 
social-politice diferite, dovedind că aceasta și numai ! 
aceasta este calea dezvoltării încrederii între state, a 
menținerii și consolidării Dăcii în lume, a creării condi- ! 
țiilor pentru ca toate națiunile să se poată dezvolta liber, 
nestingherit, într-un climat de destindere și colaborare 1 
fructuoasă. în acest context, se cuvine relevată voința 
celor două părți de a acționa pentru soluționarea temei- I 
nică și durabilă a problemelor care confruntă omenirea, ; 
cu participarea activă a tuturor statelor, mari și mici I 
corespunzător cerinței democratizării relațiilor inter- ' 
naționale I

Identificîndu-se pe deplin cu politica consecventă a i 
României de creare a unui climat de bună înțelegere și I 
conlucrare între toate țările, care și-a găsit o nouă și stră- , 
lucită expresie cu ocazia vizitei de stat întreprinse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena I 
Ceaușescu. în Marea Britanie, oamenii muncii din țara 
noastră, români, maghiari, germani și de alte naționali- : 
tăți, exprimă conducătorului partidului și statului nostru 
dragostea și prețuirea lor nemărginită pentru activitatea i 
neobosită, plină de abnegație și pasiune revoluționară : 
desfășurată în slujba intereselor poporului român, a țelu
rilor nobile ale înțelegerii și păcii în lumea întreagă

Dinu DRAGOMIRESCU
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..Este o plăcere să vă urez dumneavoastră și doamnei Ceaușescu 
bun venit in Marea Britanie. Nu este pentru prima dată cind veniți 
in țara noastră, dar sînt bucuroasă că de această dată ați venit în 
vizită de stat ca oaspete al meu la Palatul Buckingham.,. Popoarele 
noastre au dus o lungă și eroică luptă pentru afirmarea indepen
denței lor. Noi, cei din Marea Britanie, sîntem astăzi impresionați 
de poziția hotărită pe care ați adoptat-o pentru a susține această 
independență. Ca urmare, România deține o poziție distinctă și 
joacă un rol semnificativ în afacerile mondiale. Personalitatea dum
neavoastră, domnule președinte, ca om de stat de renume mondial, 
cu experiență și influență, este larg recunoscută. Atît România, cît 
și Marea Britanie doresc să slăbească încordarea și să îmbunătă
țească relațiile internaționale în Europa și în întreaga lume. Deși 
societățile noastre și sistemele de guvernămînt sînt foarte deosebite, 
avem multe interese comune, iar relațiile noastre bilaterale s-au dez
voltat in mod remarcabil în cursul ultimilor 10 ani".

Regina ELISABETA A li-A

,,Noi avem o mare admirație pentru dezvoltarea economică ra
pidă care a avut loc in ultimii ani în România și recunoaștem rolul 
important pe care dumneavoastră, domnule președinte, îl aveți în 
realizarea acestui progres accelerat.

Am fost impresionați, de asemenea, de hotărîrea și dirzenia dum
neavoastră de a nu vă descuraja in fața dezastrelor naturale care 
au zguduit România în anul 1975 și a tragicului cutremur de anul 
trecut. Curajul și energia arătate de dumneavoastră, de țara și 
poporul dumneavoastră în depășirea acestor dezastre au fost și sînt 
admirate în mod deosebit în țara mea.

Vă spun bine ați venit, astăzi, aici, nu numai ca unui conducător 
al unei țări cu care avem relații foarte cordiale, dar și ca unui dis
tins om de stat, ca unei personalități remarcabile a vieții inter
naționale".

Primul ministru JAMES CALLAGHAN

„Companiile care s-au unit pentru a forma actuala corporație 
națională British Aerospace au o experiență considerabilă în ce pri
vește conlucrarea cu întreprinderile dumneavoastră, în calitate de 
clienți și in calitate de parteneri, și nutrim un profund respect pen
tru capacitatea dumneavoastră, a românilor, pe plan tehnic și pen
tru integritatea dumneavoastră pe plan comercial. După cum știți, 
a.m. dor! sâ extinc|em această experiență prin stabilirea unei coope-’ 
rări noi, mult mai largi, în avantajul ambelor părți. Și vreau să 
spun că este vorba de o cooperare pe termen lung, după cum nici 
avantajele nu vor fi pe termen scurt.

Cied, domnule președinte, că prezența dumneavoastră aici con
stituie o dovadă că împărtășiți acest punct de vedere. Și considered 
documentele, la a căror semnare am fost martor, sînt un semn de 
bun augur, care confirmă acest fapt".

Lord BESWICK 
președintele Consiliului de administrație 

al corporației British Aerospace

„Este o îndatorire deosebit de plăcută pentru mine să adresez, 
din partea City-ului Londrei, un călduros și prietenesc bun venit 
unui președinte care, de cînd se află la conducerea țării, și-a cu
cerit o reputație mondială, ca om de stat cu experiență internațio
nală și conducător al unei țări a cărei politică independentă ex
ternă a atras atenția întregii omeniri, printr-o serie de întîlniri is
torice și vizite inițiate de domnia sa.

Este, de asemenea, o mare plăcere pentru mine de a ura bun 
venit unei doamne remarcabile, care s-a afirmat în domeniul său, 
participînd din plin și la activitățile soțului, primei doamne a Româ
niei. doamna Elena Ceaușescu

Doamna Ceaușescu nu este numai un om de știință și o ingi
neră chimistă de reputație mondială, dar și o mare exponentă a 

drepturilor femeilor și o politiciană de frunte în propria țară. 
Aceasta este personalitatea distinșilor noștri oaspeți, pe care sîn

tem îneîntați să-i avem în mijlocul nostru în vechea sală a Primă-; 
riei, în primo lor vizită de stol în această țară".

Peter VANNECK
Lordul primar al City-uluii

și titlul de „Profesor Honoris Causa" al Institutului 
politehnic din Londra centrală

„Sinteți un distins om de știință, atit prin activitatea de cercetare, 
cit și prin rolul determinant în orientarea politicii științifice din 
România. Cunoaștem contribuția importantă adusă de dumneavoas
tră in domeniul chimiei macromoleculare, în special in polimerizarea 
izoprenilor, stabilizarea cauciucului sintetic și copolimerizare, lucra
re care are meritul de a contribui la mai buna ințelegere a mecanis
melor proceselor dinamice, precum și la o eficiență sporită în ce 
privește folosirea chimiei în beneficiul omenirii.

De asemenea, cunoaștem rolul deosebit de important pe care 
îl aveți în dezvoltarea chimiei in România in calitate de director 
general al Institutului central de chimie din București, orientați toată 
munca de cercetare și dezvoltare in domeniul chimiei, odată cu in
troducerea unei tehnologii avansate in industria chimică dir 
România.

In cadrul unui domeniu mai larg, dumneavoastră, in calitate de 
membru al Biroului Consiliului National pentru Știintă și Tehnologie, 
împărțiți responsabilitatea in coordonarea politicii științifice și dez 
voitarea tehnologiei".

prof. Richard NORMAN
rectorul ge,neral al Institutului regal de chimie



ECONOMIE NAȚIONALA

Expresie a interdependenței dezvoltare-bunăstare

DEZVOLTAREA COMERȚULUI ÎN RITM CU CREȘTEREA 

PUTERII DE CUMPĂRARE A POPULAȚIEI

în centrul politicii generale — 
omul și nevoile sale

ÎN ANII CONSTRUCȚIEI so
cialiste România s-a transformat, 
dintr-o țară agrară, slab dezvol
tată, intr-un stat industrial-agrar, 
cu o industrie și o agricultură mo
dernă. Producția industrială a 
crescut în acești 30 de ani de 
peste 38 de ori, iar producția agri
colă de aproape 3 ori. Această 
dezvoltare se reflectă și în crește
rea bogăției naționale, a venitului 
național, care este de 22 ori mai 
mare decît în anul 1950 ’).

Avîntul fără precedent cu
noscut de forțele de producție a 
făcut posibilă o creștere continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al maselor largi populare, 
în acest context, veniturile din 
retribuție ale personalului mun
citor au sporit în perioada 
1950—1977 de peste 15 ori, iar 
pînă în 1980 vor crește la circa 
21 de ori. La aceasta se adaugă 
veniturile populației din fondurile 
sociale, care au crescut în aceeași 
perioadă de circa 18 ori, urmînd 
ca în 1980 creșterea respectivă să 
fie de peste 23 de ori. Cheltuielile 
pentru învățămînt au sporit de 
aproape 15 ori, pentru sănătate de 
aproape 18 ori, iar pentru pensii 
de peste 35 de ori.

Punînd în centrul politicii ge
nerale de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
omul, satisfacerea plenară a ce
rințelor sale de viață în continuă 
diversificare, partidul și statul au 
încredințat comerțului socialist 
un rol de mare răspundere econo
mică și socială. Se poate consi
dera pe bună dreptate că dezvol
tarea comerțului interior în anii 
construcției socialiste, reflectînd 
pe de o parte creșterea rapidă a 
potențialului ramurilor produc
tive ale economiei naționale (im
plicit a fondului de marfă), iar pe 
de altă parte sporirea puterii de 
cumpărare a populației, a contri-

t) Nicolae Ceaușescu : Cuvintarc ta 
A,dunărea populară din Capitalii, organi
zată cu prilajlil aniversării a 130 40 ani 
de la revoluția burghezo-democratică clin 
1848 și a trei decenii de la naționaliza
rea principalelor mijloace de producție. 

buit din plin la satisfacerea într-o 
măsură din ce în ce mai bună a 
cerințelor maselor largi populare.

Sprijinul primit din partea sta
tului pentru dezvoltarea rețelei, 
perfecționarea organizatorică, pre
gătirea cadrelor, dotarea, integra
rea în concepția de sistematizare 
a localităților au determinat — pe 
fondul creșterii în ritmuri înalte 
a producției bunurilor de consum 
— o completă schimbare a fiziono
miei comerțului socialist (vezi ta
belele nr. 1 și 2), care a ajuns în 
prezent să-și desfășoare activita
tea prin peste 75 000 de unități, 
cele mai multe noi. moderne, ade
vărate simboluri ale civilizației 
socialiste.

împreună cu comerțul coopera
tist, comerțul de stat formează 
puternicul sector comercial socia
list, căruia îi revine ca responsa
bilitate aprovizionarea tot mai 
bună cu mărfuri a populației.

Crearea bazei materiale 
pentru un comerț modern

PERSPECTIVELE deschise de 
planurile cincinale elaborate în 

Principalii indicatori ai dezvoltării comerțului socialist (" „)
Tabelul nr. 1

1965 11)70 1975 1980
Investiții*) 100 230 395 446**)
Dinamica suprafeței comerciale
ce revine la 1 000 locuitori 100 129 163 202
Dinamica suprafeței comerciale
medii pe o unitate 10(1 117 134 230
Dinamica numărului de locuitori
pe o unitate comercială 100 92 83 78
Dinamica numărului de locuitori
ce revine la 1 mp suprafață comercială 100 77 61 48
Dinamica desfacerilor
medii pe un locuitor 100 135 193 270
») Pentru întreaga activitate ele circulație a mărfurilor.
#♦) Calculat pe baza ritmului mediu, ele creștere a investițiilor in economia națională pre
văzut pentru actualul cincinal.

Tabelul nr. 2
Structura rețelei comerciale a M.C.I. în funcție de vechime*) (%)

din care, după perioada construcției

pînă 1951— 1956— 1961 — 1966— 1971—
Total în 1955

1950
1960 1965 1970 1975

Rețeaua cu amănuntul 
— număr de unități 100.0 43.7 3,8 7.8 11.4 15.9 17,4
— suprafața comercială 100.0 36,9 3,0 7,2 12.6 17.4 22.9

*) După datele recensămîntului rețelei comerciale efectuate de M.C.I. la începutul atnului 1976.

procesul construcției socialiste au 
permis ca paralel cu obținerea 
unor mari succese în dezvoltarea 
industriei, a agriculturii, a celor
lalte ramuri, comerțul interior să 
înregistreze o îmbogățire con
tinuă a volumului și sortimentului 
desfăcut, fenomen generînd la 
rîndul său modernizarea structu
rii rețelei, creșterea și diversifica
rea serviciilor prestate în proce
sul de vînzare și postvînzare, 
perfecționarea continuă a forme
lor și metodelor de vînzare a măr
furilor către populație.

Datorită grijii permanente a 
conducerii partidului și statului 
nostru, dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a comerțului s-a făcut 
potrivit unei concepții unitare, 
bine echilibrate în profil terito
rial și pe sisteme comerciale. Au 
fost în mare măsură lichidate de
zechilibrele în dezvoltară rețelei 
comerciale din diferite zone ale 
țării, programele construcțiilor de 
locuințe au fost corelate cu cele 
privind dotările comerciale.

Actuala rețea de magazine, rea
lizată în proporție de aproape două 
treimi în anii socialismului, se 
caracterizează, după părerea noas-



tră, prin trei aspecte semnifica
tive :.

— dezvoltarea rețelei de maga
zine universale de mare capaci
tate, utilizînd forme moderne de 
vînzare cu o putere ridicată de 
atracție comercială ;

— reducerea substanțială a re
țelei de magazine mixte (a căror 
pondere în structura rețelei de 
desfacere cu amănuntul a ajuns 
la sub 20%, fată de peste 40% în 
anul 1950) ;

— sporirea însemnată a ponde
rii unităților noi, moderne, în ca
drul rețelei comerciale cu amă
nuntul.

Din cele 75 100 de unități per
manente existente la 1 iunie 1978, 
42 000 funcționau în localitățile 
urbane, iar 33 100 în cele rurale. 
Cea mai mare parte a fondurilor 
de investiții a fost destinată dez
voltării rețelei comerciale din 
noile cartiere sau din zone rurale 
insuficient dotate. S-a ajuns ast
fel ca la sfîrșitul anului 1977, în 
orașele din peste 20 de județe, 
suprafața medie comercială la 
1 000 locuitori să depășească 400 
mp, iar în mediul rural 220 mp 
apropiindu-se astfel de normele 
de rețea stabilite pentru anul 
1980.

în cadrul programului de siste
matizare a fost reconstituită pe 
baze moderne, total sau parțial, 
rețeaua comercială din zonele 
centrale ale multor orașe (Zimni- 
cea, Pitești, Tulcea, Constanța, 
Vaslui, Suceava, Rm. Vîlcea, Plo
iești etc.), acțiune ce va fi conti
nuată cuprinzînd orașele Slobozia, 
Călărași, Miercurea Ciuc și altele.

în localitățile rurale, o mare 
parte din unitățile de desfacere 
nou construite au fost amplasate 
în centrele civice ale comunelor 
care urmează să devină centre 
social-economice cu caracter 
urban —; de exemplu Budești- 
Ilfov, Piatra-Teleorman, Șomcu- 
ța Mare-Maramureș, Movila Mi- 
resei-Brăila și altele.

în această privință merită subli
niat că o serie de județe, cum ar fi 
Caraș-Severin, Covasna, Hunedoa
ra, Ialomița, Mehedinți, Tulcea, 
care în trecut aveau o situație 
mai grea în ceea ce privește re
țeaua comercială, s-au bucurat de 
o atenție deosebită în ultimii zece 
ani și, prin construcțiile realizate, 
au ajuns să înregistreze niveluri 
mult mai bune decît media pe în
treaga țară, respectiv o unitate 
comercială la mai puțin de 270 de 
locuitori.

Sub influența unor factori cum 

sînt deplasarea treptată a consu
mului alimentar în afara gospodă
riei, dezvoltarea vertiginoasă a tu
rismului și tendința de moderni
zare continuă a consumului popu
lației, o evoluție deosebită a avut 
și alimentația publică, al cărei 
număr de unități a cunoscut o dez
voltare superioară celei pe întrea
ga rețea comercială.

Pentru următorii doi ani ai cin
cinalului actual este prevăzută 
construirea a încă 42 de magazine 
universale-generale, cu o supra
față totală de 182 000 mp, astfel 
ca toate principalele orașe din 
țară să dispună de astfel de unități 
reprezentative. De asemenea, se va 
trece •— potrivit unui program ela- 
pizat — la construirea a 95 de 
magazine-expoziție-depozite de 
mobilă (cu o suprafață individuală 
cuprinsă între 1 500 și 7 000 mp), 
care în final vor însuma o supra
față comercială de 358 000 mp.

O accelerată dinamică 
structurală corelată cu creșterea 
veniturilor

ÎN ceea ce privește volumul 
mărfurilor desfăcute, acesta a 
crescut in perioada 1948—1977 de 
aproape 17 ori, cu un ritm mediu 
anual de peste 12%. Edificatoare 
în această privință ne apar și 
unele comparații internaționale, 
îndeosebi cu rezultate obținute de 
către alte țări socialiste. După cum 
reiese din datele tabelului nr. 3,

Tabelul nr. 3 
Dinamica vînzărilor de mărfuri cu a- 
mănuntul în țările membre C.A.E.R.

(in prețuri comparabile : 1960 100)

Țara 1970 1975
Ritm 
mediu 
anual

R.P. Bulgaria 213 309 7,8
R.S. Cehoslovaca 200 272 6,9
R.D. Germană 143 186 4,2
R.P. Mongolă 170 228 5,6
R.P. Polonă 179 299 7,6
R.S. România 238 352 8,8
R. P. Ungară 196 265 6,7
U.R.S.S. 200 272 6,9
Sursa : Prelucrat după Anuarul statistic al 
țărilor membre ale C.A.E.R. Ed. Statistică, 
Moscova.

în perioada ultimelor trei cinci
nale România se situează pe pri
mul loc în rîndul țărilor socialiste 
membre ale C.A.E.R. sub aspectul 
ritmului de creștere al desfaceri
lor, realizînd un ritm mediu a- 
nual de 8,8%.

Această creștere deosebit de 
intensă a fost însoțită de mo
dificări semnificative în structura 
vînzărilor, puterea de cumpărare în 
continuă creștere (vezi graficul 

I nr. 1) făcînd ca nevoia so

cială să capete o nouă structură, 
o nouă mărime și să cunoască noi 
căi de realizare.

Analiza dinamicii structurale a 
vînzărilor de mărfuri arată că 
după o serie de oscilații ce au re
flectat condițiile concrete ale con
strucției noastre socialiste, s-a 
ajuns la un anumit echilibru în
tre fondurile de mărfuri destinate 
consumului alimentar și celui nea
limentar (vezi graficul nr. 2). Asis
tăm, de asemenea, de-a lungul ani
lor la o creștere deosebit de inten
să a vînzărilor în alimentația pu
blică (în perioada 1950—1977 — 
de peste 26,3 ori), creștere care se 
menține ca o tendință de perspec
tivă, cu ample implicații asupra 
consumului populației.

Caracteristic pentru evoluția 
structurii desfacerilor este și un 
intens proces de diversificare și 
modernizare a fondului de marfă, 
în perioada 1971—1975, spre 
exemplu, prin intermediul comer
țului socialist s-au desfășurat 
peste 250 000 de produse și sorti
mente noi, număr dublu față de 
cel din anul 1965 ; la nivelul anu
lui 1980, numărul articolelor și 
sortimentelor noi urmează să fie 
cu mult peste 300 000. Anual, nu
mai la grupele de mărfuri metalo- 
chimice sînt introduse în circuitul 
comercial 1 100—1 200 de articole 
și sortimente noi ; în sectorul 
mărfurilor alimentare, în primii 
doi ani ai actualului cincinal au 
fost omologate și introduse în fa
bricație 736 de sortimente noi, din 
care peste 500 au și fost livrate.

O altă realizare ce trebuie subli
niată este apropierea dintre consu
mul rural și cel urban, tendință 
ce ne apare ca o premisă a dispa
riției treptate a deosebirilor esen
țiale dintre oraș și sat — și care 
prin ea însăși va genera noi orien
tări în activitatea comerțului in
terior. Se poate exemplifica în 
acest sens evoluția consumului 
populației din mediul rural, con
cretizat printr-o dinamică accen
tuată la o serie de produse ali
mentare cu un grad mai înalt de 
prelucrare și mai ușor de pregă-
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tit. dar îndeosebi la bunurile 
de folosință îndelungată : în 
ultimii 15 ani vînzările către popu
lația 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. Tendința de 
orientare a consumului rural spre 
noutate poate fi, de altfel, consi
derată drept elementul esențial ce 
caracterizează astăzi comerțul nos
tru în aceste zone.

Ca urmare a creșterii veniturilor 
țărănimii și a modernizării con
sumului acestuia, numai într-un 
trimestru al anului 1977 au fost 
vîndute populației prin comerțul 
rural mărfuri în valoare egală cu 
cea a volumului desfacerilor pe în
treg anul 1960

Introducerea formelor moder
ne de comerț a contribuit la 
o mai rapidă circulație a măr
furilor și la îmbunătățirea unor 
indicatori economici ai activi
tății comerciale. Astfel. prin 
introducerea autoservirii s-a rea
lizat un spor mediu anual al vfcn- 
zăriior de 25%: capacitatea me
die de vînzare a unităților cu auto
servire a crescut ch 30%. iar gra
dul de ocupare a sălilor de vân
zare cu 25%. Experiențe pozitive 
a înregistrat și comerțul prin co
respondență. în raționalizarea ca
nalelor de distribuție a cheltuieli
lor de circulație, și în special de 
torța de muncă.

Deplasarea consumului alimen
tar in afara gospodăriei a impus 
dezvoltarea unei rețele de cantine- 
restaurant. microcantine, bufete 
de incintă și alte asemenea uni
tăți. Acestea vor realiza, în anul 
1980. un volum de vînzări de pes
te 4 miliarde de lei — aproxima

tiv egal cu întregul volum al vîn- 
zărilor de alimentație publică în
registrat în anul 1960. Tendința 
populației de a-și moderniza con
tinuu consumul a făcut să se 
acorde o atenție deosebită spori
rii producției și desfacerii la o se
rie de preparate și semipreparate 
tip gospodina, produse de patise
rie și cofetărie, produse de simi
gerie etc. Pentru a se asigura în 
continuare satisfacerea cerințelor 
sporite ale populației, se prevede 
ca în anul 1980 vînzările de pre
parate și semipreparate tip gospo
dina să crească de 3,3 ori față de 
1975, iar la produsele de cofetărie 
și patiserie cu 66%

Grijă consecventă față de 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață

PROGRAMUL de creștere a ni
velului de trai în perioada 1976— 
1980, aprobat de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân din decembrie 1977, a sta
bilit o mai rapidă dezvoltare a ac
tivității comerciale, corespunzător 
ritmului înregistrat la ceilalți in
dicatori ai îmbunătățirii condiții
lor de viață ale populației. Astfel, 
corespunzător creșterii veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, într-un ritm mai intens 
față de cel prevăzut, inițial, volu
mul desfacerilor de mărfuri va 
crește in 1980 mai rapid decît s-a 
prevăzut în planul cincinal — 
respectiv cu 52,1%, față de 47,5%. 
în acest context, comerțul socia
list este chemat să asigure fondul 
de marfă necesar în conformitate 
cu programele speciale privind 
producția și desfacerea către 
populație a bunurilor de consum, 
alimentația publică. articolele 
pentru copii etc. Ele evidențiază 
atenția acordată de partid și de 
stat îmbunătățirii substanțiale a 
aprovizionării populației cu o se
rie de sortimente deficitare pînă 
în prezent, cum ar fi unele țesă
turi și confecții, articole de uz cas
nic și gospodăresc, jucării, unele 
sortimente de materiale de con
strucții etc.

Pentru a se asigura, pe de o 
parte, posibilitatea absorbirii vo
lumului mult sporit de mărfuri ce 
va fi oferit de industrie, iar pe de 
altă parte îmbunătățirea procesu
lui de servire a populației, se va 
înfăptui o modernizare pe toate 
laturile activității comerciale. A- 
ceste modificări privesc : dezvol
tarea teritorială a comerțului, 
structura sortimentală a fondului 

de mărfuri, potrivit exigențelor 
sporite ale consumatorilor, struc
tura rețelei.

Dacă în 1965, majoritatea jude
țelor (32) realizau fiecare un vo
lum de vînzări sub 2 miliarde de 
lei, în 1980 un singur județ (Să
laj) va rămîne încă sub acest pla
fon ; 19 județe vor realiza vînzări 
de pînă la 4 miliarde de lei anual, 
iar 19 județe — peste 4 miliarde 
de lei.

O evidențiere și mai conclu
dentă a mutațiilor în dinamica ac
tivității comerțului socialist in 
profil teritorial o oferă indicato
rul „volumul desfacerilor medii 
anuale pe locuitor11. Astfel, in 
1980, majoritatea covîrșitoare a 
județelor (30) vor realiza o des
facere medie anuală pe locuitor 
cuprinsă între 5,1 și 10 mii de lei. 
iar 9 județe — peste 10 mii de lei. 
Nivelul mediei pe țară a volumu
lui desfacerilor pe un locuitor va 
crește de la 3,6 mii de lei în 1965. 
la circa 9.3 mii de .lei în 1980.

Alături de aceste orientări ce 
privesc fondul activității comer
ciale. comerțul nostru interior va 
cunoaște serioase îmbunătățiri in 
ceea ce privește structura sa or
ganizatorică. precum și perfecțio
narea activității de conducere la 
toate nivelele aparatului co
mercial.

Măsurile luate pentru Îmbună
tățirea condițiilor de lucru ale 
personalului din comerț, corobo
rate cu cele privind raționalizarea 
muncii, mecanizarea și automati
zarea unor procese de muncă din 
unitățile de desfacere, depozite 
sau secții de producție vor avea ca 
efect o îmbunătățire substanțială 
a structurii personalului ce își 
desfășoară activitatea in această 
ramură a economiei naționale. în 
acest sens va crește ponderea per
sonalului cu pregătire medie și 
superioară, vor apare noi funcții 
pe probleme de sociologie, psiho
logie, nutriție, marketing etc. Di
mensiunile și complexitatea sarci
nilor ce revin comerțului implică 
o receptivitate deosebită față de 
cerâmțele populației, o capacitate 
ridicată de adaptare la asemenea 
cerințe, suplețe și elasticitate în 
adoptarea deciziilor, precum și o 
gestiune științifică a valorilor ma
teriale vehiculate.

Comerțul interior, prin întreaga 
sa activitate, trebuie să se impună 
și ca una din verigile importante 
în asigurarea funcționalității nou
lui mecanism economic.

D. PATRICHE 
G. STANCIULESCU



EFORTURI CONVERGENTE PENTRU ÎNDEPLINIREA

INTEGRALA A PRODUCȚIEI FIZICE

(£ Cauza nr. 1 a restanțelor : deficiențe in apro vizionare O De ce nu colaborează efectiv toți colabo
ratorii ? • înlocuirea importurilor cu soluții autohtone : da, dar efectuată din vreme ! * Pînă ia 1 iulie a.c. 

toate utilajele pentru 1978 și 1979 lansate în fabricație • Dacă se decalează termenele de fabricație să fie 
devansate și cele de aprovizionare cu metal.

ANALIZA rezultatelor obți- 
.ținute și compararea lor cu 
nivelul sarcinilor de plan, 

identificarea dificultăților întîm- 
pinate și căutarea celor mai adec
vate remedii — efectuate înainte 
de intrarea în cea de-a doua ju
mătate a anului de plan — are 
menirea să contribuie, alături de 
alte acțiuni, la crearea, în fiecare 
unitate economică, a condițiilor 
necesare pentru materializarea 
hotărîrîlor adoptate de plenara

Realizarea planului fizic în principalele întreprinderi producătoare de utilaj 
tehnologic pentru industria chimică (pe primele 5 luni a.c.)

Realizări (tone) întârzieri în aprovizionare
Peste Sub Canti- Furnizări
preve- preve- Mate- tați în restanță
deri deri teriale (tone)

întreprinderea „Grivița 
roșie" București 37
întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic Bucu
rești 57
întreprinderea de utilaj
chimic Ploiești 1,379 țeava 52 „Republica**-București 

întreprindterea de țevi
14 Roman

Combinatul siderurgic
tablă 73 Galați

întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rîmnicu
Vîlcea 2:880 țeava 14 „Republica**-București 

Combinatul siderurgic
tablă 143 Galați

întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic Mo întreprinderea de țevi
ren i 3 097 țeava 300 Roman

„Republica** -București 
Combinatul siderurgie

tablă 24)1)0 Galați
întreprinderea de utilaj 
tehnologie Buzău 1 394 țeava 56 „R.epu blica“ - București

C.C. al P.C.R. din martie a.c. pri
vind perfecționarea conducerii și 
planificării economico-financiare. 
Alături de transpunerea în viață 
a celorlalte prevederi importante, 
introducerea valorii producției 
nete și a producției fizice, ca indi
catori de bază ai activității econo
mice, preocupă, sub foaie aspec
tele; colectivele de oameni ai 
muncii, specialiștii, conducerile 
unităților economice, ca elemente 
importante de perfecționare a 
funcționării mecanismului econo
mic, de satisfacere într-un grad 
mai înalt a cerințelor benefici-a- 

rilor, de mobilizare mai amplă a 
creativității celor ce muncesc.

