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PE ȘANTIERELE

INDUSTRIALE

de îngrașă- 
Bacău (jos,

pină în prezent, circa 200 de 
obiective și capacități (din care 
149 principale), multe din ele in 
devans.

Fotografiile înfățișează as-

dustriei lianților, lucrările de 
construcții-montaj sînt încheiate 
pe tot fluxul tehnologic pină la 
morile de făină. Silozurile de 
materii prime sînt încărcate, ast-
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ritmului de lucru 
pe șantiere, asigurarea condi
țiilor pentru respectarea terme- 

£ nelor de punere în funcțiune 
a noilor capacități constituie 
obiectivul central al oamenilor 
muncii din construcții. Creșterea 
gradului de industrializare a lu
crărilor, întărirea ordinii și disci
plinei pe șantiere, folosirea in
tensivă a mașinilor și utilajelor 
au făcut ca volumul producției 
realizate in trimestrul II să fie,la 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale, cu circa 23% mai mare 
decît in primul pătrar (in iunie, 
sporul a tost de 14,1% față de 
luna mai), o serie de șantiere cu 
rămineri in urmă înscriindu- se 
ferm pe linia recuperării restan
țelor. Au fost puse în funcțiune.

NOILOR OBIECTIVE

pecte de pe trei din marile șan
tiere ale ministerului ;

• Fabrica de ciment Tațca - 
Bicaz, jud. Neamț (sus). La 
această modernă unitate a 

fel că după punerea la punct a 
unor utilaje de către furnizor vor 
putea începe probele tehnolo
gice.
• Combinatul petrochimic Mi

dia - Năvodari, jud. Constanța 
(jos, stingă). Planul lunii iunie 
pe întreaga platformă a fost în
deplinit in proporție de 105,4%, 
rezultate deosebite obținind 
montorii (118%). Printre tehnolo
giile noi aplicate pe șantier se 
numără consolidarea terenului 
de fundație prin vibroflotare (în 
fotografie).
• Combinatul 

minte chimice 
dreapta). Constructorii și monto- 
riî au predat unele instalații, ou 
terminat utilitățile pe întreaga 
platformă, iar acum pregătesc 
rodajele sau probele pentru 
instalațiile de săruri de fluor, 
fosfogips uscat, amoniac, acid 
fosforic. Lucrările se disting 
printr-un grad ridicat de pre
fabrica re.
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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Miercuri, 5 iulie, au avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, lucrările plenarei comune 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.

In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale și-au însușit în întregime 
orientările și indicațiile formulate de secretarul general al partidului 
și au dat o înaltă apreciere contribuției sale esențiale în elabo
rarea complexului de măsuri supus dezbaterii.

Fariicipanții la dezbateri au subliniat rolul determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în vasta activitate de perfecționare 
continuă a organizării conducerii societății noastre în etapa ac
tuală a edificării socialismului, contribuția sa de prim ordin la 
transpunerea în viață a Programului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economică și socială pe anii 1979-1980.

Plenara a apreciat că orientările planului 1979-1980 se înscriu 
pe linia directivelor și obiectivelor stabilite pentru această perioadă 
de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului și a 
subliniat că prevederile celor două documente asigură condiții 
pentru realizarea ritmurilor și proporțiilor prevăzute în planul cinci
nal 1976-1980 și de Programul suplimentar de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pînă in 1980, îmbunătățirea amplasării 
teritoriale a forțelor de producție și, pe această bază, înflorirea mai 
accelerată a tuturor județelor țării. Prevederile proiectului planului 
național unic pe anii 1979-1980 au avut drept călăuză hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22-23 martie a.c. cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării economico-sociale și au fost com
pletate și îmbunătățite potrivit măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 23 iunie a.c.

Plenara a relevat importanța prevederilor vizînd îmbunătățirea 
laturilor calitative ale întregii activități economice, trecerea de la 
acumulări cantitative la o nouă calitate superioară, condiție esen
țială pentru înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal al revoluției 
tehnico-stiințifice.

Subliniind că elaborarea proiectului de plan s-a desfășurat sub 
îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a rele
vat preocuparea constantă a secretarului general al partidului pen
tru orientarea eforturilor spre valorificarea deplină și la un nivel 
superior a potențialului economiei noastre, spre folosirea intensivă 
a capacităților de producție și sporirea productivității muncii, u.i- 
lizarea rațională a resurselor materiale și energetice, reducerea 
consumurilor materiale, sporirea eficienței în toate ramurile, ridicarea 

• calității întregii actvități și, pe acestă bază, creșterea neîntreruptă i 
I a nivelului de trai al întregului popor.

Plenara a subliniat faptul că proiectul Bugetului de stat pe anul | 
1979 reflectă transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor date 

; de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea laturilor I 
de ordin calitativ ale activității economice, reducerea cheltuieiiior âe 
producție, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, 
realizarea unei înalte eficiențe în toate sectoarele de activitate și 
consolidarea echilibrului monetar, financiar și valutar. Proiectul de 
buget, care se prezintă echilibrat, oglindind creșterea generală a 
activității economice, dezvoltarea armonioasă economică și socială 
a țării, este elaborat în strînsă corelație cu indicatorii prevăzuți în 
Planul național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 
viitor și asigură resursele financiare necesare, corespunzător sarci
nilor stabilite privind producția, investițiile, comerțul exterior, acțiu
nile sociale și alte obiective planificate.

Plenara a relevat faptul că prevederile planului și bugetului re
flectă justețea politicii partidului și statului de dezvoltare în ritm 
susținut a întregii economii naționale, prin înfăptuirea fermă a revo
luției tehnico-științifice și crearea bazei materiale necesare progre
sului mai rapid al țării, asigură îndeplinirea sarcinilor de ridicare 
continuă a nivelului de trai a! poporului.

Plenara Comitetului Central a aprobat in unanimitate politica 
externă și activitatea desfășurată pe plan internațional de parti
dul și statul nostru, de secretarul genera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, plenara a stabilit să se acționeze in spi
ritul aprecierilor și orientărilor cuprinse în cuvintarea de încheiere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — corespunzătoare liniilor directoare 

| stabilite de Congresul al Xl-lea și de Conferința Națională — pen- 
; tru participarea țării noastre la soluționarea problemelor complexe 

ale vieții internaționale actuale pentru dezvoltarea continuă a prie- 
i teniei și colaborării României cu toa!e țările socialiste, adincirea 
; solidarității și cooperării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările 

nealiniate, pentru extindeiea relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii in spiritul principiilor coexistenței pașnice, ega
lității și respectului reciproc, independenței și suveranității naționale, 
pentru întărirea unității cu toate forțele revoluționare, democratice, 
in slujba cauzei progresului, păcii și prieteniei între popoare.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă con- 
■ vingerea că documentele aprobate de plenară vor fi primite cu 
j satisfacție și vor mobiliza energiile creatoare ale întregului nostru 
I popor, că oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte 
; naționalități — sub conducerea organizațiilor de partid