în cadrul întreprinderilor pro
ducătoare de utilaj tehnologic asi
gurarea tuturor condițiilor pentru 
realizarea integrală a producției 
fizice pe 1978 capătă dimensiuni 
sporite. Ea condiționează direct 
nu numai realizarea producției 
nete în propria întreprindere, ci 
și nivelurile concrete de produc
ție ce trebuie obținute în cadrul 
noilor capacități de producție a 

căror punere în funcțiune la ter
men este determinată de executa
rea și livrarea ritmică, conform 
graficelor, a instalațiilor produc
tive.

Implicații „în lanț” ale livrărilor 
neritmice

PRINCIPALII producători de 
utilaj tehnologic pentru industria 
chimică au încheiat primele 5 luni 
din acest an cu rezultate inegale 
in realizarea producției fizice. 
Așa cum rezultă din tabel, depă
șirea prevederiloj- la întreprinde

rea „Grivița roșie" și întreprin
derea mecanică de utilaj chimic 
din București nu a putut com
pensa, nici măcar 1a. tonaj, nerea- 
lizările înregistrate în această pe
rioadă la ceilalți producători. Per 
total, nu au fost livrate șantiere
lor de construcții ale noilor obiec
tive de investiții din chimie circa 
9 000 tone utilaje tehnologice, 
planul fizic fiind realizat doar în 
proporție de 80,3%. Cauzele sînt 
multiple :

* nerespectarea termenelor- de 
livrare a unor produse din metal 
de către an urniți furnizori. Este 
vorba, în principal, de întârzierile 
în livrarea țevilor de la întreprin
derea „Republica‘--București și 
întreprinderea de țevi din Roman 
și a tablelor de la Combinatul si
derurgic din Galați către produ
cătorii de utilaj tehnologic chimic 
din Ploiești, Rîmnicu-Vîlcea, Mo- 
reni și Buzău ;

® întârzieri în sosirea unor im
porturi cu termene de livrare sta
bilite și expirate în trimestrul I și 
II a.c., în principal la anumite 
sortimente de oțeluri inoxidabile, 
oțel aliat, țevi din oțeluri speciale 
etc., care se ridică, uneori, la zeci 
și chiar sute de tone ;

# funcționarea necorespunză
toare, în unele cazuri, a mecanis
mului cooperării între întreprin
deri. Ca urmare, întreprinderea 
de utilaj chimic din Ploiești nu a 
primit Ia vreme prezoane (de la 
întreprinderea de scule Rîșnov) 
și piese forjate (de la „Progre
sul"-Brăila). întreprinderii din 
Rîmnicu-Vîlcea nu i-au fost li
vrate la timp plăci tehnice de 
cauciuc (de la ,.Danubiana"-Bucu- 
rești), nu s-au executat în termen 
ambutisările de funduri de • rezer
voare (la întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș). Nu s-a achi
tat de obligațiile impuse de buna 
desfășurare a colaborării în pro
ducție nici întreprinderea de ven
tilatoare din Vaslui (pentru re-

B. PĂDURE

^Continuare in /aaff. .4)



REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI

ÎN TRANSPORTURILE DE MĂRFURI

• Mijloace moderne, diversificate pentru transporturi 
de mărfuri O Factori de aplatizare a vîrfurilor de trafic 
$ Colaborare strînsă între „cărăuși" și beneficiari

ACCELERAREA ritmului de dezvoltare economico-socială 
a țării ridică probleme deosebite în fața transporturilor de 
mărfuri. Ținînd seama de cerințele sporite, pentru a răspunde 
tuturor solicitărilor, este important ca activitatea de transpor
turi să se desfășoare ritmic, fără suprasolicitări. Numai în aceste 
condiții mărfurile pot ajunge în termene cît mai scurte de la 
furnizori la consumatori, în condițiile evitării oricăror pierderi

Creșterea volumului de trafic

ANALIZÎND modul în care s-au realizat transporturile de 
mărfuri pe calea ferată, cu mijloace auto și fluviale rezultă că 
pe primele 4 luni ale anului 1978, s-au transportat peste plan 
aproximativ 3 milioane tone, depășiri localizate, în principal, 
în transporturile feroviare și auto. în derularea transporturilor 
feroviare s-au întîmpinat însă unele dificultăți determinate, în
deosebi, de faptul că cererile beneficiarilor la unele categorii 
de mărfuri au prezentat creșteri însemnate de la o lună la alta. 
Pe principalele grupe de mărfuri evoluția cererilor raportate 
la luna ianuarie 1978 se prezintă în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1
ianuarie = 100

Grupele de mărfuri Februarie Martie Aprilie Mai

Petroliere 88 94 105 101
Cărbuni 102 116 119 104
Minereuri 110 133 127 126
Produse din lemn 102 111 110 120
Produse de cariere și
balastiere 105 143 160 177
Materiale de construcții 101 109 114 121
Cereale 86 96 76 86 j
Produse ale industrie1
chimice și ușoare 94 98 x 104 108
Produse ale industriei
alimentare 104 113 114 118

Total rețea : 97 113 114 115 )------------ i

Așa cum rezultă din tabel, ritmuri sporite ale volumului de j 
transport s-au înregistrat la cărbuni, minereuri, produse din ■ 
lemn, produse de cariere și balastiere și materiale de construe- i 
ții. care se transportă cu vagoane descoperite. De asemenea, se > 
poate desprinde și faptul că în februarie volumul de transport 
este mult mai redus în comparație cu lunile martie, aprilie, i 
mai. Aceasta evidențiază o anumită stare de lucruri și anu
me că solicitările sînt mult mai mici în primele luni ale anu 
lui. Dacă în luna februarie, de pildă, la mărfurile supuse în
ghețului, cum sînt produsele de cariere și balastiere, se poate 
considera ca o cauză obiectivă faptul că cererile iau fost sub 
ritmul de creștere înregistrat pe lunile următoare, la celelalte 
categorii de mărfuri situația evidențiază unele neajunsuri. între 
acestea, insuficienta colabor/are între unitățile de transport și ■ 
cele beneficiare, neasigurarea ritmicității în producție și livrări, 
încălcarea prevederilor graficelor de transport optimizat, ten
dința unor beneficiari (în special la produsele de blalastieră șl 
cariere) de a solicita transporturi mai ales în trimestrele II și

Tabelul nr. 2
Număr de vagoane imobilizate, in medie zilnică 

(echivalente pe 2 osii)

din care :

Combinate Combinate Centrale Alți bene- 
liuna Total siderurgice chimico termo- ficiari

electrice

Ianuarie 4561 897 834 1149 •149
Februarie 3720 1168 441 615 420
Martie 2934 1063 701 — 629
Aprilie 4206 1264 1108 486 656

III etc. Firește, parte din aceste neajunsuri puteau fi evitate, 
dacă unitățile de transport și cele beneficiare ar fi conlucrai 
mai strîns, dacă ele și-ar fi respectat reciproc obligațiile

O cerință majoră : mai buna utilizare 
a fiecărui mijloc de transport

ÎN PRIVINȚA utilizării parcului de vagoane, realizările pe 
primele 4 luni se situează sub nivele planificate pentru 
rulajul vagonului de marfă, îndeosebi din cauza staționărilor 
prelungite, peste duratele normate, la încărcarea și descărcarea 
mărfurilor. Aceste staționări jau determinat perturbări în pla
nul de formare a trenurilor, abateri de la graficele de circula
ție, ceea ce s-a repercutat negativ asupra utilizării eficiente a 
parcului de locomotive și a Capacităților de circulație pe liniile 
de cale ferată. Situația imobilizărilor de vagoane, în medie zil
nică, pe primele 4 luni ale anului, se prezintă în tabelul nr. 2.

Strinsa corelare între realizarea sarcinilor pliănificate și nu
mărul de vagoane imobilizate la încărcare-descărcare este 
ilustrată de faptul că, în luna martie a.c., cînd s-la înregistrat 
cel mai mic număr de vagoane imobilizate, planul de transport 
a fost depășit cu 6,6 %, pe cînd în lunile ianuarie, februarie și 
aprilie realizările s-au situat sub nivelele contractate. Redu
cerea numărului de vagoane imobilizate la încărcare-descăr
care constituie una din problemele cu care se confruntă re
țeaua de transporturi feroviare. între măsurile care se impun 
pentru rezolvarea acestei probleme relevăm :

• o mai mare preocupare a regionalelor de calc ferată, a 
regulatoarelor de circulație și a stațiilor de cale ferată pentru 
ca, în strînsă colaborare cu beneficiarii transporturilor, să se 
încadreze în duratele de staționare a vagoanelor prevăzute prin 
normativele in vigoare;

• beneficiarii cu volume mari de mărfuri încărcate sau 
descărcate să ia măsuri eficiente pentru dezvoltarea și utiliza
rea permanentă a capacităților de manipulare a mărfurilor.

în der'uljarea mărfurilor de import-export este necesar să se 
treacă cu mai multă hotărîre la aplicarea tehnologiilor moder
ne (paehetizare, paletizare, slinguire și conteinerizare) pentru a 
se asigura scurgerea fluentă a traficului. în special din și spre 
porturile maritime. Problema se pune cu deosebită acuitate 
pentru mărfurile de export însăcuite (ciment, îngrășăminte chi
mice), precum și pentru produsele industriei ușoare și alimen
tare Ia care este necesar să se aplice într-un grad mai mlare 
pachetizarea. Unitățile de transport. întreprinderile și combi
natele producătoare trebuie să manifeste o mai mare atenție 
pentru aplicarea acestor tehnologii.

Rezolvarea operativă a problemelor privind folosirea tehno
logiilor moderne în transporturi prezintă în etapa actuală im
portanță deosebită și din punct de vedere al folosirii eficiente 
a forței de muncă. Din analizele făcute pînă în prezent rezultă 
că echipele pentru manipularea mărfurilor însăcuite din portul 
Constanța se pot reduce de la 12 la 8 lucrători portuari prin 
legarea sacilor în slinguri și folosirea mai intensă a dispoziti
velor de mecanizare, realizîndu-se aceiași productivitate. Tot
odată, introducerea tehnologiilor moderne și a dispozitivelor 
de mică mecanizare a operațiunilor de încărcare-descărcare 
ușurează mult munca fizică, asigură un randament sporit, si
multan cu reducerea necesarului de forță de muncă. în prezent 
au fost experimentate cu bune rezultate atît sistemele de lega
re a mărfurilor însăcuite în slinguri și chingi, cît și dispoziti
vele de mică mecanizare a transporturilor pe orizontială și sînt 
create condiții pentru a trece la aplicarea lor intensivă. Măsu
rile menționate, împreună cu realizarea unei mai bune core
lări de către întreprinderile de comerț exterior a fondului dc 
mărfuri cu termenele de angajare a navelor și cu capacitățile 
portuare, sînt menite să asigure desfășurarea în mai bune con-
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dițiuni a transportului produselor de export în condițiuni de 
eficiență sporită.

în transporturile auto cu parcul public se înregistrează o 
ritmicitate corespunzătoare în realizarea volumelor de trans
port planificate. De menționat totuși că față de prevederile di<» 
contractele economice de transport încheiate, cu beneficiarii, se 
constată că la programele ce se întocmesc în fiecare lună be
neficiarii prezintă un volum în medie cu 30 % mai mic ; în 
același timp însă se realizează volume care depășesc cu 1—2 % 
nivelele prevăzute în contracte și cu 32—33 % pe cele pre
zentate la programele lunare. Această stare de lucruri se expli
că prin faptul că într-o serie de întreprinderi beneficiare apar 
deficiențe în aprovizionarea tehnico-materială și, în asemenea 
cazuri acestea recurg la solicitări de vehicole pentru transpor
tul rapid al unor materiale. în general, fenomenul este un re
zultat al lipsei de prevedere, a schimbărilor ce au loc în reali
zarea și depășirea planului. între întreprinderile de transpor
turi auto și beneficiarii lor ar trebui să se asigure o colaborare 
mai strînsă, pentru a se putea efectua operativ eventualele mo
dificări în planul de transporturi. în afară de laceasta, întrucîl 
din volumul total de mărfuri ce se transportă cu mijloace auto 
circa 47% reprezintă mărfurile basculabile care, în principiu, 
se încadrează în transporturile tehnologice ce se efectuează 

potrivit reglementărilor în vigciare cu parcul întreprinderile 
de construcții, ar fi util ca, la nivelul Ministerului Transporiu- 
lor și Telecomunicațiilor și al organelor de sinteză, să se de 
partajeze mai bine transporturile ce se efectuează cu parcu; 
public și cu cel propriu al întreprinderilor.

PERFECȚIONAREA conducerii și planificării economice și 
financiare, potrivit hotărîrilor pleniarei C.C. al P.C.R. din 22— 
23 martie a.c., va contribui la asigurarea derulării ritmice a 
transporturilor de mărfuri prin faptul că ele prevăd ca atîl 
transportorii, cît și beneficiarii lor să cunoască măi bine volu
mele de transport în traficul intern și internațional pe baza 
contractelor ce se încheie pînă la aprobarea sarcinilor de plan, 
în prezent se încheie, pentru anul 1979, contracte cu beneficia
rii de către toate unitățile de transport, acțiune care se prevede 
a fi terminată la finele lunii iunie a.c. Pe de altă parte, pentru 
desfășurarea ritmică a transporturilor de mărfuri, se desfășoa
ră acțiuni de crelare a unor noi capacități, care să contribuie la 
eliminarea unor strangulări existente în rețeaua de transport 
și, în special, în rețeaua feroviară și porturi.

Anastasie MÂNESCU
director în M.T.Tc.

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PRODUCȚIEI FIZICE
(Urmare din pag. 7) 

ductoarele necesare la întreprin
derea de utilaj chimic din Mo- 
reni) și nici întreprinderea meca
nică din Mediaș, întreprinderea 
de aparatură de măsură și control 
din Otopeni privind anumite ar
zătoare și racorduri necesare în
treprinderii de utilaj din Buzău ;

9 la întreprinderea de utilaj 
chimic din Ploiești, anumite res
tanțe în îndeplinirea planului fi
zic au apărut întrucît pentru anu
mite utilaje prevăzute în S.T.E.-ul 
de dezvoltare a capacităților de 
producție, prevăzute a fi aduse din 
import s-a luat abia de curînd 
decizia de a se schimba sursa de 
aprovizionare și de a fi produse 
în țară. Desigur, este necesar ca 
importurile să fie reduse la stric
tul necesar, iar rezervele de crea
tivitate tehnică ale specialiștilor 
noștri să fie mai bine puse în va
loare. Totuși, considerăm necesar 
ca acțiunile de stabilire și dimen
sionare corectă a necesarului la 
import și aprecierea produselor 
care se pot realiza cu forțe pro
prii să se facă cu maximă atenție 
și grijă — dar mult înainte de 
începerea anului de plan și nu la 
mijlocul lui. Mai ales cînd — așa 
cum este cazul întreprinderii din 
Ploiești — respectivele capacități 
de producție aveau termen de 
punere în funcțiune la finele anu
lui trecut...

Prioritate aprovizionării cu metal 
a producătorilor de utilaje 
tehnologice

PENTRU A EVITA aprecierile 
unilaterale, fiecare analiză caută 

să pună în lumină, alături de 
cauze obiective, și pe cele subiec
tive, care au generat respectivele 
neajunsuri. Există, desigur, și în 
întreprinderile producătoare de 
utilaj tehnologic pentru chimie 
însemnate rezerve interne, în spe
cial de creativitate, a căror atra
gere în circuitul economic ar pu
tea contribui la creșteri substan
țiale ale productivității muncii, la 
sporirea parametrilor tehnici- 
competitivi ai produselor reali
zate. Totuși, realitățile producției 
din aceste unități economice ates
tă că principalele probleme • au 
fost și rămîn în continuare, și în 
semestrul II, cele create de asigu
rarea bazei materiale a planului 
de producție. Specialiștii din a- 
ceste unități afirmă, cu argumente 
temeinice, că dacă ar fi fost asi
gurate la vreme materialele ne
cesare, nu s-ar fi ajuns la actua
lele restanțe în producție. Pentru 
că totuși, fără metalul strict ne
cesar, nu pot fi fabricate respec
tivele utilaje.

Pregătirea producției fizice a 
semestrului II continuă să se des
fășoare în bune condițiuni. La 
data de 5 iunie a.c. 95% din pla
nul de export pe întregul an era 
lansat în fabricație, precum și 
78% din utilajele tehnologice cu 
termen de livrare în 1978 pentru 
noile capacități programate să in
tre în funcțiune în acest an și în 
1979. Sînt create condiții ca, pînă 
la sfîrșitul lunii iulie, toate utila
jele tehnologice pentru obiecti
vele cu punere în funcțiune în 
acest an și în 1979 să fie lansate 
în fabricație. Pregătirea tehnolo
gică a fabricației este bine pusă 
la punct ; au fost elaborate pro

iectele de tehnologii de fabricație, 
proiectele și omologările S.D.V.- 
urilor necesare, au fost stabilite 
liste de colaborări și listele de 
materiale etc.

Problema principală rămîne, 
în continuare, corelarea bazei ma
teriale cu capacitățile tehnice de 
fabricație. Pentru recuperarea 
restanțelor și realizarea produc
ției fizice planificate, specialiștii 
din întreprinderi producătoare de 
utilaj tehnologic apreciază ca 
absolut indispensabil un sprijin 
sporit din partea furnizorilor de 
metal. Deoarece listele de utilaje 
definitivate la începutul anului 
acesta și predările cu întîrziere 
(pînă în luna decembrie 1977 și 
ulterior) ale documentațiilor de 
execuție ale multor beneficiari de 
produse au condus la numeroase 
modificări în prioritățile și ter
menele inițiale de fabricație a 
anumitor utilaje tehnologice ce 
trebuie realizate în acest an, se 
impune ca și furnizorii de metal 
pentru aceste utilaje să facă tot 
posibilul pentru a devansa terme
nele de livrare a metalului, în 
concordanță cu noile solicitări ale 
producătorilor de utilaje tehnolo
gice. Dată fiind însemnătatea 
pentru economie a punerii în 
funcțiune la termen a noilor ca
pacități de producție, considerăm 
că un asemenea efort apare pe 
deplin justificat.

Așadar, pentru recuperarea res
tanțelor în producția de utilaje 
tehnologice se cere efectuată o 
mai adecvată corelare a eforturi
lor tuturor factorilor implicați 
pentru realizarea integrală a pre
vederilor indicatorului producției 
fizice, premisa necesară realiză
rii în bune condițiuni a producției 
nete și a unei rentabilități ri
dicate a producției.



Perfecționarea mecanismului economîco-financiar

NORMAREA Șl EVIDENȚA COSTURILOR 

ÎN CONDIȚIILE AUTOGESTIUNII

IN CONDIȚIILE perfecțio
nării mecanismului economi- 
co-financiar, ale aplicării 

autoconducerii, autogestiunii și au
tofinanțării, normarea științifică a 
costurilor, concomitent cu organi
zarea unei evidențe stricte și ope
rative a tuturor cheltuielilor de 
producție se impune în mod deo
sebit, avînd în vedere sarcinile 
crescînde ale fiecărei întreprin
deri cu privire la reducerea per
manentă a costurilor și întărirea 
cointeresării oamenilor muncii în 
obținerea, pe această cale, a unor 
beneficii sporite.

Analizînd prin prisma acestor 
cerințe metodele folosite în pre
zent pentru normarea și evidența 
costurilor de producție se des
prinde concluzia că acestea nu mai 
corespund pe deplin sarcinilor 
actuale.

Astfel, pentru fundamentarea 
costurilor pe fiecare produs și sta
bilirea măsurilor ce trebuie luate 
în vederea încadrării în nivelul in
dicatorilor de plan, aplicarea me
todelor actuale nu asigură, în toate 
cazurile, extinderea normării cos
turilor de producție la nivelul re
perelor, semifabricatelor și altor 
componente ale produselor, folo
sind în acest scop documentația 
tehnologică de execuție. De ase
menea, actualele metode de evi
dență a costurilor — pe comenzi, 
pe faze de fabricație etc. — care 
în esență se bazează pe postcalcul, 
nu asigură cunoașterea operativă a 
costurilor de producție, a abate
rilor de la normele stabilite. Da
tele pe care le furnizează aceste 
metode conducerii întreprinderii 
au, din această cauză, un caracter 
istoric, sînt îndepărtate în timp de 
momentul producerii fenomenelor 
economice.

Pentru îmbunătățirea metode
lor de evidență a costurilor se im
pune deci, o primă măsură, priori
tară în acest domeniu, asigurarea 
unei normări judicioase a tuturor 
costurilor de producție, sarcină ce 
revine în primul rînd comparti
mentelor tehnice, de proiectare, 

producție, organizarea muncii și 
celelalte compartimente de resort 
din cadrul întreprinderii care răs
pund ae pregătirea documentației 
tehnice necesare executării pro
duselor prevăzute în plan. în 
esență, prin normarea costurilor 
trebuie să se determine : costurile 
directe normate (materii prime și 
materiale, manoperă etc.) nece
sare pentru execuția fiecărui pro
dus ; normele și normativele pen
tru cheltuielile de transport-apro- 
vizionare, cheltuielile indirecte

• Urmărirea abaterilor de la 
norme, premisa unor intervenții 
prompte # Noi metode de 
normare și evidență # Ce tre
buie să facă întreprinderile ?

(cheltuielile cu întreținerea și 
funcționarea utilajelor, cheltuielile 
comune ale secțiilor, cheltuielile 
generale ale întreprinderii) și 
cheltuielile de desfacere. Desigur, 
cu această ocazie este necesar să 
se facă o analiză critică a norme
lor de consum prevăzute în docu
mentația tehnică, precum și a ce
lorlalte norme și normative care 
stau la baza normării costurilor de 
producție, urmărindu-se descope
rirea de noi posibilități care să 
conducă la reducerea și îmbunătă
țirea acestora.

Costurile normate determinate 
pe baza: documentației tehnolo
gice de execuție a reperelor, semi
fabricatelor și altor componente 
ale produselor — pentru cheltuie
lile directe, respectiv prin planu
rile (bugetele) de cheltuieli — pen
tru cheltuielile de transport-apro- 
vizionare, cheltuielile indirecte și 
cheltuielile de desfacere, constituie 
limite maxime de cheltuieli pen
tru realizarea producției planifi
cate în condițiile respectării pro
ceselor tehnologice stabilite, res
pectiv pentru angajarea și efectua
rea acestor cheltuieli.

PENTRU URMĂRIREA cos
turilor normate se impune 
instituirea unei evidențe o- 

perative a cheltuielilor efectuate 
pe parcursul proceselor de aprovi- 
zionare-producție-desf acere, care 
să permită intervenții prompte din 
partea factorilor de răspundere și 
să asigure, pe această cale. înca
drarea în nivelul planificat al cos
turilor de producție. în acest scop 
s-au dovedit utile metodele de 
evidență axate pe urmărirea aba
terilor de la norme, a căror apli
care asigură cunoașterea zilnică 
sau la alte perioade scurte a ori
cărei abateri de la costurile nor
mate, a naturii și cauzelor care 
le-au generat.

Pe baza acestei evidențe a aba
terilor de la norme se întocmesc 
scurte rapoarte (informări), de 
asemenea operative, care se trans
mit compartimentelor de muncă 
din cadrul unității, în funcție de 
cauzele abaterilor, precum și con
ducerii întreprinderii. în vederea 
luării măsurilor care se impun 
Astfel, abaterile de la cheltuielile 

’'r.rmate pentru materii prime și 
materiale, ca urmare a aprovizio
nării și folosirii în procesul de 
producție a altor sortimente 
decît cele prevăzute în documen
tația tehnologică, vor fi puse în 
atenția compartimentului de apro
vizionare ; abaterile determinate 
de executarea unor operații supli
mentare sau cu personal cu alte 
încadrări decît cele care au stat la 
baza calculului costurilor normate, 
se comunică compartimentului de 
organizare a producției și a muncii 
etc.

Evidența abaterilor de la nor
me poate fi organizată după mai 
multe metode, în funcție de natu
ra cheltuielilor și particularitățile 
procesului de producție. De exem- 
olu, abaterile de la norme la ma
terii nrime și materiale pot fi de
terminate astfel : pî baza docu-

Traian DUȚIA
Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. 12)



ÎN DEZBATERE

îmbunătățirea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

SPORIREA EFICIENȚEI ACORDULUI GLOBAL 

PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Unul din principalele 
obiective urmărite prin îm
bunătățirile propuse la Le

gea retribuirii este promovarea 
mai fermă a principiilor socialiste 
de retribuire, prin legarea mai 
directă a veniturilor oamenilor 
muncii de rezultatele efective ob
ținute de fiecare în muncă.

Pornind de la premisa că for
mele de retribuire folosite trebuie 
să asigure creșterea producției ș' 
productivității muncii, în lege se 
prevede extinderea acordului, în
deosebi a acordului direct și acor
dului global, la locurile de muncă 
unde interesele producției o cer 
și caracteristicile procesului teh
nologic impun aceasta. De aici se 
degajă ideea că formele de retri
buire se stabilesc de consiliul oa
menilor muncii. De asemenea, din 
aceasta decurge sarcina pentru 
conducerea fiecărei unități de a 
lua toate măsurile organizatorice 
necesare pentru ca forma de retri
buire ce urmează a se aplica la 
fiecare loc de muncă să conducă 
la realizarea unei producții fizice 
mai mari, la creșterea productivi
tății muncii și, corelat cu aceasta, 
la sporirea veniturilor personalu
lui muncitor respectiv.

Acordul direct urmează să se 
extindă în toate ramurile și acti
vitățile unde măsurarea muncii se 
poate face individual pe bază de 
norme. în lege se precizează că 
retribuția realizată de muncitori 
este direct proporțională cu canti
tatea de produse, lucrări sau alte 
unități fizice executate. în ce 
privește acordul global, prin lege 
se aduc o seamă de precizări me
nite să confere un grad sporit de 
eficiență acestei forme de retri
buire.

Astfel, plecînd chiar de la de
finiție, legea stabilește că în aceas
tă formă de retribuire, o formație 
de lucru, lot, șantier, fermă, își 
asumă — pe baza unui contract 
încheiat cu unitatea din care face 
parte — obligația executării în- 
tr-un anumit termen a unui pro
dus complet, a unui obiect fizic 

sau a unei producții stabilite în 
unități fizice, pentru care primește 
o sumă globală determinată în ra
port cu manopera necesară pentru 
executarea sarcinilor prevăzute 
în contract.

Sînt de reținut trei elemente 
fundamentale ale acestei forme de 
retribuire : sarcină fizică, termen 
de realizare, sumă globală cuve
nită drept retribuție. Dacă sarcina 
contractată se realizează într-un 
termen mai scurt, suma prevăzută 
se acordă integral, membrii for
mației contractante putînd astfel

• în raport direct : veniturile cu 
rezultatele obținute 9 Realizarea 
lucrărilor înainte de termen o- 
feră posibilitatea unor cîștiguri 
sporite neplafonate • Forme de 
acord specifice pe ramuri

obține cîștiguri sporite neplafo
nate.

O altă precizare importantă este 
cea referitoare la aplicarea acestei 
forme. în lege se prevede că acor
dul global se aplică la acele locuri 
de muncă unde caracteristicile 
procesului tehnologic impun par
ticiparea colectivă pe echipe a 
oamenilor muncii la realizarea sar
cinilor de producție și unde astfel 
— prin măsuri tehnico-organiza- 
torice specifice acestei forme de 
retribuire — se asigură o produc
tivitate a muncii mai mare. Din 
această precizare sînt de reținut, 
trei condiții de eficiență : partici
parea colectivă, pe echipe, la rea
lizarea producției, măsuri tehnico- 
organizatorice specifice și produc
tivitate mai mare.

Totodată, legea exemplifică, pe 
activități, natura sarcinilor de pro
ducție la care aplicarea acordului 
global are o eficiență sporită, pre- 
cizînd că în industrie se aplică 
pentru realizarea unui produs 
complet sau lucrare (la care par
ticipă una sau mai multe echipe) 
sau pentru obținerea unei anumi

te producții fizice, în construcții 
pentru realizarea unui bloc de lo
cuințe, hală industrială sau alte 
obiecte complete, în agricultură 
pentru realizarea unei anumite 
producții de cereale, came sau 
altele.

DE ASEMENEA, este de men
ționat că în lege se fac pre
cizări și cu privire la modul 

de aplicare a acordului global în 
diferite ramuri ale economiei na
ționale. Astfel, se prevede că în 
construcții se aplică — generali
zat — la executarea unor obiecte 
complete, a unor părți de obiecte 
sau lucrări de specialitate, la ni
velul unei formații, al unui lot, 
șantier sau grup de șantiere ; în 
unitățile agricole de stat se apli
că — generalizat — pentru reali
zarea unei producții exprimată în 
unități fizice, la nivel de fermă, 
secție, sector de deservire, pînă la 
nivelul întreprinderii inclusiv ; în 
activitatea de cercetare, inginerie 
tehnologică și proiectare, se apli
că — cu precădere — pentru crea
rea și introducerea în producție a 
unor tehnologii sau produse noi, 
perfecționarea și modernizarea ce
lor existente, proiectarea obiecti
velor de investiții, cuprinzînd în
treg ciclul cercetare — proiecta
re și aplicare în producție a re
zultatelor obținute, pînă la atinge
rea parametrilor stabiliți.

Pornind de la importanța redu
cerii cheltuielilor materiale în toa
te domeniile de activitate, în lege 
se precizează, de asemenea, că în 
contractul de acord global — pe 
lîngă elementele fundamentale : 
sarcină, termen, sumă, se prevăd 
și cheltuielile de producție planifi
cate sau consumurile normate, 
precum și alte condiții.

în vederea legării mai directe a 
retribuției maiștrilor de rezultate
le obținute de muncitorii din sec
torul condus, în lege se prevede 
ca maiștrii să participe direct, ală
turi de muncitori, la procesul de 
producție și să fie incluși în for
mațiile de acord global. Maiștrii
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urmează să primească retribuția în 
aceeași proporție cu gradul mediu 
de îndeplinire al retribuției tari
fare a muncitorilor din formația 
condusă, corespunzător timpului 
lucrat în cadrul programului de 
lucru aprobat. Este de reținut că 
prin lege se condiționează acorda
rea adaosului de acord la maiștri, 
de realizarea sarcinilor de produc
ție contractate și de respectarea 
consumurilor normate, condiții fa
cultative sau chiar inexistente în 
prezent, ceea ce este de natură să 
lege mai strîns retribuția acestora 
de rezultatele obținute de munci
torii din formația condusă.

Pe linia înfăptuirii echității so
cialiste, legea reglementează, în 
mod similar ca la maiștri, retri
buirea în acord global a cadrelor 
tehnice — ingineri, subingineri și 
tehnicieni — care conduc forma
ții de lucru organizate la nivel de 
maistru, în sensul că aceștia voi’ 
primi retribuția funcției pe care 
sînt încadrați în aceeași proporție 
cu gradul mediu de îndeplinire al 
retribuției tarifare a muncitorilor 
din formația condusă, corespunză
tor timpului lucrat în cadrul pro
gramului de lucru aprobat.

în spiritul aceleeași echități, 
personalul de specialitate și de 
conducere, pînă la nivelul unei 
subunități (atelier, secție, lot, șan
tier, fermă etc.) inclus în forma
ția de acord global va primi retri
buția în cadrul fondului total de 

retribuire prevăzut în contract 
pentru acest personal, recalculat 
în raport cu gradul de realizare al 
lucrării sau a producției contrac
tate. Această nouă prevedere lea
gă mai strîns retribuția în acord 
global a acestui personal de con
tribuția sa — potrivit funcției în
deplinite și sarcinilor de serviciu 
stabilite la scurtarea termenului 
prevăzut în contract pentru rea
lizarea unui produs, obiect, lu
crare sau pentru realizarea unei 
producții mai mari, similar cu in
teresele muncitorilor și maiștrilor 
din formația respectivă.

Prin noile prevederi sus-mențio- 
nate se urmărește ca maiștrii, per
sonalul de specialitate și de con 
ducere incluși în acord global, să 
asigure toate măsurile organizato
rice care să conducă la realizarea 
și depășirea sarcinilor contractate, 
în cadrul programului de lucru 
aprobat și nu prin prelungirea a- 
cestuia sau chiar să realizeze sar
cinile cu un număr mai mic de 
muncitori, obținîndu-se astfel o 
creștere a productivității muncii 
și, corespunzător, realizarea unor 
venituri mai mari, de către cei ce 
lucrează în această formă de re
tribuire.

SPORIREA eficienței acordu
lui global presupune, în 
primul rînd, organizarea te

meinică a producției și a mun
cii și asigurarea condițiilor 

tehnico-materiale. In acest sens, 
întrucît acordul global are scopul 
mobilizării personalului mun
citor la realizarea planului, 
este necesar ca sarcinile con
tractate să fie cel puțin la nivelul 
planului și să asigure folosirea 
completă a capacității de produc
ție. Totodată, este necesar să se 
asigure materialele, tehnologiile, 
utilajele ș.a. necesare pentru rea
lizarea sarcinilor stabilite. De 
menționat, de asemenea, că apli
carea eficientă a acordului global 
presupune utilizarea normelor de 
muncă (exprimate sub formă de 
norme de producție, de timp, de 
personal) care să conducă la folo
sirea rațională a forței de muncă 
și la creșterea productivității.

Îmbinînd experiența acumulată 
pînă în prezent în aplicarea acor
dului global cu măsurile de per
fecționare prevăzute în lege, a- 
ceastă formă de retribuire va pu
tea fi aplicată în viitor cu mai 
mare eficiență, iar veniturile oa
menilor muncii vor fi mai direct 
legate de rezultatele obținute în 
realizarea sarcinilor de plan.

Mircea MORARIU
director 

în Ministerul Muncii

Normarea și evidența costurilor
(Urmare din pag. 10) 

mentelor primare de eliberare a 
materiilor prime și materialelor 
din magazie (bon de consum, fișă 
limită etc.) ; pe baza unor docu
mente distincte ce se întocmesc în 
cazurile cînd materiile prime și 
materialele sînt supuse în preala
bil unui proces de prelucrare 
(croire, debitare etc.) în loturi ; 
prin compararea consumurilor 
efective de materii prime și ma
teriale aferente producției fabri- 
cate( determinate de regulă prin | 
scăderea din valoarea materiilor I 
prime și a materialelor eliberate 
de magazie, a valorii celor necon
sumate sau existente în diferite 
faze în instalațiile de fabricație) 
cu consumurile normate prevăzute 
în documentația tehnologică, în 

cazul producției de masă sau altor 
procese de producție similare. De 
asemenea, pentru urmărirea ope
rativă a cheltuielilor de transport- 
aprovizionare, a cheltuielilor indi
recte și a cheltuielilor de desfa
cere, este indicat ca în fișele sau 
celelalte documente in care se în
registrează cheltuielile efectuate, 
să se înscrie limitele maxime pre
văzute în planurile (bugetele) aces
tor cheltuieli care au fost defal
cate pe fabrici, secții sau alte 
compartimente ale unității.

Pentru toate categoriile de aba
teri de la norme este indicat să 
se întocmească un nomenclator în 
care să fie codificate cauzele aba
terilor. ceea ce va înlesni prelu
crarea, cumularea și sintetizarea 
datelor necesare analizei acestora.

Desigur, pentru implementarea 

în practică a unor astfel de metode 
de normare și evidență a costuri
lor de producție trebuie asigurate 
condițiile tehnico-organizatorice 
corespunzătoare (pregătirea docu
mentației tehnice, organizarea lan
sării, comensurarea cu exactitate a 
eliberării de materiale din maga
zie și a producției obținute, de- 
falcarea planurilor de cheltuieli pe 
fabrici, secții sau alte locuri de 
muncă și stabilirea răspunderilor 
pentru încadrarea în costurile nor
mate etc.), mijloacele de calcul ne
cesare mecanizării și automatizării 
prelucrării datelor, precum și pre
gătirea personalului de speciali
tate, avînd în vedere complexita
tea și volumul mare de muncă pe 
care îl implică efectuarea acestor 
lucrări, în funcție de gama sorti
mentală a producției, numărul și 
structura produselor, natura pro
ceselor tehnologice și celelalte 
particularități ale activității între
prinderii.
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CONDUCERE ORGANIZARE

CERINȚE ȘI PERSPECTIVE ALE APLICĂRII 

ANALIZEI VALORII ÎN CONSTRUCȚII
• Determinarea însușirilor obiectului de construcții conform necesită

ților utilizatorului * Un sistem omogen și coerent de prescripții în con
strucții, bazat pe conceptul de performanță # Particularități ale aplicării 
analizei valorii Ia producția de construcții 9 Corelarea obiectivelor urmărite 
p;in tipizare, cu cele specifice A.V,

CIIICEI'IIII llf PFRFORMANTĂ
B1ECTIVUL formulat de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind trecerea de la faza acumulărilor cantita
tive la faza nouă, superioară, a luptei pentru calitate — cerință primor

dială de care depinde viitorul întregii economii naționale — își găsește pe deplin 
aplicabilitatea și în construcții.

Mutațiile pe care perioada postbelică le-a adus în această ramură — crește
rea volumului și complexității lucrărilor, impactul revoluției tehnico-științifice 
asupra metodelor de calcul și de proiectare și a tehnologiilor de execuție, sporirea 
exigențelor utilizatorilor construcției, ca și a posibilităților de a le satisface au 
creat condițiile apariției și în construcții a conceptului de performanță. El cu
prinde, într-un mod de gîndire sistematic, puncte de vedere (mai mult sau mai 
puțin cristalizate) existente și pînă în prezent, asupra calității construcției.

SE RECURGE la conceptul de ] 
performanță — sau de compor
tare în serviciu — a unui pro- I 

dus pentru a caracteriza faptul 
că acesta își poate îndeplini ro
lul stabilit, atunci cînd este su
pus acțiunilor de exploatare. Perfor
manța unui obiect de construcții, a unui 
element component stabilește, deci, în
sușirile acestuia in vederea satisfacerii 
necesităților utilizatorului — fără să fie 
necesară descrierea mijloacelor speci
fice folosite pentru obținerea acestui 
rezultat. Este de presupus că aceasta 
va deschide posibilități mai largi de 
definire a exigențelor, întrucît nu mai 
apare necesar să se precizeze că un 
anumit element trebuie să fie din 
lemn, metal sau beton, ci este suficient 
să fie indicate care sînt cerințele în 
ceea ce privește rezistența lui la foc sau 
la uzură, izolarea termică, hidrofugă 
sau acustică, aspectul exterior etc. De 
aici decurge impactul acestui concept 
asupra directivării în proiectare și 
construcții și implicit asupra progresu
lui tehnic, prin includerea criteriilor 
de performanță în prescripții și caiete 
de sarcini, astfel îneît acestea să insiste 
mai mult asupra comportării, decît a- 
supra descrierii felului în care trebuie 
realizate lucrările, sau a materialelor 
ce trebuie utilizate.

EVIDENȚIEREA cu prioritate a exi
gențelor utilizatorilor în modul de 
a concepe construcția pune pe pri

mul plan omul, căruia aceasta îi este 
destinată. Clădirea trebuie să fie a- 
daptată omului, iar nu omul — clădirii. 
La o clădire de locuit, de pildă, tre
buie luate în considerare siguranța 
construcției, protecția sănătății și a 
bunurilor locatarilor, confortul și es
tetica interioară și exterioară, conco
mitent cu încadrarea în limitele de 
cost pentru o durată de viață stabilită 
a construcției.

Totodată, este necesar ca întreaga 
gamă de caracteristici care definesc o- 
biectul de construcție să își găsească o 
exprimare cantitativă, pentru a se pu
tea evalua cu suficientă precizie gradul 

în care acesta îndeplinește criteriile de 
performanță.

Exigențelor utilizatorului și criteriilor 
de performanță cuantificate li se mai 
adaugă metodele sau tehnicile de tes
tare a caracteristicilor, prin care se 
evaluează concordanța materialelor și 
elementelor componente cu criteriile 
avute în vedere.

CERINȚELE sporite față de conținu
tul prescripțiilor tehnice, cerințe re
zultate din indicațiile date de con

ducerea de partid și de stat cu ocazia 
unor consfătuiri și expoziții din ultimii 
doi ani, ne-au determinat să analizăm 
critic sistemul în vigoare al documen
telor’ de directivare (standarde, norma
tive, instrucțiuni, proiecte tip etc.) ; ca 
rezultat s-a conturat ideea că adopta
rea conceptului de performanță la al
cătuirea unui sistem omogen și coerent 
de prescripții în construcții promite ob
ținerea de certe avantaje. Sublinierea 
în prescripții a caracterului exigențial 
— astfel îneît gradul de satisfacere a 
cerințelor (exprimate sau presupuse) 
ale utilizatorilor să constituie măsura 
de apreciere a calității construcției și 
elementelor ei componente — este de 
natură să servească în mai bună mă
sură la atestarea noilor materiale, ele
mente și procedee de construcții ce vor 
apare în proporții sporite în anii ur
mători, deschide perspective pentru gă
sirea de soluții tehnice noi, stimulînd 
prin, aceasta creația și inovația.

Calea adoptată pentru abordarea 
problemei în termenii conceptului de 
performanță o constituie elaborarea 
unor liste de control pentru cerințele 
minimale față de clădiri, elemente, 
părți componente, materiale și servi
cii.

• Să exemplificăm o astfel de listă de 
criterii pentru o școală modernă, menită 
să răspundă exigențelor utilizatorilor în 
perspectivă. Dintr-un studiu privind di
mensionarea și modularea funcțiunilor 
proceselor de învățămînt a rezultat că ea 
trebuie să îndeplinească, printre altele, 
următoarele cerințe minimale : clasele să 
aibă capacitatea de maximum 36 de elevi ; 
să permită o formă de predare variată, în 

care profesorul să stea mai mult în mij
locul elevilor ; spațiile respective să poată 
fi utilizate multifuncțional ; în locul băn
cilor să se introducă mese, cu scaune mo
bile ; să se asigure condiții pentru tehni
cizarea instruirii prin mijloace audiovi
zuale ; clasele să aibă un iluminat bila
teral ; să fie dispuse față de coridor în 
simplu tract, pentru o mai bună folosire 
a coridoarelor ca spațiu de recreație ; con
strucția să aibă pereți despărțitori ușori, 
pentru flexibilizarea spațiilor.

Aceste exigențe — cărora li s-au adău
gat cele ■tradiționale, privind asigurarea 
căldurii, igienei, confortului, protecția 
contra incendiului ș.a. —■ au condus la un 
nou tip de școală, cu clasc-modul de for
mă pătrată (8,40X8,40 m). in care proce
sul de învățămînt se desfășoară într-un 
spațiu flexibil și este orientat spre o pre
gătire intensivă, cu metode moderne, a 
copiilor.

Toate exigențele funcționale se răsfring 
direct asupra soluției de arhitectură și 
construcție a noului tip de școală, fără 
însă ca materialele, elementele prefabri
cate sau chiar soluțiile pentru structură 
să fie predeterminate prin aceasta.

• Un alt exemplu clarifică și mai com
plet posibilitățile pe care le oferă noul 
concept. Este în curs de elaborare, pentru 
clădiri industriale, o prescripție care va 
stabili prin criterii cuantificate exigen
țele față de construcții ale unor foarte 
variate tipuri de activități tehnologice de 
producție și depozitare. Aceste exigențe 
funcțional-tehnologice au fost împărțite 
în :

— interioare (independente de amplasa
ment), fie decurgînd din desfășurarea co
rectă a procesului tehnologic, fie umane, 
de natură bio-psihologică : dimensiunile 
tramei halei, temperatura interioară, agre
sivitățile interioare, transportul tehnolo
gic, protecția contra incendiului, ilumina
tul general, zgomot (grade de intensitate), 
climatizare etc. ;

— exterioare (dependente de amplasa
ment) : natura terenului, zona seismică, 
zona climatică, poluarea externă.

ÎNCADRAREA fiecărei activități teh
nologice în niveluri bine precizate ale 
criteriilor de performanță, cores

punzător acestor exigențe, constituie 
primul pas necesar în vederea stabili
rii condițiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească clădirea ce va adăposti 
activitatea tehnologică respectivă. Este 
însă de dorit ca această listă de con
trol să se bazeze pe criterii de perfor
manță tehnică bine elaborate, privind 
fiecare din părțile componente ale 
clădirii : structura, închiderile, pardo
selile, instalațiile ș.a.

Noul concept presupune introducerea 
analizei valorii în proiectare, în ca
drul unui proces complex de optimizare 
a soluțiilor, în care exigențele utiliza
torilor sînt evaluate în funcție de posi
bilitățile de satisfacere cu resurse (ma
teriale, manoperă, utilaje, fonduri). 
Aceasta obligă proiectantul la o gîn- 
dire sistemică în care criteriile sînt 
ierarhizate pe o scară a valorilor clar 
determinată, eliminîndu-se arbitrariul



și restrîngîndu-se aprecierile su
biective.

Un asemenea proces destul de com
plicat și laborios, în care un rol nu din 
cele mai puțin importante îl deține cla
rificarea noțiunilor și a căilor de 
adoptat, implică poate progrese lente, 
încercări multiple și uneori eșecuri, dar 
deschide perspectiva unei rezolvări

ANALIZEI
CREȘTEREA EFICIENȚEI economice a investițiilor prin optimizarea dimen-
Ia sionării constructive și funcționale a construcțiilor aferente acestora con- 

stituie o sarcină și o preocupare de primă însemnătate a cercetării și pro
iectării. Importantele economii de resurse materiale și bănești obținute în ultimii 
ani prin aplicarea indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au evidențiat necesitatea de a se investiga în continuare noi resurse de 
diminuare a costurilor și consumurilor. în mod firesc, atenția specialiștilor care 
au venit în contact cu metoda analizei valorii este atrasă de posibilitatea aplicării 
acesteia în construcții.

Domeniul este relativ nou și pe plan mondial, primele abordări ale problemei 
datină de-abia din ultimul deceniu. Astfel de aplicații, cu rezultate meritorii, sînt 
citate in Statele Unite. Franța. R. D. Germană. R. F. Germania. Polonia. Ungaria ș.a.

LA NOI ÎN ȚARA, unul din iniția
torii implementării metodei în sec
torul de construcții a fost filiala 

Iași a Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
în cadrul unui program modular la 
cursurile de perfecționare cu cadrele 
din construcții și a constat în experi
mentarea ei pe elemente de construc
ții (pereți, fundații ș.a.).

Analiza s-a desfășurat la nivel de 
costuri estimate, cu ponderarea mate
rială a funcțiilor, reprezentarea lor gra
fică și apoi operarea pe indicatorii re
zultați. în prezent, metoda se află în 
studiu pentru aplicare la cîteva unități 
de proiectare din țară.

După opinia mea, unele particulari
tăți ale producției de construcții in
fluențează modul de aplicare a ana
lizei valorii :

• structura produsului comportă un 
nomenclator de funcții foarte bogat și 
variat, ceea ce imprimă de la început 
un grad de dificultate sporit ;

• valorile economice legate de a- 
ceste funcții sînt mult mai mari com
parativ cu celelalte produse și rămîn 
imobilizate un timp foarte lung, pînă 
la punerea în funcțiune a obiectivului. 
Tocmai o asemenea particularitate ple
dează odată în plus pentru aplicarea 
A. V. asupra acestui produs complex, 
în scopul raționalizării valorii respec
tive :

• ponderea mare (circa 30%) a ma
noperei în costul produsului orientează, 
de la început, direcțiile de analiză prio
ritare și spre îmbunătățirea acestui 
procent.

Desigur că atît ciclul lung de fabri
cație. cît și termenul de amortizare, de 
obicei măsurabil în mai multi am. 
constituie particularități care arată în 
mod clar oportunitatea și chiar necesi
tatea aplicării analizei valorii la a- 
ceste produse, cu caracteristici atît de 
deosebite de cele ale produselor indus
triale curente.

DUPĂ CUM ESTE CUNOSCUT, cele 
două căi de orientare a analizei 
valorii ■ constau fie în reducerea 
cantității de muncă trecută și vie, 
cu menținerea valorii de întrebuințare, 
fie în creșterea valorii de întrebuința

omogene, calitativ superioare a pro
blematicii promovării progresului teh
nic în construcții prin intermediul in
strumentului numit directivare.

Radu NEGRU
director general adjunct 

al Institutului de cercetare, 
proiectare și directivare 

în construcții

re, cu menținerea constantă a cheltu
ielilor de muncă.

în cazurile simple analizate pînă 
acum a fost utilizată prima cale, ana
liza servind la decelarea acelor func
ții ale produsului asupra cărora ur
mează să se opereze în continuare, în 
scopul reducerii cantității de muncă vie 
și materializată. Este evident însă că 
și cea de-a doua cale oferă posibilități 
reale de aplicare în sectorul de cons- 
trucții-montaj.

Se întîmpină unele dificultăți, în 
special la categoria clădirilor de lo
cuit, unde gradul ridicat de tipizare 
(90%), impus de cerințele economice 
actuale, îngustează aria de desfășurare 
a analizei. în aceste condiții, apare ne
cesară o corelare a obiectivelor urmă
rite prin tipizare, cu cele specifice a- 
nalizei valorii, ceea ce împrumută o 
nouă semnificație analizei. Aceasta un 
mează a fi orientată asupra optimizării 
funcțiilor principale, prin reducerea în 
primul rînd a manoperei de șantier, a 
numărului de sortimente ia elementele 
prefabricate, creșterea gradului de pre
fabricate și industrializare a clădiri
lor.
în paralel trebuie urmărite, ca obiecti

ve, și reducerea costului investiției prin 
concepție și execuție, utilizarea de so
luții cît mai raționale, cu distribuirea 
materialului astfel îneît la un volum 
egal de material pe nivel, să se reali
zeze o rezistență și stabilitate maxime 
față de solicitările exterioare. Această 
cerință este deosebit de importanfă 
pentru zonele din țară caracterizate 
printr-un grad ridicat de seismicitate 
(8—9 MKS) sau cu condiții dificile de 
fundare (terenuri compresibile, argile 
contractile sau gonflabile, pămînturi 
sensibile la umezire ș.a.). în aceeași 
ordine de idei — micșorarea cos
tului clădirilor — o altă direcție de 
orientare a analizei o constituie reduce
rea masei materialelor, ceea ce con
duce la solicitări mai mici, cu impli
cații deosebit de favorabile asupra cos
turilor și a consumurilor de oțel și ci
ment. Această direcție devine deose
bit de favorabilă atunci cînd este co
relată cu preocuparea pentru utiliza

rea unor materiale locale eficiente, sau 
aduse în situația de a fi eficiente, prin 
procedee tehnologice raționale și ief
tine.

în depistarea acestor căi. în asigura
rea opțiunii celei mai reușite și adop
tarea tehnologiei celei mai eficiente, 
inginerul de concepție trebuie să ana
lizeze temeinic avantajele oferite de 
fiecare cale (de exemplu : prefabricare. 
grevată de costuri și consumuri mai ri
dicate — sau monolit, legată de ma
noperă ridicată și grad de industriali
zare relativ scăzut) și să-și fixeze pa
rametrii criteriali de desfășurare a a- 
nalizei valorii.

APLICAREA A. V. pentru îmbunătă
țirea costurilor în cazul clădirilor 
amplasate în zone cu condiții difi

cile de teren și seismicitate presupune 
cunoașterea de către analist a fiecărei 
caracteristici de concepție a acestor 
structuri ; ea rezidă în evidențierea, 
prin procedeele oferite de analiza va
lorii, a acelor funcții care trebuie op
timizate sub aspectul parametrilor cri
teriali avuți în vedere la analiză. Di
ficultatea constă, pentru cazul în speță, 
în îngustarea posibilităților de inter
venție, întrucît funcțiile de bază se 
sprijină pe parametri aproape ficși sau 
cu un grad de variație extrem de re
dus, iar restul funcțiilor au ponderi re
lativ reduse. Cunoscînd aceste caracte
ristici, analistul va căuta să epuizeze 
mai întîi posibilitățile oferite de func
țiile) de bază, legate de rezistența și 
stabilitatea clădirii.

în acest domeniu — deși sînt stabi
lite concepțiile de bază pentru proiec
tarea structurilor, iar calculul și di
mensionarea se realizează automat, pe 
bază de programe — rămîn, totuși, po
sibilități de intervenție. Ele sînt le
gate în primul rînd de concepția de 
proiectare și de calcul al structurilor 
la efecte produse în viața clădirii de 
deformațiile terenului de fundare ; este 
suficient să amintim că stadiul actual 
al concepției clădirilor nu a reușit încă 
să definitiveze o metodă probabilistică 
de calcul care să ia în considerație e 
fectele acestor deformații asupra stabi
lității și rezistenței structurilor.

REZOLVAREA de către inginerul de 
structură a problemelor’ specifice 
schițate mai sus are deocamdată un 

caracter de etapă, care se pretează la per
manente ameliorări, pe măsura depistă
rii — prin cercetare sau observare — 
a unor elemente informaționale conclu
dente. de natură să permită adoptarea 
unor orientări noi. Există însă, în pre
zent, metode de analiză și concepție 
pentru ambele aspecte sesizate. Rolul 
analistului constă, în primul rînd, în 
aprecierea domeniului asupra căruia 
trebuie fixată grila de analiză ; în al 
doilea rînd, va trebui să se separe 
funcțiile semnificative și să se fixeze 
parametrii criteriali, după care desfă
șurarea analizei va concretiza obiecti
vele asupra cărora trebuie operat pen
tru îmbunătățirea costurilor.

Deși aplicarea metodei analizei va
lorii în construcții-montaj, îmbracă uri 
caracter specific, avantajele sale își 
mențin valabilitatea 'și asigură obține
rea unor rezultate favorabile pe linia 
reducerii costului clădirilor și a crește
rii eficienței economice în acest sector.

Octavian COȘOVLIU 
director tehnic al Institutului 

de proiectări al județului Galați



Documentar în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul politico-ideologic

Mic dicționar economic

REPARTIZAREA RAȚIONALĂ A FORȚELOR DE PRODUCȚIE
PE TERITORIUL TĂRII

REPARTIZAREA RAȚIONALA a forțelor de producție pe 
Întreg teritoriul țării reprezintă procesul complex al dezvoltării 
armonioase în spațiu a producției sociale. Amplasarea judi
cioasă a forțelor de producție constituie, totodată, o principală 
problemă a organizării și conducerii planificate, o direcție esen
țială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România. Amplasarea rațională a forțelor de producție a fost 
înscrisă, în mod deosebit după Congresul al IX-lea al Partidu
lui, ca un obiectiv programatic al edificării noii orînduiri. 
Această orientare statornică inclusă în planurile de dezvoltare 
economico-sociale a dobîndit noi dimensiuni în condițiile adop
tării actualei împărțiri administrativ-teritoriale.

Economia socialistă multilaterală, armonioasă și eficientă 
asociază structural profilul de ramură cu cel teritorial al for
țelor de producție. Relațiile de producție socialiste și acțiunea 
legilor economice specifice creează posibilitatea proporționali- 
lății complexe în economie, care presupune, alături de dezvol
tarea și modernizarea structurilor de ramură și sectoriale, or
ganizarea teritorială corespunzătoare a forțelor de producție, 
un sistem armonios de producții în profil teritorial.

Elaborînd strategia generală pentru etapa actuală Programul 
partidului a fixat ca o direcție principală intensificarea proce
sului îmbunătățirii repartizării forțelor de producție în întreaga 
țară, al dezvoltării economico-sociale echilibrate a tuturor ju
dețelor și sistematizării teritoriului. în concepția și acțiunea 
partidului nostru acest proces are un profund caracter uman, 
fiind menit să contribuie activ la transpunerea în viață a princi
piilor socialiste și comuniste, asigurînd condițiile necesare ri
dicării nivelului de civilizație în toate localitățile și zonele geo
grafice.

Rolul hotărîtor în asigurarea apropierii între județe sub ra
portul dezvoltării economice și al creșterii nivelului de trai 
revine forțelor de producție industriale întrucît ele asigură o 
tehnicitate ridicată, productivitate superioară a muncii, pro
pulsarea și modernizarea tuturor celorlalte domenii. Tocmai 
datorită acestui rol al industriei, amplasarea rațională a for
țelor de producție se înfăptuiește prin industrializarea socialistă 
menită să asigure, în profil teritorial, în toate zonele țării, 
acele niveluri și structuri tehnico-economice care să corespundă 
exigențelor actualei revoluții tehnico-științifice. Evident, se are 
in vedere crearea unor structuri optime în funcție de condi
țiile specifice reale, locale — cantitatea, calitatea și posibilita
tea utilizării eficiente a forței de muncă ; volumul, diversita
tea și calitatea resurselor naturale —, cît și de perspectiva unor 
legături economicoase între unități în contextul economiei na
ționale, la rîndu-i, complex și eficient structurată.

în fundamentarea strategiei dezvoltării în profil teritorial, 
Partidul Comunist Român a pornit de la cerințele imediate și 
de perspectivă ale construcției socialiste în strînsă legătură cu 
realitățile țării. Economia, după cum este cunoscut, se caracte
riza în momentul trecerii la construcția socialistă prin mari dis
proporții în dezvoltarea diferitelor zone ale țării. Se impunea, 
astfel, în primul rînd, eliminarea dezechilibrelor^ zonale moște
nite de la capitalism. în al doilea rînd, s-a avut în vedere exis
tența condițiilor favorabile dezvoltării forțelor de producție în 
toate zonele țării : răspîndirea relativ uniformă în teritoriu a 
populației; existența unei rețele relativ dense și uniforme de 
căi de comunicație în întreaga țară ; o importantă rețea hidro
logică favorabil răspîndită ; condiții climatice prielnice. în al 
treilea rînd, de făurire a unei economii socialiste bazată pe un 
aparat productiv modern, eficient și în profil teritorial.

Amplasarea forțelor de producție, în primul rînd a celor 
industriale, se bazează pe un sistem complex de principii și 
criterii care asigură proporții teritoriale complexe și dinamice, 
ridicarea gradului de civilizație în toate zonele țării. Decizia 
amplasării este efectul îmbinării principiului economic — ob
ținerea unei eficiente cît mai înalte, cu cel social — ridicarea 
economico-socială și culturală a tuturor unităților administra- 

■■ tiv-teritoriale. Deși fiecare principiu are un rol specific impor- 
■ tant în localizarea obiectivelor, ele acționează interdependent. 

Subliniind necesitatea luării simultane în considerație a celor 
două principii tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta : „Trebuie să 
știm să îmbinăm în mod corespunzător considerentele de eco
nomicitate. de eficiență, eu cele de. ordin social și pe care tre

buie să Ie avem permanent în vedere în stabilirea repartizării 
torțelor de producție pe teritoriu".

Exprimînd necesitatea obținerii unor economii maxime de 
muncă socială atît în procesul realizării investițiilor, cît și în 
fazele ulterioare — producție și circulație —, principiul de or
din economie se realizează prin luarea în considerație la ale
gerea amplasamentelor, în mod deosebit pentru cele industriale, 
a unui sistem de criterii de eficiență care vizează : apropierea 
optimă a producției de sursele de materii prime sau zonale de 
consum ; utilizarea intensă a căilor fluviale de transport ; con
centrarea și integrarea producției, cooperarea complexă a între
prinderilor în principal prin valorificarea avantajelor reor
ganizării platformelor industriale în funcțiune și crearea al
tora ; folosirea potențialului științific al centrelor universitare 
pentru industriile cu tehnică de vîrf ; asigurarea cu forță de 
muncă și utilizarea ei rațională. De asemenea, se are în vedere 
posibilitatea alimentării cu combustibil, energie electrică și 
termică, apă potabilă și industrială.; caracteristicele de relief, 
necesarul de teren pentru construcții și calitatea lui, caracte
rul nociv al unor industrii, etc. în agricultură amplasarea ju
dicioasă a producției se bazează pe zonarea științifică care 
permite folosirea în mod ■ eficient a condițiilor naturale, inves
tițiilor și forței de muncă, sporirea productivității, etc.

în același timp, se ține seama și de cerințele de ordin social- 
politic : sporirea gradului de industrializare al județelor rămase 
în urmă ; înființarea de noi locuri de muncă și folosirea, deplină 
și rațională, totală și pe sexe, a forței de muncă existente în fie
care județ și localitate ; îmbunătățirea structurii sociale prin 
creșterea gradului de urbanizare ; crearea condițiilor econo
mice, sociale, culturale, etc. pentru asigurarea în fapt a egali
tății tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani etc. — in
diferent de naționalitate, de pe întreg cuprinsul țării.

O dată cu modernizarea producției industriale și agricole 
în profil teritorial se asigură ca volum, structură și calitate 
o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, activităților de 
servire, unităților soeial-culturale, dotațiilor tehnico-edilitare, 
construcțiilor de locuințe.

Politica de dezvoltare teritorială se înfăptuiește cu ajutorul 
investițiilor. Orientarea și realizarea programului de investiții 
în profil teritorial s-a făcut corespunzător criteriilor mențio
nate. în 22 de județe, toate cu un grad relativ mai scăzut de 
dezvoltare, s-a înregistrat în ultimele două cincinale, creșterea 
investițiilor într-un ritm superior mediei pe țară. Aceasta a 
permis obținerea unor rezultate economico-sociale remarcabile 
în repartizarea rațională în spațiu a forțelor de producție din
tre care menționăm : creșterea în ritm înalt a producției in
dustriale în toate județele țării și în mod deosebit în cele cu 
un grad relativ scăzut sau mijlociu de dezvoltare, apropierea 
gradului de dezvoltare industrială prin creșterea numărului 
de județe cu producție mare și reducerea celor cu producție 
mică, răspîndirea puternică a ramurilor de bază ale industriei 
și amplificarea ponderii lor etc.

Pe plan social efectele amplasării raționale a forțelor de 
producție sînt elocvente pentru apropierea între județe, între 
localități sub raportul ridicării gradului de civilizație. Printre 
cele mai grăitoare rezultate pot fi subliniate schimbările -pro
duse în nivelul și structura ocupării forței de muncă, crescînd 
substanțial, cu deosebire, în județele aflate în proces de indus
trializare, ponderea populației ocupate în industrie și în cele
lalte ramuri neagricole odată cu crearea condițiilor pentru spo
rirea productivități muncii în agricultură, etc., sporind astfel 
gradul de participare mai eficientă a populației de pe întreg te
ritoriul la producția materială, realizîndu-se venituri mai 
mari etc.

înfăptuirea cincinalului 1976—1980 va marca un salt cali
tativ în îmbunătățirea amplasării forțelor de producție, în ri
dicarea nivelului de viață al oamenilor muncii pe întreg cu
prinsul țării. Cea .mai importantă prevedere menită să îmbună
tățească radical amplasarea industriei și preponderenta aceste' 
ramuri în toate județele o constituie realizarea fără excepție a 
unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde lei în fiecare 
județ. Prin aceasta se va produce o regrupare la un nivel supe
rior a județelor în. funcție de acest indicator.

dr. Gh. POPESCU



TEORII IDES

MODERNIZAREA CONTABILITĂȚII - 
componentă a organizării superioare 

a sistemului informațional <i>
ÎN CONDIȚIILE perfecționării con

ducerii și planificării economiei, me
canismului economico-financiar, _ în 
scopul sporirii eficienței, al realizării 
saltului calitativ pentru întreaga eco
nomie, sarcină expresă trasată de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contabilitatea a că
pătat și capătă noi și importante va
lențe. Esența acestora decurge din fap
tul că contabilitatea constituie oglinda 
în care se reflectă dialectica procesu
lui de producție în unitatea lui, orga
nizat și condus de către oameni, cu 
toate consecințele rezultate din această 
reflectare pentru fundamentarea activi
tății de conducere curentă și viitoare. 
Este deci necesar un continuu proces 
de perfecționare și dezvoltare a func
țiilor contabilității, care se impune in
tegrat în vasta și complexa activitate 
de organizare la nivel superior a sis
temului informațional în economia na
țională.

în. ansamblul factorilor care deter
mină amploarea și sensul procesului de 
modernizare a contabilității, cu funcții 
însemnate se relevă asimilarea crea
toare a realizărilor conceptuale din do
meniul teoriei sistemelor, teoriei infor
mației, teoriei deciziei, a matematicii, 
ciberneticii economice, a științelor de 
graniță. între contabilitate și toate a- 
ceste științe existînd legături și deter
minări reciproce. Dar să vedem și în 
ce cadru trebuie desfășurate aceste mo
dernizări. pe ce baze și în lumina că
ror funcționalități specifice ? Avînd în 
vedere locul contabilității în cadrul sis
temului științelor economice, interde
pendenta dintre ele, funcțiile ei de in
formare și control asupra activității 
economice, o abordare a direcțiilor de 
modernizare a contabilității impune de
sigur stabilirea unor obiective com
plexe. între acestea, viziunea sistemi- 
că asupra contabilității ca știință și 
aplicație practică, avînd ța bază prin
cipiile teoriei sistemelor și ale ciberne
ticii. numai pe această cale fiind posi
bilă asimilarea metodelor matematice 
și intervenția echipamentului electro
nic de calcul și prelucrare a datelor : 
aplicarea tehnicilor matematicii. în 
scopul sporirii contribuției pe care tre
buie să o aibă contabilitatea la funda
mentarea științifică a deciziilor la toa
te nivele sistemului, de la unitatea ges
tionară pînă la nivelul ramurii si eco
nomiei naționale ; în sfîrsit folosirea 
mijloacelor moderne de. calcul și evi
dență, în special a calculatoarelor elec
tronice pentru prelucrarea datelor con

tabile în vederea obținerii unor infor
mații operative, dinamice și eficiente 
privind activitatea unităților gestiona
re micro și macroeconomice. Sînt di
recții ale modernizării contabilității 
privită în ansamblu. în totalitatea sa 
structurală, direcții strîns legate între 
ele și a căror aplicare se manifestă ca 
un proces unitar și dialectic.

Viziune sistemicâ integratoare

REALITATEA economică concretă, 
care formează obiectul cercetării știin
țelor economice, fiind constituită siste- 
mic, înseamnă că esența fenomenelor 
și proceselor pe care le cuprinde poate, 
fi pătrunsă, iar legile care guvernează 
aceste procese și fenomene pot fi iden
tificate și înțelese numai printr-o abor
dare sistemică a procesului cunoașterii. 
Astfel, întreprinderea trebuie qpnside- 
r-ată un sistem, precis delimitat sub as
pectul elementelor componente, al le
găturilor dintre ele, al scopurilor urmă
rite etc. Pe un plan superior, între
prinderea se impune apreciată ca ele
ment al sistemului pe care îl formea
ză subramura sau ramura economică 
din care face parte, iar aceasta, la rîn- 
dul ei, ca unul din elementele constitu
tive ale economiei naționale, privită ca 
sistem de ansamblu. în aceeași ordine 
de idei, la nivelul fiecărei unități ges
tionare — nivel micro sau macroecono
mic — se poate identifica structura a- 
ceasta sub forma mijloacelor și fondu
rilor de care dispune — care constituie 
elementele sale de substanță, precum 
și sub forma forței de muncă — care 
reprezintă energia sistemului, a proce
selor economico-financiare etc. în care 
se concretizează funcționarea sistemu
lui. în sfîrșit se pot identifica rezulta
tele economice, financiare etc., urmă
rite în activitate — care reprezintă 

■ scopul sistemului.
Avînd ca sferă de cuprindere a o- 

biectului său sistemele care formează 
structura economiei naționale și avînd 
drept conținut reflectarea mijloacelor 
economice în dublă reprezentare—pro
cesele economico-financiare la care iau 
parte aceste mijloace precum și rezul
tatele obținute în corelațiile și determi
nările lor reciproce, contabilitatea tre
buie, cu ații mai mult, să fie abordată 
sistemic. Ea trebuie înțeleasă ca un sis
tem conceput pentru studierea și cu
noașterea realităților economice, ca o 
activitate ce se bazează pe urmărirea 

stării și dinamicii acestei realități din 
punct de vedere cantitativ*), în scopul 
obținerii de informații care să permită 
cunoașterea esenței ei, care să permită 
conducerea fenomenelor și proceselor 
pe care le cuprinde. Structura contabi
lității reprezintă — mai bine spus ar 
trebui să reprezinte în și mai mare mă
sură — tocmai modelul logic al cunoaș
terii obiectivelor și fenomenelor’ com
plexe care constituie obiectivul ei.

Pentru a realiza modelul logic al cu
noașterii într-o formă specifică, conta
bilitatea, ca sistem, și-a precizat ele
mentele, caracteristicile morfologice și 
funcționale ale acestora și conexiunile 
dintre ele. Ea se manifestă ca o știin
ță independenții în cadrul științelor e- 
conomice.

Elementele sistemului contabil sînt, 
sau trebuie astfel gîndite, îneît fiecare 
din ele să fie cauză și efect al stării 
celorlalte ; independența relativă a ele
mentelor este astfel sintetizată de sistem 
îneît existența independentă, absolută 
ii lor este imposibilă, aceste elemente 
constituind sub aspectul calității lor 
reale tocmai fructul sistemului contabil 
în integritatea sa.

Logica sistemului contabil de cunoaș
tere rezultă cu claritate dacă avem în 
vedere treptele ce se parcurg de la in
formațiile primare despre obiectivele, 
fenomenele și procesele economice stu
diate și pînă la valorificarea lor în pro
cesul de conducere. în sistemul contabil 
intră un volum uriaș de informații pri
mare. mai mult sau mai puțin corelate, 
care sînt trecute succesiv prin operații 
logice de grupare și ordonare, obținîn- 
du-se informații de sinteză caracteristi
ce. cu un înalt grad de generalizare și o 
mare capacitate informativă, ce relevă 
trăsăturile și conexiunile esențiale ale 
fenomenelor și proceselor economice și 
permit conducerea lor. Dacă avem în 
vedere sistemul contabil ca aplicație în 
activitatea econ om i co-fi nane iară con
cretă. ca sistem de cunoaștere .și condu
cere a acesteia, atunci elementele sale 
pot- fi considerate : a) sistemul procede
elor de lucru ale contabilității bl sis
temul instrumentelor de lucru ale con
tabilității : c) sistemul de conexiuni în
tre procedee. între instrumente precum 
și între procedee și instrumente.

Fiecare din aceste sisteme (elemente) 
îndeplinește condițiile pretmpuse mai 
înainte. Desigur, aceste elemente pot fi 
analizate și ele mai adine, sub aspectul

») Și exprimarea valoricii constituie, în 
iond. lot o exprimare cantitativă, clar folo
sind ca unitate de măsură etalonul monetar.
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structurii lor. dacă le considerăm, Ia 
rîndul lor, drept sisteme și identificăm 
elementele lor componente, adică des

fășurăm analiza sistemelor pe trepte, 
obținînd sisteme de ordine diferite. 
Dacă avem o astfel de optică, atunci 
putem considera, de exemplu, că în 
sistemul procedeelor de lucru .ale con
tabilității se cuprind : sistemul de ob
servare și consemnare ; sistemul de 
prelucrare ; sistemul de valorificare ; 
sistemul de conducere și reglare. în 
același mod sistemul instrumentelor de 
lucru ale contabilității ar cuprinde : 
sistemul purtătorilor de informații; sis
temul conturilor ; sistemul tehnicii de 
prelucrare. Considerăm necesar pentru 
înțelegerea mai completă a problemei, 
să prezentăm și elementele componente 
ale sistemelor de gradul trei. Din acest 
punct de vedere pentru sistemul de 
prelucrare ne referim la : sistemul de 
grupare și ordonare ; sistemul de eva
luare. sistemul de calculație, iar pentru 
sistemul de valorificare la sistemul de 
analiză, sistemul de control, sistemul 
de generalizare.

Elementele sistemului contabil sînt 
dispuse și intervin în procesul cunoaș
terii într-o succesiune logică, prestabi
lită, generalizîndu-se unul din celălalt 
și asigurind atît legătura de cauză-efect 
dintre elemente cît și funcționarea sis
temului în ansamblu. Iar funcțiile con
tabilității ca sistem — cum sînt funcția 
de reflectare și urmărire, de control, 
de calcul, de informare etc. — sînt 
identificabile, într-o măsură mai mică 
sau mai mare, la toate elementele siste
mului.

Un sistem, cum este și cel contabil, 
se remarcă prin caracterul său organi
zat. Organizarea sistemului se poate 
aprecia ca urmărind menținerea struc
turii sale într-o ordine dată care asi
gură existența și mai ales funcționali
tatea sa. Considerăm că organiza
rea trebuie să scoată în evidență regu
laritățile sistemului. în această lumină 
se poate spune că sistemul contabil 
prezintă întru totul caracteristicile unei 
organizări care asigură conservarea 
structurii sale raționale. Ordinea în sis
temul contabil este riguroasă, întrucît 
există o succesiune ireversibilă dar re
petabilă într-un flux și circuit continuu 
în timp și spațiu între elementele sis
temului. Așa de exemplu, în sistemul 
contabil intră informațiile primare con
semnate în documentele primare, aici 
ele suferă o prelucrare prin procedeul 
de cuantificare (evaluare, calculație), 
sînt ordonate și înscrise în conturile 
analitice, apoi ordonate și înscrise în 
conturile sintetice, supuse unei noi 
cuantificări (calculații). controlate și 
verificate prin balanțe de verificare și 
inventarieri, regrupate în bilanț, anali
zate. interpretate, generalizate etc. A- 
cest ciclu are loc lună de lună și cumu
lat de la o lună la alta, din punct de 
de vedere al timpului și la fiecare uni
tate gestionară, respectiv centralizat 
pe toate nivelurile organizatorice, dacă 
avem în vedere spațiul.

Convergență dar și 
adaptabilitate

CONSIDERĂM că sistemul contabil 
trebuie apreciat ca un sistem organic, 
înscriindu-se în rîndul sistemelor ca
litativ superioare. Pentru a include 
sistemul contabil în rîndul sistemelor 
organice se pot releva caracteristicile 

acestui tip de sistem, caracteristici 
identificabile și pentru contabilitate. în 
interiorul sistemelor organice există 
blocuri (subsisteme) specifice. Aseme
nea subsisteme, în cadrul contabilității, 
pot fi considerate de exemplu, sistemul 
de culegere și consemnare a informa
țiilor primare, sistemul purtătorilor de 
informații (documentelor), sistemul 
conturilor etc. Aceste părți ale siste
mului organic — contabilității — însu
șirile lor, trebuie să fie în concordanță 
cu cele ale. întregului, să se supună le
gităților sistemului. Astfel, de exemplu, 
în cadrul și la nivelul tuturor trepte
lor de cunoaștere contabilă concretiza
te prin aceste subsisteme, se are în 
vedere dubla reprezentare a mijloace
lor și proceselor economice, întrucît nu
mai astfel există posibilitatea cunoaș
terii, ca o caracteristică a contabilității, 
a ambelor laturi ale acestora, în inte
gralitatea lor. De asemenea, la nivelul 
tuturor elementelor sistemului au loc 
evaluări specifice pentru a obține ex
primarea valorică, singura care permi
te obținerea de mărimi generalizatoare 
de sinteză și calculații de determinare 
a acestor mărimi, care permite cunoaș
terea în esență a fenomenelor și proce
selor și, deci, reglarea lor.

Dependența dintre elementele (sub
sistemele) contabilității și sistemul con
tabil însuși este atît de strînsă îneît ele 
— așa cum aminteam — nu dispun de 
capacitatea de a exista independent, în 
afara sistemului. Astfel, sistemul de 
prelucare a datelor contabilității cu a- 
jutorul conturilor, și însuși sistemul 
conturilor nu pot exista fără celelalte 
sisteme (elemente) componente ale 
contabilității. Nu se poate închipui un 
sistem al conturilor fără a ține seama 
de sistemul de indicatori, de sistemul 
de evaluare și calculație a acestora etc. 
De aici și necesitatea armonizării lor 
continue. O precizare însă : subsiste
mele contabilității, deși converg la 
realizarea funcționalității și a scopuri
lor sistemului, neputînd exista .inde
pendent, prezintă totuși un număr de
terminat de grade de libertate care 
generează suplețea, adaptabilitatea la 
realizarea comenzilor sistemului.

Pentru caracterizarea sistemului con
tabil, în cadrul său se regăsesc. în nu
măr mare, conexiunile de interacțiune, 
între elemente și mai ales de subordo
nare. Dacă avem în vedere sistemul de 
informații cantitative existente în ca
drul sistemului contabil, care privesc 
cele două laturi ale obiectului contabi
lității, operațiile economice care deter
mină modificări ale patrimoniului în
treprinderii se reflectă prin modificări 
de același sens și de aceeași mărime a 
informațiilor despre mijloacele între
prinderii și sursele lor de finanțare. 
Sau, necesitatea de a compara cheltuie
lile cu veniturile, de a calcula rezulta
tele financiare cu ajutorul conturilor, a 
dat naștere la conceperea conturilor de 
rezultate intermediare etc.

Conexiunile de subordonare, de ge- 
! nerare sînt extrem de clare între ele- 
( mentele sistemului contabil, atît dacă 
' acesta este privit ca un sistem limitat 
| la nivelul unei întreprinderi cît și dacă 

este extins la nivelul ramurii și econo
miei naționale. Astfel, în cadrul între
prinderii, natura informațiilor primare 
determină modalitatea de consemnare 
a lor în documentele primare, pe baza 
documentelor primare i.au naștere do
cumentele centralizatoare, datele din 
documentele primare și centralizatoare 
presupun intervenția conturilor analiti

ce și. sintetice, informațiile din conturi 
determină conținutul bilanțului ele.

Pe planuri de referință mai înalte se 
vădește, de exemplu, că sistemele de 
conturi utilizate de contabilitatea între
prinderilor aparținind de o anumită ra
mură de activitate, determină apariția 
planurilor de conturi pe ramuri ( indus
trie, comerț, transporturi etc.), iar aces
tea, la rîndul lor, dau naștere cadrului 
general de conturi ca unul din elemen
tele sistemului contabil național. Tot la 
fel, se poate identifica și sistemul bilan
țurilor primare și centralizatoare la ni
velul întreprinderii și pînă la ansamblul 
economiei naționale. Caracterul siste- 
mic al conținutului informațiilor eco- 
nomțco-financiare și principiile de bază 
ale contabilității în partidă dublă im
pun funcționarea contrară dar unitară 
a celor două serii de conturi cu ajuto
rul cărora se prelucrează și se exprimă 
acestea — conturile de activ și contu
rile de pasiv. Totodată, între acestea, 
înăuntrul sistemului conturilor, se sta
bilesc conexiuni determinate, obiective 
concretizate prin corespondența contu
rilor. Numai în acest fel, avînd în ve
dere aceste conexiuni, cunoașterea unor 
informații despre un fenomen sau pro
ces economic permite și cunoașterea 
conturilor unde vor fi preluate și pre
lucrate în continuare aceste informații.

Una din caracteristicile sistemelor 
calitativ superioare este autoreglarea 
lor. Dacă avem în vedere contabilita
tea, informațiile furnizate de ea per
mit și sînt destinate, în primul rînd, 
reglării sistemelor de mijloace și surse, 
procese și rezultate care constituie o- 
biectul ei de studiu. Astfel, de exem
plu, informațiile furnizate de sistemul 
contabil privitoare la volumul cheltuie
lilor comparativ cu acela al veniturilor, 
permit conducerii unităților gestionare 
să cunoască felul și mărimea reală 
a rezultatelor financiare și să re
gleze activitatea sistemului (a unității 
gestionare) în raport cu posibilitățile și 
restricțiile acestuia. Fundamentată pe 
baza teoriei sistemelor și concepută ca 
un sistem de circuite de reglare, conta
bilitatea a devenit, la rîndul ei, un re
gulator al sistemului de conducere, a- 
naliză și control a activității unităților 
economice.

Autoreglarea sistemului contabil tre
buie înțeleasă însă și în limitele sale 
stricte, adică prin, faptul că informați
ile care ies din sistemul contabil pro
voacă o acțiune reglatoare nu numai 
asupra realității empirice, ci și asupra 
contabilității însăși, ca sistem de cu
noaștere a acesteia. Se poate spune că 
sistemul contabil, autoreglîndu-se, se 
adaptează la cerințele conducerii eeo- 
nomico-financiare. în prezent, are loc o 
asemenea acțiune de autoreglare a 
sistemului contabil, în sensul că, pen
tru a răspunde cerințelor conducerii 
moderne a unităților gestionare, con
tabilitatea se orientează, într-o măsură 
tot'mai mare, spre folosirea aparatului 
matematic modern și a tehnicii electro
nice de calcul. Avînd deja date ele
mentele de analiză sistemică mențio
nată, vom urmări într-un articol urmă
tor în ce direcție se desfășoară acest 
proces, și ce elemente l-ar putea po
tența.

conf. dr. Valeriu VOICA 
conf. dr. Ladislau POSSLER
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LITERATURA economica din Uniunea 
Sovietică acordă o importanță deosebită 
categoriei „gestiune economică" („hozra- 
sciot"), pe care o tratează, in contextul 
mai larg al perfecționării întregului meca
nism economic. Această categorie și-a 
găsit reflectarea și in noua Constituție 
a U.R.S.S. (adoptată in 1977), în care se 
stipulează că in conducerea economiei 
socialiste se folosesc in mod activ gestiu
nea economică, beneficiul și alte pirghii 
și stimulente economice (articolul 16).

in literatura economică sovietică se spe
cifică faptul că teoria economică s-a axat 
pină in prezent în special pe evidențierea 
și analiza trăsăturilor esențiale ale socia
lismului la nivel macroeconomic cum ar 
fi : subordonarea producției satisfacerii 
nevoilor sociale, dezvoltarea planică, uni
tatea intereselor economice, conducerea 
conștientă a producției sociale în ansam
blul squ etc. Toate acestea însă nu ar 
evidenția trăsăturile caracteristice ale re
lațiilor pe care le presupune gestiunea 
economică. V. V. Radaev consideră că : 
a) gestiunea economică reprezintă rapor
turi de producție care se manifestă ne
mijlocit la nivelul unității economice. 
Sistemul relațiilor de producție so
cialiste este foarte complex și in
clude o serie de verigi care, în 
funcționalitatea lor, pot conține trăsă
turi diferențiate de funcționare a siste
mului în ansamblu ; b) caracterizînd nive
lul relațiilor inițiale raporturile de ges
tiune economică se regăsesc la nivelele 
superioare, inclusiv la nivelul societății în 
ansamblu ; c) relațiile de gestiune eco
nomică scot în evidență autonomia sau

Aspecte teoretice 

și practice 

ale perfecționării 

mecanismului economic 

in literatura sovietică <0 

independența relativă a unităților econo
mice1)- Punctele de vedere expuse în acest 
sens au găsit o convergență în precizarea 
faptului că autonomia relativă a unități
lor economice în socialism este determi
nată de specificul relațiilor de producție 
socialiste, reflectînd particularitățile pro
prietății sociale socialiste asupra mijloace
lor de producție in această etapă a dez
voltării societății sovietice.

în teoria economică sovietică este astăzi 
generalizată o definiție a gestiunii eco
nomice, conform căreia ea este o „cate
gorie economică care exprimă ansamblul 
relațiilor de producție ce ppar în procesul 
funcționării celulelor de bază ale econo
miei naționale, celule care au o autono
mie relativă"'1).Această definiție consem

nează legătura dintre activitatea unității 
economice de bază și mecanismul econo
mic de ansamblu. Unii autori, cum sînt 
P. G. Bunici și V. V. Radaev, consideră 
că, în cadrul acestei definiții, accentul tre
buie pus pe reproducția individuală, apre
ciind că tocmai reproducția în cadrul uni
tății economice reprezintă elementul esen
țial al relațiilor de gestiune economică3), 
înainte gestiunea economică era apre
ciată în esență prin acoperirea cheltuieli
lor unității economice din realizările ei, 
precum și prin cointeresarea materială. 
Ceea ce odinioară se considera a fi 
esența gestiunii economice, astăzi este 
interpretat ca fiind doar o derivată o 
esenței reale.

în această interpretare a gestiunii eco
nomice accentul nu se pune pe întreprin
dere ca obiect al conducerii ci pe re
producția individuală și raporturile ei cu 
reproducția socială. Reproducția indivi
duală în socialism stabilește, după apre
cierea lui V.V. Radaev, ansamblul de le
gături dintre munca individuală și so
cială și nevoia socială. în această legă
tură punctul de plecare îl constituie alo
carea de către societate a unei anumite 
cantități de resurse (mijloace de produc
ție și bani) unității economice. Realiza
rea produsului în cadrul reproducției so
ciale creează condițiile pentru alcătuirea 
resurselor necesare pentru un nou ciclu 
de producție. Mișcarea mijloacelor 
în cadrul reproducției individuale 
este reprezentată prin succesiunea : 
resursele alocate (cheltuielile de pro
ducție) - rezultatele producției - re
sursele sau mijloacele pentru un nou ciclu.

Reproducția individuală în socialism

Dr.loan Camenițâ

Protecția 
invențiilor

prin 
brevete

tOitUM ACADEMIEI UTUUICIISOCIAUSTE ROMANIA

• Lucrarea dr. loan Camenițâ 
Protecția invențiilor prin bre
vete. apărută în Editura Acade

miei R.S.R. (294 p.), este o ana
liză amplă și competentă a pro
blematicii juridice a protecției 
invențiilor. Dintr-o prezentare 
istorică introductivă, aflăm că 
o atestare documentară a ge
niului tehnic românesc există 
încă din 1342. Printre cele 87 de 
state, care participă, de la 1 ia
nuarie 1977, la Uniunea pentru 
protecția proprietății industriale, 
România figurează ca membru 
încă de la 6 octombrie 1920.

Distingind invențiile breveta- 
bile de cefe nebrevetabile, au
torul analizează elementele con
stitutive ale invenției breveta- 
bile : să reprezinte o soluție teh
nică ; să fie nouă față de stadiul 
cunoscut al tehnicii mondiale ; 
să constituie un progres tehnic 
in raport cu soluțiile anterioare ; 
să fie aplicabilă pe cale indus
trială, pentru rezolvarea unor 
probleme din economie, știință, 
ocrotirea sănătății ș.a, ; să fie 
o creație științifică și tehnică (să 
cuprindă o ,,idee inventivă").

Autorul explică, cu exemple 
practice reale, rațiunea acestor 
cerințe. Se prezintă durata vala
bilității brevetelor, drepturilor și 
obligațiilor decurgind din bre
vet și din certificatul de inventa
tor, restringerea exercitării drep
tului exclusiv (licențele obligato
rii), încetarea drepturilor, proce
dura de acordare, mijloacele ju
ridice de apărare a drepturilor, 
lucrarea încheindu-se cu protec
ția internațională a invențiilor in 
cadrul colaborării mondiale in 
domeniul proprietății industriale.

Calitatea vieții

• Revista PERSPECTIVES PO
LONAISES nr. 2/1978 face in ar
ticolul La qualite de la vie (Cali
tatea vieții) o încercare de ela
borare a problematicii pe care o 
implică acest concept. Această 
categorie conceptuală — se ara
tă in articol — ne permite să 
descoperim perturbațiile semna

late de existența unor trebuin
țe umane ignorate atit de in
vestigațiile sociale, cit și de 
strategiile de dezvoltare. Ar fi 
un fapt că, pină în prezent, cen
trele de decizie nu au reușit să 
modifice cit de cit serios siste
mul de valori pe care societatea 
și le-a insușit deja. Este cert că 
dezvoltarea economică satisfa
ce anumite trebuințe, dar in a- 
celași timp ea generează altele, 
in timp ce deocamdată, mai 
mult sau mai puțin, ea neglijea
ză unele, cum ar fi puritatea 
aerului și a apei, ocrotirea in 
genere a mediului natural, liniș
tea, spațiul, mediul social ami
cal. Se naște Întrebarea dacă 
satisfacerea unor trebuințe apă
rute pe făgașul dezvoltării eco
nomice, precum și a altora mal 
vechi, compensează pierderile 
determinate de nesatisfacerea 
altor nevoi și de apariția unora 
care nu existau in trecut, dar care 
sînt resimțite in prezent ca tre
buințe fundamentale. Printre
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prezintă însă unele particularități. Spre 
deosebire de o economie bazată pe pro
prietatea privată, economie în care mo
mentul inițial al reproducției sociale îl 
constituie reproducția individuală, în con
dițiile economiei socialiste acest moment 
este reproducția socială. Mecanismul 
circuitului individual al mijloacelor în 
condițiile economiei socialiste este deter
minat de reproducția de ansamblu, so
cietatea jucînd rolul hotărîtor în înfăptui
rea reproducției individuale. Constituind o 
parte integrantă a reproducției sociale, 
reproducția individuală poartă în sine 
toate caracteristicile proprietății sociale 
asupra mijloacelor de producție.

în ceea ce privește acoperirea cheltuie
lilor din realizări sau autofinanțarea și asi
gurarea unor încasări care să depășească 
cheltuielile, adică rentabilitatea, se consi
deră că acestea nu sînt suficiente pen
tru a reda esența gestiunii economice în 
condițiile socialismului dezvoltat. Nu este 
suficientă autofinanțarea și obținerea unei 
rentabilități. Nu se urmărește obținerea 
unei rentabilități în general, ci se 
cere un anumit nivel de rentabilitate 
Accentul cade astfel pe creșterea eficien
ței economice prin intermediul gestiunii 
sconomice- Acest lucru nu se reduce la 
nivelul întreprinderii, el este valabil și la 
nivelul uniunilor economice (centralelor) 
și, mai departe, la nivelul subramurilor și 
ramurilor economice. în mare măsură 
acest punct de vedere o depășit stadiul 
discuțiilor.

Prezentăm în continuare unele direcții 
de perfecționare a relațiilor de gestiune 
economică, așa cum sînt evidențiate de 
diferiți autori'1).

1) Hozrasciotnîe otnoșeniia v razvitom 
soțialisticeskom obșcestve. Culegere. :
Moscova, 1975, p. 14—15.

2) Hozeaistvemiîi rascet v soțialisti- ! 
ceskoi ekonomike. Ed Misl, Moscova : 
1976, p. 10.

3) P.G. Bunici : Upravlenic, ekonomi- 
ceskie riceaghi. hozrasciot, Ed. Zna- ' 
nie, Moscova. 1976. p, 294 ; V.V. Ra- , 
daev : Sușcinost hozrasciotnîh otno- 
șeizii, Voprosî Ekonomiki nr. 1/1978, | 
p. 67—76.

1) V. Pavlova și A. Finkelstein : Hozras- ■ 
ciotnîe metodî stimulirovania tehni- 
ceșkogo progressa, Voprosî ekono- j 
miki nr. 4/1976 ; P. Bunici : Hozra- 1 
sciot i rost effectivnosti tebniceskogo I 
progressa, Voprosî ekonomiki nr. 
6/1977 ; V. Kocikian și V. Koșkin : . 
Osnovi hozrasciota v naucino tehni- : 
eeskih obedineniah, Voprosî ekono- j 
miki nr. 7/1977 : R. Olsason : Sover- 
șenstvovanie stimulov hozrasciota i 
effect ivnoSt ispclzovania osnovnih 
fondov, Voprosî ekonomiki nr.9/1977 , 
Obobșcestvlenie soțialisticeskogo 
proizvodstva i soverșenstvovanie i 
mehanizma hoziaistvovania, Kiev, 
1976.

înfăptuirea într-o formă mai dezvoltată a 
autofinanțării. Există un experiment în care 
beneficiul ministerelor, departamentelor și 
al uniunilor industriale, inclusiv al între
prinderilor, se împarte în două. O parte 
,rămîne la dispoziția organizațiilor men
ționate, cealaltă parte se redistribuie în 
interesul societății. Conform prevederilor 
planului pe 1977 se punea la dispoziția 
unităților economice 40% din beneficiul 
obținut. în cazul în care unitățile respec
tive nu-și pot acoperi cheltuielile deter
minate de lărgirea activității lor, ele pot 
apela la credit, inclusiv pentru finanțarea 
investițiilor planificate. Aspectul esențial 
în autofinanțare rămîne planificarea cen
tralizată, ea fiind singura în stare să asi
gure proporțiile și legăturile economice 
cele mai raționale.

în autofinanțarea ramurilor economice 
joacă un rol tot mai important fondurile 
pentru amortizare. Trecerea acestor ra
muri pe gestiune economică este core
lată cu măsura care prevede ca 40-50% 
din fondul de amortizare creat în ramura 
.respectivă să fie folosit pentru reutilarea 
și modernizarea fondurilor fixe în cadrul 
ramurii.

Tendințele de a acoperi cît mai deplin 
cheltuielile din producția realizată se ma 
nifestă și prin introducerea regulii con
form căreia lipsa de mijloace circulante 
,se acoperă din veniturile verigii econo
mice care se face vinovată de acest 
lucru și nu de la buget. Acoperirea chel
tuielilor din veniturile obținute prin rea
lizarea producției impune o evaluare cît 
mai exactă și o cuprindere cît mai com
pletă a tuturor cheltuielilor pentru obține

rea producției, cheltuieli care au loc afit 
la nivelul uniunilor de producție, al în
treprinderilor, cît și la nivelul societății 
în acest sens este semnificativ că 
în prezent în U.R.S.S. se urmărește cu
prinderea în cheltuielile de producție a 
cheltuielilor efectuate cu explorarea geo
logică ; de asemenea s-a realizat crește
rea normativelor de amortizare și se ex
tinde practica autogestionării institutelor 
de cercetare științifică și, concomitent cu 
aceasta, reducerea fondurilor alocate de la 
buget în acest scop ; la o serie de com
ponente ale costului de producție care 
anterior erau stabilite sub valoare se 
reevaluează prețurile

prof. dr. Eugen PRAHOVEANU 1 2 3

problemele care se pun in fața 
cercetării sociologice or fi, inc
inte de toate : in ce constă sti
lul de viață socialist, ce trăsă
turi concretizează sistemul de 
valori socialiste pe linia calității 
vieții

Natura banilor la Jacques 
Rueff
• Sub titlul La verile de Jac

ques R'e't (Adevărul lui Jac- 
gues Rueff), revista CHRONI- 
QUES D'ACIUALITE DE LA 
S.E.D.E.I.S. (nr. 9/1 mai 1978), 
publică un articol in care Jac
ques Plassard încearcă, referin- 
du-se îndeosebi la cartea ,,L'Or- 
dre social" a defunctului aca
demician francez, să evidențieze 
ceva din gindirea economică o 
acestuia. J.P. scrie că presa a 
onorat memoria lui J. Rueff, mo- 
nifestind astfel faptul că fran
cezii respectă și stimează un 

om care și-a conascrat viața a- 
părării unei doctrine care nu a 
prea fost îmbrățișată. Jacques 
Rueff - spune J.P. - a dobindit 
notorietate în apărarea etalo- 
nului-aur. Această atitudine a 
fost însă confundată cu un atac 
la adresa etalonului-dolar, deși 
gindirea sa, liberă de orice na
ționalism, era mult mai profun
dă. Pentru Rueff — spune Plas
sard — moneda nu este, prin 
natura sa, o instituție etatistă ; 
ea este o instituție socială, mai 
curînd asemănătoare limbajului 
decît instituțiilor publice forma
lizate. Dacă un stat își arogă 
pe nedrept suveranitatea mone
tară, el va abuza pînă la ur
mă de ea în mod inevitabil, dis- 
trugînd „ordinea socială". După 
cum se știe, spune J.P., statui 
american a abuzat de puterea 
monetară pe care și-a arogat-o, 
de unde a rezultat o dezordine 
socială pe scară mondială care 

din 1971 își manifestă ravagiile 
în mod manifest.

„Obscuritatea tehnică" 
a unor teorii asupra 
șomajului
• Michel Aglietta își exprimă 

în studiul intitulat Panorama 
sur les theories de l'emploi (Pr< 
vire de ansamblu asupra teori
ilor referitoare la ocuparea 
forței de muncă), apărut in 
REVUE ECONOMIQUE voi. 19, 
1978, îngrijorarea in legătură cu 
teoriile ocupării forței de muncă 
in circulație în Occident.

Pentru a convinge că actuale 
le teorii sînt învăluite într-o ,,ob
scuritate tehnică" M. A. se o 
prește asupra teoriilor care sus
țin că : a) rata șomajului este 
in funcție de rata inflației 
(curba Phillips) ; b) rata șoma 
juiui ,,optimal" este determinată 
în mod voit de procesul indivi-

FIȘE

dual de căutare a unui loc de 
muncă; c) rata șomajului este in 
funcție de creșterea producției 
și crearea de. locuri de muncă ; 
d) neconcordanța dintre cererea 
și oferta forței de muncă deter 
minată de modificările economi 
ce structurale și inadaptarea 
torței de muncă. M.A. conside 
ră că fenomenul șomajului nu 
mai poate fi legat de diferite 
tehnici economice și că el pune 
în discuție natura și funcționali 
tatea întregului sistem econo 
mic, motiv pentru care pledează 
nu pentru niște scheme explicați 
ve de care dispune in prezent 
economia politică (capitalistă), 
ci pentru o teorie generala care 
să ofere soluții factorilor de râs 
pundere.



„Pornind de la realitatea existenței în lumea de azi a țărilor socialiste, 
a statelor în curs de dezvoltare și a țărilor capitaliste, politica coexistenței 
pașnice apare ca o necesitate obiectivă ce impune dezvoltarea largă a 
colaborării și înțelegerii între toate statele, fără deosebire de orînduire 
socială".

NICOLAE CEAUSESCU

Necesitatea unei activități susținute pentru impulsionarea evoluțiilor 
pozitive în relațiile internaționale

PROMOVAREA COEXISTENTEI PAȘNICE -

OBIECTIV STATORNIC AL POLITICII EXTERNE 

A ROMÂNIEI SOCIALISTE
PRESTIGIUL POLITIC de care ,se bucură astăzi România 

socialistă în lume se bazează, în planul relațiilor internaționale, 
pe caracterul consecvent principial al politicii externe a țării 
noastre, pe dezvoltarea legăturilor pe cele mai variate planuri 
cu toate statele lumii, indiferent de sistemul social-politic. Este 
o politică de aplicare fermă, neabătută a principiilor coexisten
ței pașnice, concept care izvorăște din realitățile obiective ale 
lumii contemporane și care oferă singura alternativă la politica 
de înfruntare și de încordare , a relațiilor dintre state. O con
tribuție decisivă, larg recunoscută și apreciată pe plan mondial, 
la elaborarea și promovarea principiilor coexistenței pașnice, la 
afirmarea lor tot mai amplă în practica vieții internaționale o 
constituie neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. în toate acțiunile internaționale 
ale partidului și statului nostru se reflectă preocuparea constan
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea proble
melor lumii contemporane pe cale pașnică, prin tratative, prin 
excluderea forței, prin asigurarea dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața în mod liber, așa 
cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Acestea sînt ce
rințe imperioase care decurg nemijlocit din configurația atît 
de variată și complexă a lumii de astăzi.

O lume a diversității 
și a interdependențelor 

Una din cele mai directe ale crești

pendenței dintre economiile naționale este faptul că fenomene
le, procesele, petrecute în economia mondială și pe piețele in
ternaționale, schimbările în ce privește evoluția diferitelor eco
nomii naționale, exercită o influență mai mare sau mai mică, 
directă sau indirectă, imediată sau de perspectivă, asupra sta
telor. Din această cauză, studierea atentă a fenomenelor econo
mice din întreaga lume nu prezintă numai un interes teoretic, 
dar și unul practic, fiind una din premisele elaborării politicii 
economice externe și a unor poziții și acțiuni în cadrul relați
ilor internaționale. Crizele actuale care se manifestă în econo
mia mondială pun cu acuitate crescîndă problema necesității 
restructurării ansamblului relațiilor economice și politice inter
naționale, a instaurării unei noi ordini .mondiale. Faptele 
demonstrează că actuala ordine internațională, instaurată în- 
tr-o perioadă cînd capitalismul domina majoritatea țărilor lumii 
sub formele stăpînirii coloniale sau neocoloniale, este nepriel
nică sau chiar ostilă rezolvării gravelor probleme cu care este 
confruntată omenirea în prezent. Și aceasta pentru că sistemul 
de ansamblu al relațiilor economice și politice dintre state nu a 
ținut pasul cu schimbările revoluționare petrecute pe plan mon
dial și nu s-a adaptat în măsură corespunzătoare noilor cerințe 
ale progresului econotaic și social al tuturor națiunilor.

în acest sens nu se poate ignora faptul că în relațiile dintre 
state se mai încearcă unele practici bazate pe „dreptul celui 
mai puternic", pe continuarea vechii politici imperialiste de 
forță și dictat, cel mai puternic urmărind să impună celui mai 
slab condițiile și voința sa. Eforturile unor popoare de a-și ho
tărî singure destinele, fără amestec din afară, mai întîmpină 
obstacole din partea politicii de presiune politică și economică 
sau sînt confruntate cu acte de agresiune militară directă.

Pe de altă parte, într-o lume a interdependențelor crescânde, 
în care concertarea între interesele națiunilor egale în drep
turi ar trebui să fie o regulă inviolabilă, unele decizii care pri
vesc întreaga omenire continuă să fie luate fără participarea 
tuturor statelor la dezbaterea și adoptarea hotărârilor respec
tive. Promovarea unor politici de forță, a unor acțiuni 
care conduc la adîncirea contradicțiilor, Ia creșterea ne
încrederii și diminuarea securității, concomitent cu menținerea 
unor blocuri militare opuse și a cursei înarmărilor, consti
tuie impedimente puternice în calea coexistenței pașnice, a unei 
cooperări universale indispensabile progresului omenirii. A- 
ceasta întreține suspiciunea între popoare și deturnează aten
ția și eforturile națiunilor de la marile probleme care stau în 
fața umanității, cum sînt cele privind lichidarea subdezvoltării, 
asigurarea stabilității economiei mondiale, folosirea re
surselor energetice și de materii prime, realizarea unor 
proiecte de mare amploare, legate de dezvoltarea unor zone ale 
lumii sau de protejarea mediului înconjurător etc. Acestea re
prezintă probleme care privesc toate popoarele, toate statele, 
atît cele socialiste cît și cele capitaliste, atît cele avansate eco- 
nomicește cît și cele în curs de dezvoltare.

în mod evident, războiul nu numai că nu ar soluționa nici 
una din problemele cardinale care confruntă omenirea, ci ar 
pune sub semnul întrebării însăși supraviețuirea acesteia, ținînd 
seama de forța distructivă fără precedent în istorie pe care au 
căpătat-o armele contemporane, nucleare și convenționale. 
Coexistența pașnică apare în aceste împrejurări nu ca un dezi-

CONFIGURAȚIA lumii actuale arată că statele globului pot 
fi clasificate în funcție de o serie de criterii obiective, care nu 
se exclud, ci se completează reciproc. Astfel, țările lumii se 
deosebesc între ele după orânduirea lor socială, după nivelul 
dezvoltării lor economice, după locul pe care-1 ocupă în diviziu
nea internațională a muncii, după gradul de participare la cir
cuitul economic mondial, după potențialul lor economic ș.a.m.d. 
Diferențierea în funcție de aceste criterii multiple are puterni
ce rădăcini istorice în evoluția economică și politică .a țărilor, 
în tradițiile lor, în particularitățile dotării lor cu resurse umane 
și materiale, în specificul și abundența resurselor naturale etc.

Evident, diversitatea de situații creează premise pentru exis
tența unor particularități și interese proprii fiecărei țări. Tot
odată, nu poate fi trecut cu vederea faptul că nici o țară, ori- 
cît de mare ar fi ea, oricîte resurse umane și materiale ar avea 
ea la dispoziție, nu se poate izola de restul lumii. Participarea 
la circuitul economic mondial, la schimburile de valori materia
le și spirituale, reprezintă în zilele noastre nu numai un mijloc 
de satisfacere a unei tot mai mari varietăți de necesități ale 
consumului personal și ale consumului productiv al societății, 
dar și un mijloc de asigurare a progresului economic și social, 
al progresului științific și tehnic. Interdependența crescîndă 
între economiile naționale, izvorîtă din adîncirea fără prece
dent a diviziunii internaționale a muncii, reprezintă baza rela
țiilor economice dintre statele lumii, a schimburilor de bunuri 
și servicii dintre ele, o componentă de bază, cu o înrîurire ho
tărâtoare asupra relațiilor internaționale.



tală, ca singura alternativă rațională aflată în fața tuturor1 po
poarelor lumii.

A DEVENIT evident că remodelarea relațiilor economice 
și politice internaționale, instaurarea unei noi ordini mon
diale, implică nu numai lichidarea politicii imperaliste, 
colonialiste și neocolonialiste, dar și o profundă democratizare 
a relațiilor economice și politice dintre state, fie ele mari sau 
mici, dezvoltate sau mai puțin avansate. O experiență înde
lungată a vieții internaționale demonstrează că relațiile econo
mice, pe de o parte, și relațiile politice, pe de altă parte, nu 
constituie domenii sau compartimente izolate unul față de ce
lălalt. Dimpotrivă, între relațiile economice și cele politice exis
tente la un moment dat între diferitele țări există un indestruc
tibil raport de interdependență, de condiționare și determinare 
reciprocă. De aceea, democratizarea relațiilor economice in ter
naționale nu poate fi realizată fără o democratizare a relațiilor 
politice dintre state.

Pe fundalul creșterii interdependențelor dintre economiile 
naționale se poate constata totodată o sporire a diferențierii 
intereselor și ponderilor țărilor în cadrul economiei mondiale. 
La rîndul său, diferențierea țărilor în funcție de dimensiuni, 
nivele de dezvoltare economică, orînduire sccial-politică etc. 
reprezintă baza pe care s-au edificat, de-a lungul istoriei, o în
treagă gamă de forme de interdependență între națiuni, po
poare și țări. Una din formele interdependențelor este aceea pe 
care o putem numi interdependență simetrică. în care parte
nerii obțin avantaje reciproce și-și respectă în mod reciproc in
teresele, suveranitatea și independența. O formă care a căpătat o 
largă extindere în economia și, implicit în politica mondială, este 
însă aceea care poate fi denumită interdependența asimetrică. A- 
ceaslă formă se bazează pe un dezechilibru de drepturi și obliga
țiuni și se manifestă în concentrarea avantajelor și drepturilor 
la unii parteneri și, totodată, în concentrarea dezavantajelor și 
obligațiunilor fără echivalent în drepturi la ceilalți parteneri.

Un exemplu tipic al interdependențelor asimetrice extreme! 
a devenit, într-un anumit moment istoric, sistemul colonial al 
marilor puteri imperialiste. Asimetria între drepturi și obliga
țiuni și-a găsit expresia în deplina pierdere a independenței și 
suveranității de către țările transformate în colonii, pe de o par
te, iar pe de altă parte în dreptul metropolei de a decide asu
pra tuturor problemelor economice și politice ale țărilor sub
jugate, fără nici o consultare a acestora.

Lichidarea sistemului colonial al imperialismului ca urma
re a revoluțiilor de eliberare națională, a determinat o modifi
care profundă pe harta politică a lumii, a creat premisele pentru 
schimbări radicale în economia mondială. Pentru prima dată în 
istorie există condiții ca singura formă de interdependență în
tre economiile naționale să fie aceea de tip simetric, fundamen
tată pe principiile coexistenței pașnice, pe promovarea unor noi 
relații internaționale între state bazate pe egalitate în drepturi, 
independență și suveranitate națională, neimixtiune, avantaj 
reciproc, nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța. Dacă

Cursa înarmărilor întreține baza materială pentru exercita
rea de presiuni, pentru impunerea primatului forței asupra 
dreptului, echității și moralei și în același timp provoacă irosirea 
neproductivă a unor imense resurse materiale și spirituale, ceea 
ce diminuează șansele rezolvării unor probleme urgente cu ca
racter național sau mondial.

Coexistența pașnică apare în aceste împrejurări nu ca un 
deziderat subiectiv, de conjunctură, ci ca o necesitate obiectivă, 
vitală, ca singura alternativă rațională aflată în fața popoare
lor lumii. înfăptuirea acestui deziderat este o condiție a însăși 
dezvoltării economiei mondiale, a economiei fiecărei țări, a de
pășirii subdezvoltării și a decalajelor existente în lume.

„Propunerile pe care le-am prezentat la Organizația Națiuni
lor Unite — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară de la Tîrgu Mureș — reprezintă o contribuție 
importantă a poporului nostru in direcția găsirii căilor pentru 
a se pune capăt înarmărilor, pentru a se trece treptat la dezar
mare. la dezarmare nucleară, pentru ca economiile realizate ast
fel să fie folosite pentru dezvoltarea eco'nomico-socială a po
poarelor, a țărilor in curs de dezvoltare, pentru ca minunatele 
cuceriri ale științei să fie utilizate nu în scopuri militare, ci în 
scopul ridicării gradului de civilizație și bunăstare a tuturor 
popoarelor. Lupta pentru dezarmare constituie astăzi o cerință 
fundamentală a tuturor națiunilor, de înfăptuirea căreia depinde 
viitorul întregii omeniri".

O cerință obiectivă — 
democratizarea relațiilor 
internaționale 

trice, aceasta își găsește explicația în faptul că se mențin 
încă bazele unei inegalități inacceptabile a statelor, a poziției 
lor în economia și politica mondială. Pe de altă parte, în afara 
acestui fundal obiectiv, continuă să existe pregnante manifes- 
stări ale politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste 
care periclitează permanent pacea și securitatea internațională.

Necesitatea afirmării echității 
și legalității

ÎN PREZENT există numeroase indicii că lumea trece prin- 
tr-o perioadă dificilă. Are loc o adîncire a decalajelor economi
ce internaționale care tind să se transforme într-o adevărată 
prăpastie. Economia mondială suferă de pe urma unor multiple 
crize în care fenomenele tipice crizelor ciclice se împletesc cu cri
ze cu caracter neciclic — criza energetică și a materiilor prime, 
criza ecologică, criza monetară și financiară, inflația. Cursa înar
mărilor, în ciuda eforturilor depuse de numeroase țări și a nego
cierilor îndelungate, tinde să se mențină ipotecând viitorul dez
voltării, stabilitatea economiei mondiale și a lumii în general 
In diferite compartimente ale relațiilor economice inter
naționale și, în primul rînd, în cel cdmercial se revigorizează 
tendințele protecționiste cu puternice accente discriminatorii, 
ceea ce generează sau ascute contradicțiile economice între state 
și grupări de state. Are loc o ascuțire a tensiunilor în unele 
zone care ajung pînă la confruntări directe, inclusiv ciocniri mi
litare, care întrețin o atmosferă de neliniște, încordare și sus
piciune în viața internațională.

Se cere să fim pe deplin conștienți, așa cum apreciază parti
dul nostru, de faptul că tendința de accentuare a stărilor de 
încordare și conflictuale în lume duce la noi conflicte și răz
boaie, menținînd inclusiv pericolul izbucnirii unui nou război 
mondial.

Pe acest fundal de înrăutățire a situației internaționale se 
poate constata o puternică accentuare a tendințelor de reîmpăr
țire a lumii în sfere de dominație și influență. Au apărut noi 
focare de conflict. Se recurge din ce în ce mai des la presiuni 
politice și economice ale unor state asupra altor state și chiar la 
intervenții militare directe. în vederea declanșării unor con
fruntări militare și pentru a putea recurge la ingerințe în tre
burile interne ale altor state sînt folosite ca pretext orice fel 
de probleme teritoriale sau naționale litigioase, probleme crea
te de cele mai multe ori de către puterile coloniale în timpul 
dominației lor sau la plecarea lor din colonii.

Evoluția evenimentelor din ultima vreme comportă grave 
riscuri pentru destinele omenirii, inclusiv primejdia unui nou 
război mondial. Ea este legată direct de sistemul vechilor relații 
economice internaționale bazate pe inechitate și inegalitate, de 
politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă. în expune
rea poziției României în problema dezarmării recent înfățișată 
sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din însărcinarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu s-a subliniat din nou, că 
„rivalitățile dintre diferite state și dintre grupările milita
re, strategia reîmpărțirii lumii, cu atributele imixtiunilor poli tice, 
militare și economice, creează serioase pericole pentru securita
tea popoarelor, poluează climatul politic și întreaga viață inter
națională. Armele sînt folosite ca instrumente în vederea perpe
tuării unor relații interstatale bazate pe «dreptul forței» în 
locul edificării unei lumi în care să prevaleze «forța dreptului», 
să se afirme, principiile echității și legalității internaționale, 
potrivit năzuințelor fierbinți de pace și dreptate, libertate și 
progres ale întregii omeniri".

Coexistența pașnică — cadru 
favorabil pentru extinderea 
cooperării

ESTE NECESAR ca în mod hotărît să se pună capăt politicii 
imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, să Se facă pași concreți 
pe drumul dezarmării, să fie promovate cu consecvență și per
severență principiile coexistenței pașnice, acceptate ca singură 
soluție rațională în configurația actuală a lumii, să se respecte 
cu strictețe independența și suveranitatea tuturor statelor, 
dreptul popoarelor de a-și alege de sine stătător calea de dez
voltare. A devenit evident că singura alternativă la confrunta
re și conflicte este coexistența pașnică, dezvoltarea și amplifi
carea larga a relațiilor economice, între toate statele lumii, 
indiferent de orînduire socială, nivel de dezvoltare, potențial 
sau alte criterii care diversifică lumea în prezent.

Menținerea actualelor tendințe negative, continuarea evolu-



i tre state periclitează în mod grav pacea lumii, viitorul său. în 
I aceiași timp ea pune sub semnul întrebării schimburile econo- 
' mice dintre țări și popoare, cooperarea economică, științifică- 
• tehnică, culturală etc. O asemenea evoluție vine în contradicție 

cu experiența ultimilor 10—15 ani cînd pe plan internațional 
s-au afirmat și adeseori s-au adîncit fenomene pozitive de co
operare pe multiple planuri între state cu niveluri diferite de 
dezvoltare, cu orînduri sociale diferite, cu potențiale diverse,

■ care exercită o influență favorabilă instaurării unei păci trai- 
» nice în lume.

După cum atestă cifrele publicate în anuarele statistice și 
publicațiile economice curente ale Națiunilor Unite, amplifi
carea schimburilor internaționale de mărfuri a devansat puternic 
in ultimele decenii creșterea producției, inclusiv a producției 

i industriale mondiale care a fost deosebit de dinamică în 
' perioada postbelică.

între 1960 și 1975 producția industrială mondială a crescut 
de circa 3 ori, în timp ce exporturile totale au sporit de aproxi
mativ 6,8 ori, iar exporturile de produse industriale de peste 

1 7,5 ori. La sfîrșitul anului 1976 produsele industriei prelucră
toare ajunseseră să reprezinte peste 54% din totalul exporturilor 
mondiale, apropiindu-se de cifra de 530 miliarde dolari, față 

i de numai 70,2 miliaade dolari în anul 1960, este adevărat — în 
I prețurile curente ale fiecărui an.

Trebuie remarcat însă că nu este vorba numai despre schim
burile de mărfuri, ci și de stabilirea unor relații mai stabile și 
mai complexe, concretizate într-o multitudine de forme de 
cooperare în toate domeniile, începînd cu producția și terminînd 
cu comercializarea mărfurilor, de la cercetarea științifică funda
mentală și pînă la aplicația tehnologică. în domeniul cooperării 
au loc nu numai apreciabile creșteri cantitative, dar și accen
tuarea unor laturi calitative. Au apărut noi modalități de coope
rare, statele avînd un rol tot mai direct și mai activ în stabi
lirea și dezvoltarea relațiilor pe această cale. Mai mult, relațiile 
de cooperare fac din ce în ce mai mult obiectul acordurilor <T 
lungă durată sau al unor programe speciale în cadrul relațiilor 
interstatale.

Judecind prin prisma experienței concrete a dezvoltării rela
țiilor economice internaționale în decurs de un deceniu — un 
deceniu și jumătate, se poate constata că există motive obiec
tive pentru a aprecia că, în condițiile coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite, realitățile contemporane 
oferă largi perspective schimburilor comerciale și cooperării 
între state și popoare. Rezolvarea marilor probleme ce stau în 
fața omenirii solicită în continuare eforturi convergente ale 
tuturor țărilor lumii pentru declanșarea unor activități comune 
cu scopul de a eradica analfabetismul, foametea, subdezvoltarea 
și celelalte racile ce se mențin pe glob în. prezent.

Bazele principiale ale unui climat 
mondial de înțelegere reciprocă 

noașterea și aprobarea deplină a popoarelor de pe toate conti
nentele. Aplicarea lor în practica vieții internaționale prin nu
meroasele acțiuni inițiate și întreprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu reprezintă tot -atâtea verificări ale caracterului lor 
constructiv, acceptabil pentru toate țările care evaluează în 
mod lucid situația din lume, și totodată eficient din punctul de 
vedere suprem al menținerii păcii.

România, pronunțîndu-se în mod ferm pentru înlăturarea tu
turor fenomenelor care constituie în prezent frîne în calea dez
voltării raporturilor internaționale, dezvoltă relațiile de colabo
rare și cooperare în primul rînd cu țările socialiste, în cais de 
dezvoltare, cu toate țările lumii, indiferent de mărime. Vizitele, 
președintelui Nicolae Ceaușescu într-o serie de țări din Africa, 
America, Asia și Europa, se înscriu ca o contribuție la politica 
neabătută promovată de România în direcția dezvoltării relați
ilor cu toate statele lumii, a lărgirii și diversificării schimburi
lor în toate domeniile activității umane. Propria expe
riență demonstrează că între dezvoltarea rapidă, în ritmuri înal
te, a economiei naționale, și lărgirea relațiilor economice externe 
nu. este nici o contradicție. Și aceasta pentru că în condițiile 
contemporane, ale profundei revoluții științifico-tehnice ce se 
desfășoară pe plan mondial, progresul economic și social al tu
turor țărilor nu poate duce la închistare, la autarhie economică, 
ci, dimpotrivă, cere imperios adîncirea și diversificarea schim
burilor de mărfuii, cunoștințe tehnice și științifice, experiență 
de producție, multiplicarea și diversificarea relațiilor dintre 
țări, completarea reciprocă a necesităților lor, angrenarea lor tot 
mai profundă în diviziunea internațională a muncii.

Astfel, dezvoltarea accelerată a economiei românești a deter
minat o creștere importantă a exporturilor și importurilor de 
mărfuri. In 1977, cînd volumul producției industriale a Româ
niei a fost, în prețuri comparabile, de 25,9 ori mai mare decît în 
1950, exporturile au fost de 27,5 ori mai mari, iar importurile de 
24,1 ori. Ponderea produselor prelucrate a ajuns la circa 52%; 
din totalul exporturilor și la aproximativ 51% din totalul impor
turilor. Pe planul cooperării, numai în anul 1977 au fost înche
iate 20 de noi acorduri și înțelegeri de cooperare și colaborare 
tehnico-economică. In plus, s-au lărgit acțiunile de constituire 
de societăți mixte în țara noastră și în alte țări ; la sfîrșitul 
anului 1977 funcționau 8 societăți mixte de producție cu sediul 
în România, 28 societăți mixte de producție și comercializare și 
35 de societăți mixte de tip comercial și bancar cu sediul în 
străinătate. Amplitudinea relațiilor economice externe ale Rom j- 
niei se poate deduce, totodată, din faptul că numărul de țări 
cu care întreținem asemenea raporturi a ajuns la 140.

Trebuie constatat, pe de altă parte, că cifrele statis
tice pentru anii recenți publicate de Națiunile Unite arată că si 
pe plan mondial dezvoltarea, economică și lărgirea relațiilor eco
nomice merg mînă în mînă. Astfel, aproximativ patru cincim 
din exporturile mondiale provin din țări cu o economie dezvol
tată, iar peste trei sferturi din comerțul mondial se bazează pe 
schimburile reciproce dintre țările cu economie avansată. Este 
firesc, în acest context, să se tragă concluzia că una din condi
țiile esențiale ale intensificării relațiilor economice internațio
nale este reprezentată tocmai de asigurarea dezvoltării econo
mice a tuturor țărilor, care nu poate avea loc decît în cadrul. 
unui climat de pace și securitate prin lărgirea încrederii și a 
tuturor formelor de cooperare între state. Aceasta cere crearea» 
unui complex de condiții materiale și politice de natură nu nu
mai să înlăture obstacolele care stau astăzi în calea progresului, 
dar și să stimuleze evoluții pozitive în relațiile internaționale, 
înlocuind practicile și metodele care duc la confruntare cu cele ' 
care pot deschide noi perspective unei colaborări fructuoase 
pentru toate statele lumii.

Posibilitatea reală a creării unui astfel de complex de con
diții decurge din faptul că popoarele tuturor țărilor lumii, socia
liste și nesocialiste, dezvoltate și în curs de dezvoltare, mari și ; 
mici, industriale și agrare sînt profund interesate în procesul; 
consolidării păcii și securității, creșterii și dezvoltării economi-; 
ei mondiale, în înlăturarea fenomenelor de criză și de îngustare; 
a relațiilor dintre state. Coexistența pașnică, securitatea și dez
voltarea, pe de o parte, intensificarea relațiilor internaționale 
inclusiv a celor economice, pe de altă parte, constituie acel tot : 
unitar care in lumea contemporană dă o alternativă pozitivă 
și. de fapt, singura rațională pentru toate țările lumii față de 
evoluția gravă înregistrată în ultima vreme în raporturile din 
viața internațională. Prin această prismă, coexistența pașnică a 
statelor, indiferent de orînduire, nivel de dezvoltare etc. nu 
înseamnă numai inexistența războiului, ci constituie o alterna-: 
tivă activă, dinamică, de rezolvare în entmun a problemelor' 
planetare cu caracter vital, de dezvoltare continuă, perseveren
tă și responsabilă, a cooperării între state pentru asigurarea, 
unor evoluții pozitive, a întăririi păcii și securității.

dr. N. S. STÂNESCU I

PARTIDUL ȘI STATUL NOSTRU promovează cu consecven- 
ă aplicarea, în practica relațiilor internaționale, a principiilor co
existenței pașnice a tuturor statelor, indiferent de sistemul socjal- 
politic. Prin glasul reprezentantului său celui mai autorizat 
președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România 
s-a pronunțat și se pronunță cu fermitate pentru respectarea 
neabătută a acestor principii în relațiile politice, economice >7i 
de orice altă natură între state, ca singură alternativă a înfrun
tării, a încordării, a conflictelor care nu pot decît să frîneze pro
gresul social-economic, să întîrzie reducerea și lichidarea deca
lajelor flagrante care mai caracterizează lumea contemporană.

Aceasta nu este o politică de conjunctură, după cum nu este 
m deziderat subiectiv, ci constituie o cerință esențială, obiec
tivă, de durată a vieții internaționale, a cărei deplină respectare 
n practica relațiilor dintre state corespunde aspirațiilor profun
de ale tuturor popoarelor lumii de pace și progres social.

„Știm bine că existența statelor cu orînduiri sociale diferite, 
irăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară 
de la Tîrgu Mureș, va continua să fie multă vreme o realitate 
și de aceea facem totul pentru a se asigura. în aceste condiții, 
relații de colaborare între toate statele lumii, punînd la baza 
acestora principiile deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțarea la forță și Ia amenințarea cu forța, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile națio
nale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum, dorește fiecare 
națiune".

întreaga politică externă a țării noastre este o materializare 
strălucită, exemplară a acestor principii care întrunesc recu-



ECONOMIE MONDIALA

DEZARMAREA - CONDIȚIE VITALĂ 
A DEZVOLTĂRII ECONOMICE

SI A LICHIDĂRII DECALAJELOR ÎN LUME
ROMANIA SOCIALISTA militează 

în modul cel mai ferm pentru trecerea 
La măsuri concrete, practice, de dezar
mare și, în primul rînd, de dezarmare 
nucleară, și, în acest cadru, pentru în
cheierea cu succes a sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată acestei problematici, 
în cadrul .multiplelor contribuții esen
țiale ale președintelui țării noastre to
varășul Nicolae Ceaușescu, la rezolva
rea marilor probleme care confruntă 
în prezent omenirea, contribuții care 
i-au adus un înalt prestigiu și o largă 
audiență internațională, se înscriu și 
soluțiile concepțiile și concrete avan
sate pentru lichidarea stării de subdez
voltare, afirmarea relației intime care 
există între dezarmare și dezvoltare.

Cele 149 de state, participante la lu
crările sesiunii speciale a O.N.U. — ale 
cărei dezbateri se apropie de sfîrșit la se
diul di n New York al Națiunilor Unite — 
desfășoară în aceste zile ample consul
tări și negocieri pentru punerea de 
acord a documentului final al acestui 
important for mondial, chemat, prin 
mandatul încredințat și prin exigențele 
formulate cu vigoare de popoarele lu
mii, să inaugureze o eră nouă în acest 
domeniu vital pentru pacea, securitatea 
și progresul tuturor națiunilor. La ca
pătul unui proces îndelungat de dezba
teri. desfășurate în Comitetul pregăti
tor și pe parcursul lucrărilor propriu- 
zise ale sesiunii, panticipanții au con
semnat un păs pozitiv — încheierea 
procesului de redactare a preambulu
lui — prima din cele patru secțiuni ale 
documentului final care, după cum se 
știe, urmează să mai includă Declara
ția asupra dezarmării. Programul de 
măsuri și acțiune. Mecanismul de ne
gocieri.
O relație statuată fără echivoc: 
dezarmare — dezvoltare — 
securitate 

ganizații internaționale, dintre oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării, pe de o parte, și asigurarea dez
voltării și progresului tuturor națiuni
lor, fără excepție, pe de altă parte, 
„încetarea cursei înarmărilor și dezar
marea reală — precizează documentul 
convenit — reprezintă o sarcină de cea 
mai mare importantă și de cea mai 
mare urgență, atît pentru protejarea 
intereselor economice și politice ale 
tuturor popoarelor lumii, cît și pentru 
asigurarea cu adevărat a securității lor 
și garantarea viitorului lor pașnic".

Crearea de stocuri de armamente nu
cleare și clasice amenință să compro
mită eforturile vizînd înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării, să ridice ob
stacole în calea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale și să 
împiedice soluționarea altor proble
me vitale care confruntă omenirea. 
Ceea ce se cere acum — așa cum s-a 
degajat cu putere din dezbaterile 
generale ale sesiunii, din pozițiile 
exprimate de majoritatea covîrșitoare 
a statelor participante, în special 
de țările mici și mijlocii, neali
niate, în curs de dezvoltare, nenu
cleare — este înscrierea în programul 
de măsuri și acțiune ce va fi adoptat 
a unor obiective clare, concrete, preci
se, cum sînt înghețarea și reducerea 
bugetelor militare, măsuri prioritare de 
dezarmare nucleară și de eliminare a 
celorlalte arme de nimicire în masă, 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa, reducerea sub
stanțială a forțelor armate și armamen
telor convenționale, înaintarea gradua- 
lă spre obiectivul final a.1 dezarmării 
generale și totale și trecerea, în con
tinuare, la înfăptuirea fermă a acestor 
obiective urgente, ceea ce s-ar repercu
ta, fără nici o îndoială, de o manieră 
pozitivă atît asupra sporirii coeficien
tului de securitate în lume, cît și asu
pra accelerării eforturilor de progres și 
dezvoltare ale tuturor națiunilor, în pri
mul rînd aile țărilor în curs de dez
voltare.
Una din problemele cardinale 
ale contemporaneității: 
stoparea cursei înarmărilor

PENTRU O ATARE ABORDARE — 
definitorie pentru poziția și acțiunile 
energice ale partidului și statului nos
tru în sfera dezarmării — pledează o 
multitudine de argumente și date, evo
cate pregnant în dezbaterile de la 
O.N.U. și din alte foruri,, inclusiv de 
la actuala sesiune specială. Iată de 
exemplu, una dintre concluziile încor 
porate în ultima ediție, actualizată, a 
Raportului secretarului general al 
O.N.U. privind consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor și chel
tuielilor militare — elaborat în baza 
unei valoroase initiative a României —, 
raport care se află printre documen
tele de referință de bază ale sesiunii 

speciale : „Pe parcursul întregului ra
port — subliniază experții consultanți 
care au alcătuit documentul — s-a in
sistat asupra faptului că cele două o- 
biective principale vizate de comunita
tea internațională, dezarmarea și dez
voltarea, obiective pe care statele mem
bre ale Organizației Națiumiu.
s-au angajat să le urmărească fără în
cetare, se află, unul față de altui, in
tr-o strânsă legătură. Ar fi dificil, dacă 
nu imposibil, să se atingă un ritm de 
dezvoltare acceptabil dacă cursa înar
mărilor ar fi continuată".

Pe baza unor atari concluzii ale ex- 
perților în materie și pornind de la 
relația definitiv acreditată dintre de
zarmare și dezvoltare, Luările de poziție 
din cadrul sesiunii speciale au contri
buit în mod substanțial la relevarea 
parametrilor acestei relații, la evocarea 
decalajelor uriașe dintre statele indus
trializate și țările în curs de dezvoltare 
și a consecințelor nocive — pe plan 
național și internațional — ale stării 
de subdezvoltare în care trăiesc peste 
două treimi din populația globului, la 
evidențierea marilor avantaje ce ar 
decurge pentru toate națiunile din stă
vilirea cursei înarmărilor șl realizarea 
unor măsuri practice de dezarmare. 
Așa cum arăta președintele sesiunii 
speciale: „în fața Adunării Ge
nerale se află una din problemele 
cardinale ale contemporaneității — sto
parea cursei înarmărilor, care absoarbe 
resurse materiale și umane colosale. 
Lumea cheltuiește mai mult în scopuri 
militare decît pentru educație, iar ac
tivitatea de cercetare este orientată 
spre scopuri sterile, in loc să aibă ca 
obiectiv ameliorarea condiției umane și 
descoperirea de noi resurse energetice".

Comparațiile statistice între 
două „decenii" — 
un semnal serios de alarmă

NECESITATEA unei abordări noi și 
eficiente, străbătută de răspundere față 
de destinele păcii și progresului gene
ral. a problematicii dezvoltării și de
zarmării, obiective în strînsă interde
pendență. a devenit o cerință imperioa
să. reclamată de exigențele de bază ale 
edificării noii ordini politice și eco
nomice mondiale, între ale cărei com
ponente esențiale figurează atît lichi
darea decalajelor economice și a sub
dezvoltării. cît și înfăptuirea dezar
mării.

Cu puțin timp înaintea sesiunii spe
ciale consacrate dezarmării, la sediul 
din New York al Națiunilor Unite s-au 
desfășurat lucrările primei sesiuni a 
Comitetului plenar al O.N.U. pentru 
noua ordine internațională, organism 
creat în 1977. Consacrate în principal 
examinării problemelor subdezvoltării 
prin nrisma exigențelor noii ordini, lu
crările Comitetului au scos în relief, 
între obstacolele ce stau în calea dez-

DE IMPORTANTA MAJORĂ în an
samblul abordărilor, conceptelor, prin
cipiilor și măsurilor de ordin politic, 
organizatoric și instituțional pe care 
■sesiunea este chemată să le adopte în 
sfera dezarmării, preambulul are, între 
altele, meritul de a statua fără echivoc, 
o relație de însemnătate cardinală pen
tru reușita viitoarelor eforturi ale co
munității internaționale în direcția 
opririi cursei periculoase și costisitoare 
a înarmărilor și a înaintării progresive 
pe calea dezarmării: relația dezarmare- 
dezvoltare-securitate. în acest sens, 
după ce fixează cu claritate că securi
tatea, ca element nedisociabil al păcii, 
nu poate fi întemeiată pe sporirea înar
mărilor și. în, general, pe conceptul de 
forță, .și exprimă hotărîrea membrilor 
O.N.U. de a realiza „securitatea prin 
dezarmare", preambulul încorporează o 
serie de prevederi ce vin să sublinieze 
din nou relația temeinic acreditată azi 
— prin rezoluții, rapoarte, studii și alte 
documente ale O.N.U. și ale altor or



voltării și progresului țărilor rămase 
în urmă, fenotnenul în continuă ampli
ficare al cursei înarmărilor, care detur
nează uriașe resurse materiale și spi
rituale, într-o lume confruntată cu 
nevoi economice și sociale cronice. 
Examinarea comparativă a rezultate
lor „Strategiei internaționale pentru 
cel de-al doilea deceniu al dezvoltării" 
și ale primului Deceniu al dezarmării 
— ambele proclamate de Națiunile 
Unite pentru perioada 1970—1980 — au 
conturat cu claritate ideea că adînci- 
rea și agravarea decalajelor economice 
și a consecințelor subdezvoltării au la 
bază, între alți factori importanți, și 
colosala risipă de fonduri și mijloace 
datorată exacerbării competiției milita
re moderne, în primul rînd în domeniul 
nuclear. Astfel, obiectivele minime ale 
actualului deceniu al dezvoltării, fixate 
de O.N.U., preconizează sporirea în ță
rile în curs de dezvoltare a producției 
industriale cu 8 la sută, a celei agricole 
cu 4 la sută și un ritm de creștere a- 
nuală a P.N.B. de 6 la sută. Or, datele 
cele mai recente ale O.N.U. arată că 
în anii care s-au scurs din acest de
ceniu nici unul din aceste obiective 
n-a fost atins, și în consecință, discre
panțele economico-sociale se accen
tuează.

Datele statistice, fie și sumare, sînt 
concludente în această privință : dato
riile externe ale „lumii a treia" au a- 
juns în prezent la suma imensă de 240 
miliarde dolari, apreciindu-se că în 
1978 numai dobînda la aceste debite va 
absorbi 25 la sută din valoarea expor
tului țărilor în curs de dezvoltare ne
producătoare de petrol ; în statele in
dustrializate, la 100.000 de locuitori re
vin 300 de ingineri și alți specialiști cu 
înaltă calificare, în timp ce în unele 
țări în curs de dezvoltare — numai 4 ; 
din 65 miliarde de dolari alocați în 
lume pentru cercetări, țărilor din Asia, 
Africa și America Latină le revin doar 3 
miliarde ; spre a se înscrie în mod ve
ritabil pe orbita dezvoltării țările în 
curs de dezvoltare au nevoie, pînă la fi
nele acestui deceniu, de 1,5 milioane de 
ingineri și cercetători ; cei 800 milioane 
de neștiutori de carte din țările în curs 
de dezvoltare, care reprezintă un uriaș 
handicap în calea eforturilor de făurire 
a unor economii avansate și a înaintă
rii pe treptele civilizației, ar putea fi 
alfabetizați prin alocarea unox- fonduri 
de două miliarde dolari anual, timp de 
5 ani, ceea ce ar reprezenta în total, 
doax- a 40-a parte din cheltuielile mili
tare pentru înarmări la nivelul anu
lui 1977.
O absurditate
a lumii contemporane: 
mai multe cheltuieli pentru 
înarmare decît pentru sănătate

‘1 Cheltuielile militare globale au ur-
1 mat o curbă ascendentă în întreaga 

perioadă postbelică. La nivelul anu
lui 1976, cheltuielile militare globale au 
fost egale cu alocațiile mondiale pentru 
sănătate și ceva mai mari decît cheltu
ielile mondiale pentru învățămînt și 
educație. „Aceasta — se arată în lu
crare — în ciuda faptului că circa 570 
milioane de oameni de pe planetă sînt 
subnutriți, circa 2,8 miliarde nu dispun 
de apă potabilă corespunzătoare (bolile 
provocate de apa impură ucid, în pre
zent, circa 25 000 de oameni pe zi), circa 
un miliard de persoane nu au locuințe 
corespunzătoare, aproximativ 1,5 mi
liarde duc lipsă de asistență medicală 
efectivă, aproximativ 250 milioane de 
copii nu urmează școlile, iar 800 mili
oane de oameni sînt complet analfabeți". 
Q „Cheltuielile militare globale sînt 
“echivalente cu aproape două cincimi 
din produsul național brut al tuturor 
țărilor din lumea a treia. Ele sînt egale 
cu venitul total a trei pătrimi din ță
rile cele mai sărace din lumea a treia, 
în linii mari, ele sînt aproape egale cu 
produsul național total al întregii Ame- 
rici Latine și de două ori mai mari de
cît al tuturor țărilor din Africa. Ele 
sînt de 14 ori mai mari decît ajutoi-ul 
pentru dezvoltare acordat de statele in
dustrializate lumii a treia".
O Repartiția cheltuielilor- militare 

globale indică existența și în acest 
domeniu a unor decalaje uriașe între 
principalele puteri militare, î.i primul 
rînd între statele nucleare, țările mari, 
puternic înarmate și țările mici și mij
locii, în curs de dezvoltare.

La o serie de categorii de armamente 
cu o mare putere de distrugere (arme 
nucleare, rachete de diferite tipuri, 
submarine nucleare, aviație strategică, 
avioane de vînătoare supersonice, alte 
sisteme grele de armament) statele nu
cleare dețin o pondere de 100 la sută 
sau apropiată de acest procent maxim. 
yț Ca urmare a unor conflicte loca
ție sau în scopul apărării inde
pendenței loi- naționale, țările mici 
și mijlocii, în curs de dezvoltare, 
nealiniate, luate în ansamblu, și-au spo
rit cheltuielile militare în perioada 
1967—1977 de 2,7 ori. în ultimii 20 
de ani, cheltuielile militare ale țărilor 
în curs de dezvoltare au crescut, în ter
meni reali, cu factorul 6,5, cheltuielile 
militare ale țărilor în curs de dezvol
tare ridicîndu-se la circa 50 miliarde 
dolari anual.
R în 1976, asistența economică oficială 

acordată de țările dezvoltate țărilor 
în curs de dezvoltare a fost de numai 20 
miliarde dolari. „în alți termeni — a- 
rată Anuarul SIPRI — aceasta înseamnă 
că înarmările pe glob absorb în fiecare 
an resurse mai mari decît asistența o- 
ficială pentru dezvoltare pe 20 de ani". 
£S„în ultimii 75 de ani — subliniază, 
** în final experții SIPRI — cheltuielile 
militare mondiale au crescut cu o rată 
medie anuală de 4,5 la sută în termeni 
reali. O prognoză moderată pentru pe
rioada care a mai rămas din acest se
col indică o rată de creștere de 3,6 la 
sută. Aceasta ar însemna că în anul 
2000 cheltuielile militare globale se vor 
situa în jurul nivelului de 820 miliarde 
dolari anual".

Concluzia Anuarului SIPRI, con
firmată de întreaga desfășurare a dez
baterilor sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii, este formulată în următorii ter

meni : „Dezaroiarea și dezvoltarea re
prezintă, ambele, obiective critice ale 
comunității internaționale, a cărox- în
făptuire trebuie urmărită cu cea mai 
mare prioritate. Este posibil și necesar 
ca ele să fie inter-relate de o manieră 
sistematică, pentru ameliorarea pers
pectivelor de atingere a ambelor obiec
tive. Ca un obiectiv imediat, sesiunea 
specială ar putea adopta măsuri pen
tru accelerarea realizării unor acorduri 
de reducere a cheltuielilor militare".

România, militantă pentru de
zarmare și progres

DEZARMAREA ȘI DEZVOLTAREA 
sînt două obiective de cea mai s tringen
tă actualitate ale epocii contemporane, 
pentru a căror înfăptuire corelată se 
cer eforturi stăruitoare, concentrate, 
din partea tuturor guvernelor, a tu
turor popoareloi’ de pe planeta noas
tră. Două obiective ale căror con
ținut, interdenpendență ; și loc im
portant în cadrul stategiei noii or
dini economice și politice mondiale au 
fost precizate cu o mare claritate 
în gîndirea politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și pentru a căror 
materializare țara noastră, personal șe
ful statului român, militează cu fermi
tate și consecvență. Tratarea lor într-o 
relație strînsă, organică, constituie una 
din abordările centrale ale programului 
concret de dezarmare conținut în isto
ricele documente ale Congresului al 
XI-lea și prezentat recent, din însărci
narea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
la sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării.

Bazate pe hotărîrile Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român din 
decembrie 1977, pe hotărîrea Comitetu
lui Central al partidului cu privire la 
problemele dezarmării, propunerile 
României prezentate la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. sînt. menite să contribuie la a- 
doptarea de către sesiune a unor mă
suri hotărîte apte să deschidă calea 
trecerii la realizarea năzuințelor vitale 
ale popoarelor, a dreptului lor sacru de 
a trăi în pace, a aspirației lor la dez
voltare liberă și independentă.

„Ne exprimăm speranța, arăta recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că rațiu
nea, răspunderea față de propriile 
noastre popoare, față de cauza civiliza
ției, a însăși existenței umanității va 
triumfa, determinînd oprirea cursei în
armărilor și trecerea la măsuri concre
te de dezarmare, în primul rînd de dez
armare nucleară, sub un control inter
național corespunzător, cu garanția că 
nici un stat nu va fi victima nici unei 
agresiuni, că fiecare națiune va putea 
trăi în libertate, suveranitate și pace".

Luarea în considerare a propunerilor 
lucide și realiste ale țării noastre, con
cretizarea loi- în deciziile marelui fo
rum al dezarmării de la Națiunile Unite 
ar permite inaugurarea unei etape noi 
în viața omenirii, etapă în care resur
sele colosale irosite azi în scopuri dis
tructive și-ar găsi treptat, într-o mă
sură din ce în ce mai mare, menirea 
lor autentică — de a servi la susținerea 
și accelerarea eforturilor de progres si 
prosperitate, de o viață mai bună, ale 
tuturor națiunilor de pe planeta noas
tră, acordîndu-se o atenție specială ne
voilor țărilor în curs de dezvoltare.

Nicolae CHILIE

REFERINDU-SE la absurditatea și 
nocivitatea unor eforturi și cheltuieli 
militare uriașe într-o lume confruntată 
cu problemele multiple și grave ale de
calajelor, subdezvoltării, fenomenelor 
de criză, bolilox- cronice, subnutriției, 
insuficienței locuințeloi- și altele, exper- 
ții Institutului internațional pentru 
cercetări în problemele păcii din 
Stockholm (SIPRI) înfățișează, în edi
ția pe 1978 a anuarului acestui institut, 
o serie de date și concluzii edificatoare 
asupra termenilor în care se pune astăzi 
relația dezarmare-dezvoltare. Reprodu
cem cîteva date, în mod selectiv.
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Pierderi de recolta 
in Brazilia

daca anul trecut 
Brazilia s-a situat pe lo
cul doi în lume (după 
S.U.A.) sub raportul ex
portului de produse a- 
gricole, o secetă care 
durează de peste șase 
luni, apreciată ca cea 
mai gravă din ultimii 
50 de ani, a antrenat 
pînă acum pierderi de 
recoltă de 2,5 miliarde 
dolari, obligînd țara 
să devină mare impor
tatoare la acest capitol. 
Ea și-a anunțat deja in
tenția de a achiziționa 
de pe piața mondială 
produse agroalimentare 
în valoare de 500 mili
oane dolari, suspendîn- 
du-și în același timp ex
portul tradițional de so
ia, orez și porumb. Pu
ternic amenințat este și 
exportul de carne, ca 
urmare a reducerii șep- 
telului.

Livrările de cafea 
pentru export se aș
teaptă să fie cu aproa
pe 200 000 t mai reduse 
in acest an, urmînd ca 
adevărata amploare a 
daunelor să se măsoare 
în 1979, tind arborii de 
cafea plantați în locul 
celor distruși de îngheț 
în 1975 trebuiau să in
tre pe rod. Mulți dintre 
ei s-au uscat însă din 
cauza secetei.

Contraste 
in agricultura 
Pieței comune

PUBLICAT la începu
tul acestui an de Comisia 
C.E.E., ultimul raport cu 

privire la evoluția agri
culturii evidențiază, in
tre altele, că în perioada 
1968—1976 numărul per
soanelor ocupate în acest 
sector al economiei țări
lor membre s-a redus de 
la 11,8 milioane la 8,5 
milioane, respectiv la 
8,4°/0 din ansamblul for
ței de muncă ocupate.

In 1976 în agricultura 
celor nouă țări membre 
se numărau 5,1 mii. de 
gospodării dispunînd de 
terenuri agricole de 1 ha 
și peste. Repartiția pro
prietății funciare este 
insă puternic inegală : 
gospodăriilor care în 
1976 dispuneau, fiecare, 
de mai puțin de 20 ha 
(aproape 76% din numă
rul lor total) le reveneau 
doar 27% din întreaga 
suprafață agricolă.

în condițiile scăderii 
numărului persoanelor 
ocupate în acest sector 
cu 4,2% pe an, se apre
ciază că productivitatea 
muncii (calculată pe 
baza producției agricole 
finale) a sporit în cadrul 
Pieței comune în medie 
cu 6,3% în perioada 
1968—1975. Valoarea
producției finale a agri
culturii „celor nouă“ a 
crescut în 1976 cu 14,4°/o 
față de 1975 (respectiv 
la 85,5 miliarde unități 
de cont); cu toate aces
tea ponderea agricultu
rii în formarea produ
sului național brut al 
țărilor respective se 
menține scăzută — de 
numai 4,9% în 1976.

Perspectivele 
prețurilor 

la produsele de bază
PREȚURILE interna

ționale ale produselor 
de bază exportate de 
țările în curs de dezvol
tare, cu excepția petro
lului, se vor reduce cu 
8,8% în acest an, după 
creșterile cu 21,3% în 
1977 și cu 15,1% în 1976, 
estimează ultimul ra
port trimestrial al In
stitutului . național de 
cercetări economice și 
sociale (N.I.E.S.R.) din 
Anglia. Inversarea de 
tendință este atribuită 
în mare măsură unei 
scăderi cu 13% în acest 
an a prețurilor produ
selor alimentare expor
tate, după majorarea lor 
cu 35,6% de anul trecut. 
Prețurile produselor a- 
gricole ar urma să sca
dă mai puțin, și anume 
cu 2,2%. La metale și 
minereuri se așteaptă o 
scădere de ansamblu cu 
3,9% a prețurilor, după 
care în 1979 o nouă 
creștere ar putea să a- 
ducă prețurile respecti
ve la un nivel record.

Spre deosebire de ma
rile fluctuații de prețuri 
înregistrate anul trecut, 
oscilațiile din acest an 
au o amplitudine mai 
redusă, relevă studiul 
publicat de N.I.E.S.R.

ecoioMnua

Panama: valorificarea 
unui bogat potențial natural

PANAMA este o țară în curs de dezvoltare în 
care predomină producția agricolă tropicală de 
monocultnră, iar industria se a-Ilă într-o fază in
cipientă de dezvoltare. Numărul total, al populației 
ocupate este de circa 450 mii, iar produsul națio
nal brut era în 1976 dc 1 310 dolari pe locuitor.

în agricultura, silvicultură și pescuit se creează 
16% din produsul brut. Pentru piața autohtonă, 
agricultura livrează porumb, zahăr, orez și car
tofi în cantități suficiente (24%, din teritoriul ță
rii este suprafață arabilă).

Subsolul Republicii Panama este bogat ân resur
se naturale. Se extrag în primul rind aur, argint, 
cupru, cărbune etc. Cele mai bogate, sînt zăcămin
tele de cupru; evaluări recente le situează la circa 
300 milioane tone. Mina de cupru Cero Colorado 
va fi, după reconstrucția și lărgirea ei, una din
tre cele mai mari din lume. Rezervele de cărbune 
de lingă Gatun sînt apreciate la circa 15 milioane 
tone; valorificarea lor va permite reducerea pon
derii petrolului iîn producția de energie electrică 
de la 92% la 38%. Industria prelucrătoare este re
prezentată de fabrici de zahăr, ciment, de rafină
rii. Orașul Colon, situat în zona Canalului Pana
ma, dispune de mari capacități portuare și de de
pozitare, precum și de unități pentru conservarea 
și prelucrarea produselor tropicale de export.

în ciuda unor dificultăți, se realizează progra
mul guvernului în privința creșterii rolului com
paniilor de stat în exploatarea pădurilor, a bogă
țiilor minerale, îndeosebi a cuprului, în prelucra
rea trestiei de zahăr, bananelor, cafelei etc., incit 
Panama pentru prima dată în istoria sa are compa
nii naționale.

Principalele produse de export ale țării stat ba
nane, crustacee, cacao, derivate din petrol, zahăr, 
făină, cafea și carne. în ceea ce privește impor
tul predomină mașinile și utilajele de transport, 
alimentele, țițeiul, produsele chimice, firele și țe
săturile textile etc. Acoperirea importului prin ex
port este o problemă permanentă; în ultimii 5—6 
ani balanța comercială a fost deficitară.

O lege din anul 1971 are ca scop să stimuleze 
investițiile străine și autohtone în proiectele gu
vernului din Panama orientate spre export. între
prinderile străine și autohtone, care produc exclu
siv pentru export, pot încheia acorduri de lungă 
durată (15—20 de ani) cu ministerul panamez al 
industriei și comerțului, pe baza cărora pot să im
porte fără taxe vamale mașini, piese de schimb, 
materii prime și semifabricate, să obțină o ex
ceptare de la impozitul asupra beneficiilor, să ob
țină o taxă vamală preferențială la import și. tot
odată, să obțină credite în condiții favorabile.

?---- EVOLUȚII MONETARE
SAptAMÎNA 12—16 iunie 1978 a consemnat o evoluție 

diferențiată a dolarului S.U.A. față de restul valutelor 
occidentale, caracterizată în mare printr-o revenire re
lativă a monedei nord-americane. Se apreciază eă la 
aceasta a contribuit, printre altele, efectul declarațiilor 
făcute la Conferința O.C.D.E. de la Paris de conducă
torul delegației S.U.A. care a reafirmat că țara sa este 
pregătită să folosească din plin rezervele sale valutare 
pentru a contribui la menținerea stabilității pe piețele 
valutare, precum și reluarea tendinței de creștere a do- 
bînzilor pe piața internă a S.U.A.

Yenul japonez a înregistrat, sub efectul amplificat al 
perspectivelor balanței comerciale a Japoniei cu princi
palii săi parteneri occidentali în anul 1978, o repreciere 
generală față de toate valutele. In pofida intervențiilor 
repetate ale Băncii Japoniei, yenul a atins un nivel is
torie maxim față de dolar — circa 214,80 yeni/dolar. La 
închidere yenul a înregistrat un recul ușor, cotind la 
circa 216,90 yeni/dolar. Francul francez, după ce a evo
luat la un nivel maxim de circa 4,5860 franci/dolar și 
respectiv 218,73 franci pentru 100 mărci vest-germane, 
s-a situat la închidere în ciștig față de cursurile de re
ferință. la circa 4,5990 franci/dolar și 219,78 franci pentru 
100 mărci vest-germane. Francul elvețian a înregistrat, 
fluctuații mai ample, atingînd un nivel maxim al inter
valului de circa 1,8880 franci/dolar, căruia i-a urmat o 
scădere de circa 1% pînă la un curs de circa 1.9050 
franci/dolar, închiderea fiind cu puțin peste cursul de 
referință de circa 1,8930 franci pentru un dolar. Marca

vest-germană a avut o evoluție asemănătoare, terminînd 
însă intervalul cu circa 0,2% sub închiderea de referință, 
la circa 2,0925 mărci/dolar. Francul belgian, cu o co- 
tație de circa 33.00 franci/dolar la închidere, s-a 
situat cu 1% sub cursul de referință. Observa
torii consideră că, pe ansamblu, lira italiană a avut o 
ținută bună, stimulată de altfel și de fluxul turistic ca
racteristic sezonului, atingînd un maxim de circa 859 
lire,dolar. Lira sterlină a evoluat in recul față de dolar, 
atingînd un minim de circa 1,8380 dolari pentru o liră 
după care, în ultima parte a intervalului, a înregistrat 
o redresare parțială și controlată.

Piața euroclepozitelor a reacționat la creșterea dobîn- 
zilor de pe piața internă a S.U.A., înregistrîndu-se la 
eurodepozitele în dolari pc G luni dobînzi de circa 9%, 
la cele în franci elvețieni, in final, de circa 2%. în timp 
ce eurodepozitele în mărci vest-germane s-au menținut 
constante la circa 5,625%.

Prețul aurului la Londra la 16 iunie a.o. a fost de 184,60 
dolari/uneie.

Paul DUMITRASCU 
Gheorghe MUNTEAN

Evoluția principalelor valute occidentale in raport 
cu dolarul S.U.A. în perioada 12—16 VI, luîndu-se ca 
bază cursurile din 9.VI.1978.



Știința și tehnologia în slujba dezvoltării

Reuniunea europeană pregătitoare de la București
POZIȚII ACTIVE, CONSTRUCTIVE

ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
POLITICA EXTERNA a României 

socialiste și-a eîștigat o largă și bine
meritată recunoaștere în lume ca ma
terializare a principiilor unor relații de
mocratice cu toate statele, prin desfă
șurarea unor acțiuni menite să promo
veze în mod consecvent coexistența 
pașnică între state, întărirea păcii și a 
securității, să stimuleze dezvoltarea e- 
conomică largă, cooperarea și progre
sul tuturor națiunilor. In spiritul aces
tei politici, țara noastră a promovat în 
mod consecvent ideea de punere a ști
inței și tehnologiei moderne în slujba 
dezvoltării, măsurile concrete destinate 
realizării în practică a acestei idei în 
care sînt vital interesate toate țările și 
înainte de toate țările cu economie ră
masă în urmă. Ca țară socialistă și tot
odată țară în curs de dezvoltare, Româ
nia oferă pe acest tărfm și propria sa 
experiență care scoate în evidență a- 
portui crucial pe care este aptă să-l 
aducă aplicarea progresului tehnic la 
ridicarea economiilor naționale, la li
chidarea decalajului față de țările cu 
economie avansată.

Pentru o nouă ordine științifică 
și tehnologică 

oricînd de astfel de acțiuni energice ale 
tuturor statelor, ale comunității interna
ționale în ansamblu, cu cît șe vădește 
că, în ciuda cuceririlor impresionante 
obținute de știință și tehnologia moder
nă, există decalaje imense care despart 
două treimi din populația țărilor lumii, 
aflate în curs de dezvoltare, de treimea 
țărilor dezvoltate. _

Desemnarea capitalei țării noastre ca 
gazdă a importantei reuniunii pregăti
toare a țărilor din Europa și America 
de Nord este o recunoaștere plină de 
semnificații a rolului eminent jucat de 
România în procesul înscrierii științei 
și tehnologiei pe agenda marilor pro
bleme de care depinde viitorul omeni
rii, în făurirea consensului prin care 
Adunarea Generală a O.N.U. a decis în 
decembrie 1977 convocarea Conferinței 
mondiale asupra științei și tehnologiei 
în slujba dezvoltării.

în țările cu economie rămasă în urmă, 
pe lîngă nivelul redus de dezvoltare a 
științei și tehnologiei, subzistă sau sînt 
încurajate din exterior, din treimea 
dezvoltată a lumii, mecanisme institu
ționale și fluxuri de cadre care sînt 
departe de a putea asigura valorificarea 
potențialităților social-economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare în propriul 
lor folos. Transferul de tehnologie către 
țările în curs de dezvoltare este inechi
tabil și nu sprijină valorificarea posibi
lităților lor proprii ; dimpotrivă, el ac
centuează gradul de subdezvoltare și de 
dependență politică și economică a ță
rilor în curs de dezvoltare. „Monopolul 
tehnologic" al țărilor dezvoltate, care 
dețin peste nouă zecimi din cercetarea 
științifică și tehnologică curentă, este 
îndreptat în principal către scopuri mi
litare și pentru menținerea poziției lor 
economice predominante pe piața mon
dială. Se vorbește tot mai mult de un 
nou colonialism, cel mai periculos și 
rafinat, cel științifico-tehnologic.

Studii efectuate de Clubul de la Roma 
arată că, în cazul menținerii structuri
lor și tendințelor actuale, în anul 2050 
doar 4% din populația lumii va trăi 
în țări dezvoltate, față de 20% astăzi.

în căutarea de remedii pentru evi
tarea unui dezastru economic și social, 
care ar afecta atît țările în curs de dez
voltare, cît și pe cele dezvoltate, se 
impune stabilirea unei noi ordini eco
nomice, inclusiv a unei noi ordini știin
țifice și tehnologice mondiale. Reașe
zarea relațiilor internaționale presupune 
luarea unor măsuri hotărîte, eficiente la 
nivel național, regional și internațional, 
care să ducă la înlăturarea inegalității 
în sfera științei și tehnologiei, la reali
zarea unor noi relații de cooperare în 
toate domeniile și pe toate planurile 
cercetării-dezvol tării.

Potențialul zonei C.E.E./O.N.U.

ÎN ACEST PROCES, în formularea 
de recomandări și propuneri concrete și 
angajante pentru Programul de ac
țiune ce urmează să-1 adopte Conferința 
mondială din 1979, reuniunii de la 
București — care grupează factori de 
răspundere în materie de politică a 
științei și tehnologiei din țările Europei 
și ale Americii de Nord — îi revine un 
rol aparte, pe măsura posibilităților de 
care aceste țări dispun, individual și 
colectiv, pentru a sprijini mai eficient 
cooperarea tehnico-științ'ifică în zonă, 
creșterea contribuției științei și tehnolo
giei la dezvoltarea tuturor națiunilor.

Un indicator al acestui potențial al 
zonei C.E.E./O.N.U. este numărul și dis
tribuția cadrelor științifice și tehnice. 
Se estimează că în prezent circa 3 mi
lioane de oameni de știință și ingineri 
de înaltă calificare sînt angajați în lu
crări de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică în regiunea C.E.E./ 
O.N.U., din care 75% în S.U.A. și 
U.R.S.S. în U.R.S.S., în anul 1974, din 4,7 
milioane studenți în învățămîntul supe
rior, aproape 50% urmau specialități le
gate de industrie șl construcții. Cifre 
comparabile pentru S.U.A., referitoare la 
anul 1972, arătau că din 860 000 stu
denți, 18% se dedicau științelor fizice și 
ingineriei și 23% științelor conducerii 
activităților economice și sociale. Un 
studiu al UNESCO subliniază că din 
circa 32 000 cărți, documente și articole 
pe teme științifice și tehnice „produse" 
anual în lume, aproximativ 75% provin 
din țările membre ale C.E.E./O.N.U.

Iată deci că una din premisele de la 
care trebuie să plece reuniunea de la 
București, pentru a se ridica la înălți
mea așteptărilor țărilor din regiune cît 
și ale celor din restul lumii, este că zona 
C.E.E./O.N.U. dispune de un uriaș po
tențial științific și tehnologic, de im
portante resurse umane și materiale 
care pot și trebuie îndreptate într-o mai 
mare măsură către accelerarea progre
sului economic al țărilor- în curs de 
dezvoltare.

Totodată, chiar în cadrul zonei C.E.E./ 
O.N.U. există, alături de țări cu o înaltă 
dezvoltare economică, științifică și teh
nologică, și țări în curs de dezvoltare, 
ale căror probleme în materie de știin
ță și tehnologie necesită o atenție deo
sebită și sprijin din partea celorlalte 
țări membre. Și în zona C.E.E./O.N.U. 
există încă bariere, discriminări și ob
stacole artificiale în calea dezvoltării 
largi a cooperării în domeniile științei 
și tehnologiei.

Lichidarea stărilor de lucruri descrise, 
indiferent în ce zonă se manifestă, ne-

în perioada 26—30 iunie Bucu- 
reștiul va fi gazda reuniunii europene, 
de sub egida Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), 
consacrată pregătirii Conferinței Națiu
nilor Unite asupra științei și tehnologiei 
în slujba dezvoltării, ce va avea loc în 
toamna anului 1979 la Viena.

Inițiatorul acestei mari și responsabi
le deliberări mondiale este, pe bună 
dreptate, considerat a fi președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care în 1970, de la 
tribuna sesiunii a 25-a jubiliare a Adu
nării Generale a O.N.U. a propus în
scrierea pe ordinea de zi a sesiunii, ca 
o problemă prioritară, a punctului: „Ro
lul științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea națiunilor și necesitatea de 
a întări cooperarea economică și teh- 
nico-științifică între state-1.

De atunci, din îndemnul președintelui 
său. România a avut în permanentă 
atenție impulsionarea acestei acțiuni, 
mobilizînd un larg consens, în cadrul 
O.N.U. și bilateral, în jurul concretiză
rii propunerii românești din 1970 prin 
acțiuni de răsunet și eficiente, dintre 
care și Conferința mondială din 1979, 
care să contribuie Ia punerea mai 
hotărîtă și mai echitabilă a științei și 
tehnologiei în slujba dezvoltării întregii 
umanități și, în primul rînd, a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Este astăzi mai mare nevoie devii



cesită creșterea capacității proprii de 
cercetare-dezvoltare a țărilor* 1 în curs de 
dezvoltare și așezarea pe noi baze a 
relațiilor dintre state în domeniul 
transferului de tehnologie. Acestea sînt 
imperative care reclamă o acțiune ur
gentă și conjugată la nivel național, re
gional și internațional.

PORNIND de la aceste premise este 
de așteptat ca țările membre ale C.E.E./ 
O.N.U. să acționeze la București pentru 
ca viitoarea Conferință a Națiunilor 
Unite asupra .științei și tehnologiei în 
slujba dezvoltării să reprezinte o con
tribuție majoră, atît de ordin principial 
cît și, în special, practic la transfor
marea științei și tehnologiei în pîrghii 
esențiale ale accelerării progresului tu
turor țărilor și în primul rînd al celor 
în curs de dezvoltare, la instaurarea 
noii ordini economice internaționale. 

Prin activitatea lor concretă, construc
tivă, înalții responsabili ce se voi’ în- 
tîlni la București sînt chemați să con
tribuie ca la Conferința mondială să se 
adopte un Program de acțiune cu carac
ter angajant. conținînd măsuri concrete 

, și modalități practice la nivel național, 
regional și internațional în vederea fo
losirii realizărilor științei și tehnologiei 
moderne pentru dezvoltarea economico- 
socială 'a tuturor țărilor și în primul 
rînd a celor în curs de dezvoltare, pen
tru micșorarea și lichidarea decalajelor 
științifice și tehnologice, pentru orien
tarea; într-o mai mare măsură, a cerce
tărilor fundamentale și a dezvoltărilor 
tehnologice către nevoile prioritare ale 
țărilor în curs de dezvoltare, în scopul 
rezolvării problemelor majore cu care 
se confruntă aceste țări în cadrul efor
turilor proprii întreprinse pentru dez
voltare, pentru asigurarea bunăstării 
materiale și înfloririi spirituale a po
poarelor lor.

Unele din aceste acțiuni necesare și 
posibile, în optica unei țari socialiste 
în curs de dezvoltare, cum este Româ
nia, sînt schițate în cele ce urmează .

I. LA NIVEL NATIONAL
Formularea de politici și planuri na

ționale pentru știință și tehnologie, ca 
parte integrantă a planurilor, progra
melor și orientărilor naționale de dez
voltare economică și socială, este che
mată să asigure intervenția eficientă a 
științei și tehnologiei în rezolvarea pro
blemelor dezvoltării și să permită alo- 

: carea prioritară de resurse în acest scop.
' Pornind de aici, se impun crearea și 
■ îmbogățirea cadrului legislativ care să 
I stimuleze aplicarea științei Și tehnolo

giei la dezvoltare ; crearea și întărirea 
unor infrastructuri științifice și tehno- 

j logice naționale, capabile să genereze 
' soluții și mijloace de aplicare eficientă 
i a acestora la dezvoltare, în conformitate 
| cu aspirațiile și nevoile țărilor respec- 
; five : elaborarea și realizarea unor sis

teme de învățământ de toate gradele și 
formele care să asigure legarea strînsă 

I a acestora de cercetarea științifică și 
! dezvoltarea tehnologică și de producția 

materială. De asemenea, derivă de aici 
necesitatea de a crea și dezvolta sisteme 
naționale unitare, cuprinzătoare și ope
rative, de informație științifică și teh

Coordonate pentru un Program 
de acțiune 

nologică ; de a realiza, ia scară națio
nală, studii de evaluare a resurselor 
naturale, a disponibilului și necesarului 
de cadre științifice și tehnice ; de a în
tări organizatoric și tehnic oficiile na
ționale de brevete, mărci de fabrică și 
standardizare, în vederea protecției te
zaurului tehnologic național și a valo
rificării optime a acestuia în producție, 
în viața socială și în relațiile de coope
rare internațională.

Prin intensificarea programelor de 
cercetare științifică și dezvoltare tehno
logică proprii, prin stimularea producă
torilor interni în aplicarea tehnologiilor 
concepute și realizate cu forțe proprii, 
vor putea fi create condițiile pentru 
micșorarea treptată a dependenței de 
tehnologie din import.

II. LA NIVEL REGIONAL

Acțiunile preconizate pe acest plan, 
cu referire specială la zona C.E.E./ 
O.N.U. au în vedere înainte de toate 
folosirea instituțiilor existente și cre
area de noi foflme de identificare a 
problemelor de interes comun în dome
niul cercetării științifice și al dezvoltă
rii tehnologice. Ele prevăd, organizarea 
de proiecte comune ; realizarea de .in
vestiții și programe de eercetare-dezvol- 
tare de interes comun ; sisteme de 
schimb de informații, experiență și 
cooperare în domeniile educației, știin
ței și tehnicii ; stimularea contactelor, 
schimburilor de experiență, de păreri și 
informații între oameni de știință și 
•cercetători ; încheierea de acorduri de 
cooperare economică și tehnico-științifi- 
că între state, ca un cadru pentru o 
cooperare cît mai largă.

Acțiunile pe plan regional includ, de 
asemenea, extinderea activităților co
merciale și de cooperare industrială în 
cadrul unor întreprinderi mixte : 
crearea de centre regionale și subregio- 
nale pentru schimb de informații teh- 
nico-științîfice, cercetai» științifică și 
dezvoltare tehnologică, cît și pentru 
dezvoltarea unor noi forme de coopera
re în domenii prioritare : dezvoltarea de 
centre regionale și subregionale pentru 
formarea și spscializarea de cadre ști
ințifice și tehnice.

în toate acțiunile de acest fel urmea
ză să se acorde o atenție specială pro
blemelor specifice ale1 țărilor în curs 
de dezvoltare din punct de vedere eco
nomic, sprijinirii accesului lor la cu
ceririle științei moderne, realizării unui 
transfer larg de tehnologie în benefi
ciul acestor țâri, înlăturării obstacolelor 
și discriminărilor ce frânează înlăturarea 
rămînerilor în urmă.

III. LA NIVEL MONDIAL

înainte de toate, acțiunile pe acest 
plan, cu participarea substanțială a ță
rilor dezvoltate, sînt menite să sprijine 
eforturile țăritor în curs de dezvoltare 
pentru crearea. întărirea și mai buna 
legare de cerințele producției a capaci
tăților lor naționale de cercetare și 
pentru făurirea, unor structuri institu
ționale de natură a încuraja cercetarea 
— dezvoltarea în probleme prioritare 
pentru progresul economic și social al 
țărilor în curs de dezvoltare respective. 
Ele presupun creșterea rolului O.N.U. 
și al instituțiilor sale specializate în 

aplicarea științei și tehnologiei la dez
voltare.

Preconizarea unui Fond internațio
nal de burse, pentru formarea și spe
cializarea de cadre din țările în curs 
de dezvoltare, este flancată de reco
mandarea de măsuri pentru oprirea 
migrării specialiștilor din țările în curs 
de dezvoltare, pentru reîntoarcerea lor 
în țările de origină și despăgubirea ță
rilor în curs de dezvoltare pentru pier
derile suferite. Pe linie instituțională se 
mai prevede înființarea unui Fond in
ternațional pentru dezvoltarea tehnolo 
gică, crearea de centre internaționale, 
regionale și subregionale de cercetare 
știmțil că și dezvoltare tehnologică pen
tru probleme globale de interes spe
cial pentru țările în curs de dezvoltare.

Se înscrie aici, de asemenea, adopta 
rea codului internațional pentru trans
ferul cie tehnologie și a altor reglemen
tări care să asigure un transfer larg 
în condiții echitabile și juste pentru 
țările in curs de dezvoltare.

Resursele organismelor internațio
nale existente (P.N.U.D.. B.I.R.D. ș.a.) 
în condiții echitabile .și juste urinează 
să fie reorientate și folosite mai larg 
pentru dezvoltarea cooperării tehnolo
gice dintre țările în curs de dezvoltare, 
alături de crearea de către aceste țări 
a unui sistem de acordare reciprocă de 
tratament preferențial în domeniul 
t ransferului de tehnologie.

Institutele de cercetare atât dim ță
rile în curs de dezvoltare cît și din cede 
dezvoltate trebuie să fie încurajate 
să orienteze o parte cît. mai însemnată 
din resursele lor către cercetări pre
zentând un interes special pentru țările 
în curs de dezvoltare. Acțiuni aparte 
vizează controlul și reglementarea 
practicilor restrictive sau ilicite ale so
cietăților transnaționale în țările în 
curs de dezvoltare, care au implicații 
pentru dezvoltarea științifică și tehno
logică a acestor țări. Sistemele inter
naționale de informație științifică și 
tehnologică urmează să fie adaptate în 
măsură mai mare la nevoile specifice 
ale țărilor în eurs de dezvoltare, studi- 
indu-se posibilitățile de înființare a 
unei Bănci mondiale de informații teh
nic o-științifice.

O importanță crucială o pot avea ac
țiunile preconizate pentru reducerea 
bugetelor militare, cu prioritate ale 
țărilor puternic înarmate, și îndrepta
rea unei părți a resurselor umane și 
financiare astfel eliberate, în prezent 
ocupate cu cercetarea științifică și 
dezvoltarea- tehnologică mfiîtară, către 
cercetări și aplicații tehnologice în be
neficiul țărilor în curs de dezvoltare.

Convocarea periodică a unor reuniuni 
regionale și a Conferinței Națiunilor 
Unite asupra științei și tehnologiei în 
slujba dezvoltării va putea constitui un 
impuls suplimentar pentru aplicarea 
unui Program de acțiune astfel confi
gurat.

Sînt, în cele de mai sus, sugestii de 
acțiuni care merita după părerea noas
tră atenție din partea reuniunii ce se 
deschide ia 26 iunie la București, astfel 
încît ea să .răspundă așteptărilor po
poarelor dim zonă, exigențelor Actului 
final al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, imperativelor in
staurării noii ordini economice și po
litice internaționale, ale făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră

Bogdan BALTAZAR



Economia țărilor socialiste membre ale C.A.E.R.

DEZVOLTARE. SUSȚINUTĂ, MODERNIZARE CONTINUĂ 
A STRUCTURII INDUSTRIEI

OBIECTIVELE mari și sarcinile com
plexe pe care construcția socialistă le 
pune in fața fiecărei țări socialiste, în 
funcție de specificul etapei de dezvol
tare și de particularitățile concrete ale 
fiecărei economii naționale, impun rea
lizarea unor ritmuri susținute și stabile 
de creștere economică, ridicarea conti
nuă a potențialului economic, fără de 
care nu este posibilă îmbunătățirea 
condițiilor vieții materiale și spirituale 
a popoarlor. Aceste exigențe se reali
zează atît prin ridicarea neîntreruptă 
a productivității muncii sociale și spo
rirea contribuției factorilor intensivi ai 
dezvoltării, cît și prin formarea unor 
structuri moderne, de înaltă eficiență, 
ale economiei naționale, capabile să 
permită valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane, creșterea 
și diversificarea producției de bunuri 
materiale și spirituale a fiecărei țări în 
parte, concomitent cu extinderea parti
cipării la diviziunea internațională a 
muncii.

Rolul principal în cadrul modificări
lor structurale revine industriei, ritmu
rile de creștere a producției și deplasă
rile care au loc în interiorul acestei ra
muri pe subramuri, produse și grupe 
de produse în fiecare țară avînd o con
tribuție determinantă la modernizarea 
întregii economii naționale, la realiza.- 
rea progresului economic al țărilor so
cialiste membre al C.A.E.R.

în mod necesar și obiectiv amploarea, 
caracterul și orientările de bază ale 
proceselor de modernizare a structurii 
industriilor naționale sînt într-o strînsă 
legătură cu nivelul dezvoltării econo
mice a fiecărei țări și, mai ales, cu gra
dul de industrializare atins de acestea. 
Privită dintr-un asemenea punct de 
vedere, situația existentă astăzi în lu
mea socialistă este foarte diferită : fie
care țară prezintă indicatori cantita
tivi și calitativi diferiți privind carac
terizarea nivelului de dezvoltare indu
strială, inclusiv existența unor decalaje 
in acest domeniu. Astfel, dacă consi
derăm nivelul producției industriale 
realizate pe locuitor de R.D.G. în 1975 
egal cu 100, atunci nivelul acestei pro
ducții pe locuitor era de 59% în Româ
nia, 62% în Bulgaria, 64% în Polonia, 
aproape 70% în Ungaria1).

J) Calculat după datele prelucrate din 
„Voprosî Ekonomiki" nr. 5/1978, p. 127.

2) Pentru anii 1977 și 1978 vezi „Revista 
economică" nr. 12 din 24 martie 1978, pp. 
27—28,

3) Statisticeskii ejegodnik stran-cilenov 
SEV, 1977, p. 43.

Din această situație rezultă că și con
tradicția obiectivă dintre . structura 
existentă a producției și structura mai 
mobilă și în continuă modificare a ne
voii sociale, mai ales a cererii de mij
loace de producție, precum și modali
tățile de rezolvare a acestei probleme 
au forme și intensități foarte diferite 
în care se manifestă. Acuitatea și am
ploarea acestor procese în țările cu un 
nivel mai scăzut de dezvoltare și de in
dustrializare se află sub influenta ne
mijlocită atît a progresului tehnico-ști- 
ințific contemporan ,cît și a imperati
velor înlăturării decalajelor și ega
lizării treptate a nivelurilor de dez
voltare industrială. în contextul di
namic al actualei revoluții tehnico- 

științifice, pentru țările care au un 
nivel mai scăzut de dezvoltare econo
mică modernizarea producției sociale, 
și în primul rînd a industriei, nu se 
poate realiza prin ameliorarea vechii 
structuri, ci numai prin intermediul 
unor profunde și ample transformări. 
Este firesc ca în aceste împrejurări op
țiunile, caracterul și intensitatea anumi
tor procese să fie diferite. Creșterea 
ponderii industriei în structura fiecărei 
economii naționale în producerea veni
tului național are o intensitate deose
bită și se realizează prin crearea unor 
noi ramuri și subramuri ale producției

Ritmurile medii anuale de creștere a producției 
globale industriale în țări socialiste

Țări
1961—
1965

1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

Creșteri anuale, 
față de anul prec.
1976 1977 1978

Bulgaria 11,7 10,9 9,1 9,2 8,0 6,8 7,7
Cehoslovacia ■5,2 6,7 6,7 6,1 5,5 •5,7 5,0
R. D. Germană 5,8 6,5 6,5 6,0— 6,4 5,9 5,4 5,7
R. P. Mongolă 9,8 9,9 9,2 9,9—10,5 4,0 4,7
Polonia 8,4 8,3 10,4 8,2— 8,5 10,7 8,6 6,8
România 13,8 11,9 12,9 11,5 11,5 12,5 10,6
Ungaria 7,5 6,2 6,4 5,9— 6.2 4,1 6,8 5,0—6,0
U.R.S.S. 8,6 8,5 7,4 6,4 4,8 5,7 4,5

Sursa : statiisticeskii ejegodnik stran-cilenov SEV, Moscova, 
adoptarea planurilor de dezvoltare pe perioada 1973—1930.

1977, p. 59 și legile privind

industriale, prin extinderea continuă a 
bazei materiale și a nomenclatorului de 
produse, prin ridicarea permanentă a 
nivelului tehnic și al eficienței proce
selor de producție.

Sub impulsul revoluției tehnico- 
științifice contemporane, mobilitatea 
producției sociale este însă mult mai 
largă, acționînd și după crearea ramu
rilor de bază ale industriei și chiar ale 
construcțiilor de mașini, acționînd deci 
cu intensitate diferită în fiecare țară 
socialistă și făcînd necesare opțiuni 
specifice de dezvoltare, investiții, pro
filare etc. Factorul principal care o de
termină îl constituie accentuarea vite
zei de înnoire a aparatului de produc
ție și a nomenclatorului produselor, 
schimbările care au loc în nivelul ca
litativ și structura cererii, în consumul 
productiv și neproductiv.

Toate acestea își găsesc reflectarea 
în ritmurile de dezvoltare a producției 
industriale a țărilor socialiste care se 
diferențiază de la o țară la alta, re- 
marcîndu-se prin nivelul lor mai înalt 
în comparație cu cel înregistrat de ță
rile capitaliste dezvoltate și prin stabi
litatea caracterului susținut al creșterii 
economice. Aceste trăsături ies cu 
pregnanță în evidență din datele tabe
lului nr. 1, cuprinzînd ritmurile de 

* creștere a producției industriale reali
zate și planificate în unele țări socia
liste în decursul a patru perioade cin
cinale * 2).

Pe baza ritmurilor susținute de creș

tere a producției are loc accentuarea 
rolului industriei ca ramură dinamiza
toare a întregii economii naționale. în 
cele mai multe țări, industria este deja 
ramură conducătoare a economiei, rea
lizările actuale conducînd la afirma
rea mai pronunțată și consolidarea a- 
cestui rol prin creșterea contribuției Ia 
formarea venitului național și la ocu
parea eficientă a forței de muncă. Pon
derea industriei în producerea venitu
lui național a crescut în perioada 
1960—1976 după cum urmează : de la 
45,6% la 50,6% în Bulgaria ; de la 
63,4% la 68,0% în Cehoslovacia ; de la

Tabelul nr. 1

53,0% la 60,3% în R.D.G. ; de la 46,9% 
la 51,8% în Polofnia ; de la 44,1% la 
55,9% în România ; de la 36,6% la 
46,3% în Ungaria și de la 52,3% la 
52,6% în U.R.S.S.3). Odată cu aceasta, 
crește ponderea populației ocupate în 
industrie și se reduce ponderea celei 
din agricultură.

Diferențierea ritmurilor de sporire a 
producției industriale este legată de 
factori complecși, reflectând preocu
parea țărilor ce au pornit de la un ni
vel mai scăzut de dezvoltare și de in
dustrializare, de a asigura creșteri mai 
înalte în vederea egalizării nivelului 
lor de dezvoltare cu cel al țărilor so
cialiste dezvoltate. Astfel, pe ansam
blul perioadei 1951—1976, ritmul mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale a fost de 12,0% în R. P. Bulga
ria, 7,9% în R. S. Cehoslovacă, 8,1% în 
R. D. Germană, 10,5% în R. P. Polonă, 
12,9% în R. S. România, 7,9% în R.P. 
Ungară și 9,4% în U.R.S.S.

în anii actualului cincinal, 1976—1980, 
așa cum rezultă și din tabelul nr. 1,



industria continuă să se dezvolte în 
ritmuri diferențiate, dar susținute. La 
Congresul al XI-lea al ~ ■
s-a subliniat că în cel 
cincinal, precum și în 
în 1990, producția
R. P. Bulgaria va crește într-un ritm 
accelerat, atît în ce privește industria 
grea, cît și ramurile care produc bu
nuri de consum. în R. S. Cehoslovacă, 
producția industrială urmează să creas
că in cursul celui de-al șaselea cinci
nal (1976—1980) cu aproximativ 34%, 
iar Directivele adoptate de Congresul 
at IX-lea al P.S.U.G. prevăd ca în ac
tualul cincinal în R. D. Germană să se 
realizeze rate înalte și stabile de creș
tere a bazei tehnico-materiale a socie
tății. urmînd ca volumul global al pro
ducției să depășească cu aproape 400 
miliarde mărci nivelul cincinalului pre
cedent. Cel de-al X-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale a 
Uniunii Sovietice prevede o creștere a 
producției industriale cu 35—39%, iar 
a producției mijloacelor de producție cu 
38—42%. în Polonia, pentru anii 
1976—1980, se prevede ca valoarea pro
ducției industriale să sporească cu 
48—50% în comparație cu 1975, ponde
rea industriei la formarea venitului na
tional urmînd să crească la 62%.

Conform hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R. și de Confe
rința Națională a partidului, atît în ac
tualul cincinal, cît și în perioada urmă
toare România va aplica cu consec
vență politica de dezvoltare susținută a 
industriei ; atenția generală este con
centrată asupra laturilor de ordin cali
tativ ale activității în toate ramurile 
industriale, producția industrială pre
văzută inițial pentru actualul cincinal 
urmînd să crească suplimentar cu 
100—130 miliarde lei. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R., din de
cembrie 1977. în următorul cincinal va 
continua ferm politica de industriali
zare. accentuîndu-se poziția conducă
toare a industriei în ansamblul econo
miei : pe baza creșterii producției cu 
55—60%. industria va ajunge să con
tribuie în 1985 cu circa 70% la forma
rea venitului național. în R. P. Ungară, 
producția industrială va crește, con
form Directivelor adoptate de P.M.S.U. 
cu 30—35%.

Primul plan de dezvoltare a econo
miei cubaneze, adoptat de Congresul 
P.C. din Cuba, subliniază că în pe
rioada 1976—1980, paralel cu atenția ce 
se va acorda în continuare agriculturii, 
accentul principal se va pune pe in
dustrializare. urmînd ca produsul so
cial global să crească cu 34% în 1980 
față de 1975.

Afirmarea industriei ca factor prin
cipal și determinant al formării unei 
puternice baze tehnico-materiale im
plică sporirea contribuției sale la reali
zarea reproducției lărgite, la susținerea 
programului de investiții — ceea ce 
este legat de creșterea și diversificarea 
producției de mijloace de producție 
(grupa A). Datorită faptului că revo
luția tehnico-științifică determină o 
amplă diversificare a cererii de mijloa
ce de producție și accelerează prosesul 
de înnoire a aparatului de producție, a- 
dîncind, totodată, procesul de valorifi
care superioară a resurselor materiale, 
în țările socialiste se 
tendință de creștere 
mai 
lor

P. C. Bulgar, 
de-al șaptelea 
perioada pînă 
industrială a

înregistrează o 
diferențiată, dar 

accentuată a producției mijloace- 
de producție (tabelul nr. 2).

Mai importantă pentru relevarea ten
dințelor care caracterizează schimbările 
în structura producției industriale în 
țările socialiste este analiza ponderii 
diferitelor ramuri în ansamblul indu
striei, a ritmurilor de creștere pe ra
muri și subramuri.

O asemenea analiză pune în evidentă 
faptul că modificările care se petrec 
în cadrul industriei la nivelul ramuri
lor, subramurilor, precum și al gru
pelor de produse sînt cele mai dina
mice. în unele țări socialiste, ca de

Tabelul nr. 2
Dinamica și structura producției industriale în perioada 1971—1976 (în %)

Indicele de creștere a producției Structura producției industriale
(1970 = 100)

Sursa : Anuarul statistic al R.S.R., 1977, pp. 550,

întreaga 
prod.

industr.

din care : gr. A gr. B

gr. .A gr. B 1970 1976 1970 1976
Bulgaria 164 175 151 54,7 59,4 45,3 40,6
Cehoslovacia 146 150 139 63.4 65,4 36,6 34,6
R. D. G. 145 148 146 64,3 65,6 35,7 34,4
R. P. Mongolă 167 156 179 52,6 49,2 47,4 50,8
Polonia 180 182 180 65,0 65,2 35,0 34,8
România 205 212 189 70,5 72,5 29,5 27,5
Ungaria 142 143 143 65.1 64,9 34,9 35,1
U.R.S.S. 150 154 141 73,4 74,0 26,6 26.0
Sursa ; StatistLceskii ejegodnik stran-ctlenov S.E.V. — 1977, pag. 65 și 67.

Tabelul nr. 3
Structura producției industriale pe principalele ramuri, în anul 1975

Tex-
Ener- tile,
gie Meta- Constr. Chi- con-
elec- Corn- lur- mașini mie fecții, Aii-
trică bus- gie și pre- Și pielă- men-
și ter- tibil feroasă l’ucr. cau- rie, în- tară
mică metal. ciuc calță- 

minte
Bulgaria 2,2 3,8 3,5 24,8 7,6 13,1 23,5
Cehoslovacia 2,7 6.4 9.7 30,5 8,2 9,4 14,5
R.D.G. 2,8 5,6 6.3 34,3 11.7 10,6 15,3
Polonia 2,3 6,2 7,3 30,4 9.5 12,8 16,6
România 2.7 3,6 7.9 32,4 11,3 13,8 13,1
Ungaria 5,3 8,1 7,3 30,5 10.8 9.3 14.9
U.R.S.S. 2,9 6,3 5,2 24,2 7,3 16,3 20,2

551.

exemplu în România. Bulgaria și Po
lonia, ele au loc simultan cu creșterea 
ponderii industriei în cadrul economiei 
naționale. în alte țări ele se produc pe 
fondul unei anumite stabilizări a pon
derii grupei A.

în general, însă, în toate țările so
cialiste perfecționarea proporțiilor în
tre ramuri are loc în condițiile impor
tanței crescînde a modificărilor în 
structura intraramură corespunzător 
condițiilor concrete ale dezvoltării fie
căreia dintre acestea. în acest context, 
pe lîngă dezvoltarea dinamică a ramu
rilor industriale de bază, se creează o 
serie de subramuri și producții noi. 
Aceasta își găsește exprimarea atît în 
repartizarea resurselor destinate in
dustriei, cît și în ritmurile mai înalte 
de dezvoltare a subramurilor respec
tive față de evoluția pe ansamblul in
dustriei. în întreaga perioadă 1951— 
1976 construcțiile de mașini și in
dustria chimică au' constituit ramurile 
prioritare ale industriei, devenind baza 
promovării progresului tehnic în în
treaga economie națională. Ritmurile 
cele mai înalte de creștere în aceste ra
muri s-au înregistrat în țările care în 
trecut erau mai slab industrializate : de 
19% și respectiv 19,6% în R.P. Bulgaria, 

de 11,2% si 12,1% în R.S. Cehoslovacă. 
7,1% și 6,4% în R.D.G.. 17.6% și 14.3% 
în R. P. Polonă, 19% și 21% în 
R.S. România, 13,1% și 12,3% în U.R.S.S.

Pe această bază structura producției 
industriale a țărilor socialiste s-a îm
bunătățit necontenit, avînd în anul 
1975 configurația prezentată în tabelul 
nr. 3. Ponderea construcțiilor de ma
șini și a chimiei reprezintă în toate ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R. circa 
sau peste 1/3 din totalul producției in
dustriale.

Schimbările structurale continuă cu 
intensitate sporită în anii actualului 
cincinal ; caracteristica de bază a dez
voltării industriei acestor țări în actuala 
etapă o reprezintă perfecționarea mai 
accentuată a structurii interne a princi
palelor subramuri ale industriei, ținîn- 
du-se seama de cerințele dezvoltării 
ansamblului economiei naționale, ale 
promovării progresului tehnic, precum 
și de exigențele sporite ale pieței inter
naționale.

în industria bunurilor de consum se 
evidențiază, alături de preocuparea 
pentru asigurarea unor creșteri mai 
mari, și orientarea spre o mai amplă 
diversificare a producției, spre reali
zarea unei game mai largi de bunuri 
destinate populației și ridicarea calității 
produselor. în acest fel, perfecționarea 
structurii producției industriale se 
afirmă ca un factor important al creș
terii eficienței producției sociale și al 
satisfacerii la un nivel superior a cerin
țelor de consum ale populației din fie
care țară socialistă. Totodată, ea favo
rizează creșterea și diversificarea 
schimburilor economice ale fiecărei țări 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
țările lumii.

R. CREIOlU
Institutul de economie socialistă



MACH I NOEXPORT

MAȘINI DE ALEZAT VERTICALE 

RV 001 ȘI RV 002

Mașinile de alezat verticale execută un ciclu 
automat de operații de frezare, alezare, găurire 
și filetare, iar alegerea și comanda tuturor func
țiilor se face cu ajutorul benzilor perforate. Sînt 
destinate prelucrării pieselor de serie mică și 
medie.

RV001.10 RV001.20 RV002.10 RV002.11
Dimensiunea 
mesei :

— lățime,
mm 600 800 600 600

— lungime,
mm 1330 1 560 1 330 1 330:

Diametrul ma
xim de găuri
re în oțel, mm 39 39 39 39
Diametru! ma
xim de ale
zare, mm 170 170 200 170
Puterea moto
rului principal, 
kW 3,2/4 3,2/4 3,2/4 3,2/4
Puterea insta
lată , kW 14 15,1 13,3 15,8
Greutatea,
kg 6 500 8000 6 500 7 500

Exportator :

,Machinoexport" 
Sofia, R -P. Bulgaria 
str. Aksakova, 5 
Telefon : 88 53 21
I elex : 02 24 25
Telegrame : Machinoexport

Sofia

30 ««'"«‘o *»nomto



..Desconcentrare44 
geografica

DUPĂ DATE publicate de „Lloyd ’s 
Register", producția construcțiilor na
vale din țările nesocialiste a înregistrat 
anul trecut un recul și mai sensibil de-

_____ -.REPARTIȚIA TONAJULUI CONSTRUIT
-în procente-

1976 1977

KM Suedia
R.F.G Hi Anglia Hi S.U.A 
Franca Spania I_ _ _ I Alte țări

cît în 1976, respectiv de la 31.4 mil.t.r.b. 
la 25,5 mil.t.r.b., o scădere de circa 
19%. Cele mai afectate de actuala criză 
în această ramură sînt, dintre principa
lii producători, Japonia — a cărei pon
dere în ansamblul construcțiilor de nave 
din țările amintite scade pentru prima 
oară în acest deceniu sub 50% —, 
Franța, Anglia, Danemarca, Norvegia 
și Olanda, în timp ce șantierele navale 
din Spania și S.U.A. au .sporit anul tre

cut tonajul global 
construit; în esen
ță, restrîngerea a 
avut loc pe seama 
construcției de 
tancuri petroliere. 

După cum se 
vede și din grafic, 
se manifestă o ten
dință de „descon
centrare" geogra
fică a construcției 
de nave. Creșterea 
ponderii grupei 
„alte țări" pare 
să reflecte afirma
rea unor industrii 
naționale de dată 
mai recentă. Fiind 
vorba de modifi
cări de la un an 
la altul, tendințele 
amintite rămîn 
însă desigur supu
se verificării.

druil întreprinderii industriale — de di
feritele sale compartimente, revista 
„L’Usine Nouvelle" a publicat recent 
concluziile unei anchete pe această 
temă.

Se constată, astfel, o pierdere de in
teres din partea întreprinzătorilor pen
tru lucrările de planificare pe termen 
lung, studiile de viitorologie, abordările 
prea teoretice ale problemelor gestiunii 
economice și, de asemenea, o oarecare 
dezamăgire față de informatica aplicată, 
față de modelele de optimizare, față de 
aplicarea metodelor cantitative în do
meniul marketingului etc.

în schimb, într-o perioadă caracteri
zată prin accentuarea concurenței pe 
piețe, persistența unui șomaj ridieat, 
creșterea deficitelor și a falimentelor, 
atenția întreprinzătorilor se îndreaptă 
spre îmbunătățirea funcționării com
partimentelor de marketing industrial, 
de promovare a exporturilor, de gestiu
ne a aprovizionării tehnico-materiale și 
a stocurilor, de control al gestiunii fon
durilor, de politică în domeniul folosi
rii personalului ș/a.

Se poate vorbi deci de o deplasare a 
atenției, sub efectul crizei, de la proble-

lugoslavia: 
sistem hidraulic 

contra calamităților

criza economică, din țările capitaliste 
asupra ordinii de important;! și conți
nutului funcțiilor îndeplinite — în ca

mele de strategie pe termen mai mult 
sau mai puțin lung către cele prepon
derent de tactică curentă.

ÎN IUGOSLAVIA se află în curs de 
finisare sistemul hidraulic Dunărea— 
Tisa—Dunărea, care cuprinde 940 km 
de canale principale și 14 000 km de ca
nale mijlocii, construite în decurs de 
două decenii. în acest scop au fost de
plasate 127 mil.m3 de pămînt (de patru 
ori mai mult decît în cazul construc
ției canalului Suez), au fost executate 
250 de lucrări de artă și 460 de căi na
vigabile în ambele sensuri.

Amplasat în Voivodina. regiune cu 
relief preponderent de șes din nord- 
estul Iugoslaviei și totodată grînarul 
țării, noul sistem va permite eliminarea 
efectului distructiv al calamităților pe
riodice (inundații sau secetă). Se pre
vede. astfel-, că — atunci cînd va fi dat 
în întregime în exploatare — sistemul 
Dunărea-Tisa-Dunărea va asigura (tre
narea surplusului de apă de pe 760 000 
ha de terenuri fertile; irigarea (iar la 
nevoie — drenarea) a altor 400 000 ha ; 
navigația pe o serie de canale ; dre
narea apelor reziduale ; alimentarea cu 
apă a iazurilor destinate pisciculturii ; 
îmbunătățirea microclimatului ; dezvol
tarea unei activități turistice com
plexe etc.

Eficiența informării 
în întreprindere

O ANCHETĂ efectuată la uniunea 
industrială „Svetlana" din Leningrad a 
relevat că difuzarea activă a informa
ției în întreprindere are un efect net 
pozitiv cînd este organizată cu mijloace

variate, accesibile tuturor, și cînd: ea 
vine în întîmpinarea dorințelor de cu
noaștere ale oamenilor muncii. Acest 
lucru este reflectat, între altele, de di
ferențierea răspunsurilor furnizate în 
cursul anchetei de muncitorii unei sec
ții de producție fruntaș' și ai alteia 
rămase în urmă, evidențiindu-se — așa 
cum rezultă din tabel — nivelul sensi
bil mai scăzut al satisfacerii necesită
ților de informare ale personalului din 
această din urmă secție.

Secția A (fruntașă) Secția B (rămasă în umiă)

Informație. eu privire la :

De la strategie 
înapoi la tactica

Perspectivele întreprinderii 
Perspectivele secției
Istoria, tradițiile întreprinderii 
îndeplinirea planului pe întreprindere, 
locul acesteia în întrecerea socialistă 1 
îndeplinirea planului secției, 
locul acesteia în întrecerea socialista 
Experiența fruntașilor, 
inovațiile tehnice în cadrul ramurii 
Oamenii întreprinderii.
viața, munca și od’hna lor 
Problemele și planurile sindicale 
Drepturile și obligațiile 
concrete ale lucratorului
Tehnica securității muncii 
îndeplinirea planului .individual, 
locul lucrătorului în întrecere 
Perspectivele specialității
lucratorului în cadrul întreprinderii 
Normele privind calculul 
retribuției și al premiilor
Activitatea de masă, culturală 
și sportivă din întreprindere 
Perspectiva ridicării 
calificării în specialitatea respectivă

0,47 0,06 0,26 ft,01
0,50 0.27 0,26 0,01
0.60 0,06 0.46 —0.04

0,50 0,31 0.20 0.04

0,52 0.46 0,34 0,21

0.40 0.16 0.24 0.08
» -:f| O.4’' 0.1’*'
0.84 0;31 0.31 0.12

0,45 0,20 0,55 0,1.1
0,34 0,55 0.47 0.54

0,51 0,36 0,36 0.23

0,40 0.16 0.24 —0,08

0,68 0.25 0.50 0.15

0.50 0.16 0,41 0,00

0,41 0.26 0.40 -0,15

FĂCÎND un tur de orizont al efectu
lui direct sau indirect pe care l-a avut

Notă : Valoarea indicilor poate varia între 4-1 doau răspunsurile afirmative) ș.i —I (toate 
răspunsurile negative).
Sursa : „EKO“. nr. 2/1978. p. 185
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ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ MOLDOVA NOUĂ oferă di 

lor beneficiari importante cantități de metale.
Mecanizarea, aproape în totalitate, a marii majorități a opera

țiunilor din subteran, ca și a celor efectuate în carierele de la su
prafață ; prepararea minereurilor cu ajutorul unor instalații auto
matizate, cu înalți indici de tehnicitate, care permit obținerea unor 
produse cu parametri calitativi superiori; valorificarea superioară a 
resurselor proprii și punerea în valoare a zăcămintelor de substanțe 
minerale cu conținuturi sărace în cupru — iată doar o parte din căile 
prin care se asigură obținerea unor rezultate superioare.

Calificarea personalului muncitor — prin diferite forme de șco
larizare - reprezintă una din preocupările centrale ale conducerii 
intreprinderii, contribuind, într-o mare măsură, la buna desfășurare
a activității în toate compartimentele ei.

Un loc important îl ocupă, de asemenea, asigurarea unor con
diții sociale din ce în ce mai bune pentru mineri, ca și pentru restul 
personalului muncitor al ÎNTREPRINDERII MINIERE MOLDOVA



ÎNTREPRINDEREA
DE APARATAJ ELECTRIC 
DE INSTALAȚII - TITU

O

O

realizează o mare varietate de produse

Principalele grupe pe care le oferă sînt :

• Comutatoare cu came, care se ihscriu in gama
elementelor de automatizare (destinate să
funcționeze la toate instalațiile electrice ale 
mașinilor-unelte, vehiculelor, motoarelor etc.),
produse caracterizate printr-o mare rezistență 
la uzură mecanică și prin siguranță in exploa
tare

• Comutatoare cu stea-triunghi și inversoare de 
sens (realizate la comandă)

• Butoane de comandă destinate echipării pa
nourilor de automatizare : ușoare, moderne, 
prezentate in multiple variante constructive

• Lămpi de semnalizare, cu caracteristici tehnice 
superioare. Din aceeași categorie mai fac parte 
lămpile cu transformator și lămpile cu transfor
mator și pilpiire

*

I.A.E.I. - Titu, str. Gării nr. 79, tel. 926/ 
1 53 02, jud. Dîmbovița, mai realizează o 
serie de produse cu largă folosință in 
industria construcțiilor:

• întrerupătoare și comutatoare pentru 
locuințe

• Prize simple și prize triple
• Siguranțe normale și siguranțe cu mare 

putere de rupere
• Cleme de racordare

Rezistență - durată de funcționare - re
gimuri variate de tensiune și curenți - iată 
principalele atribute ale tuturor produselor 
realizate de I.A.E.I. - TITU.


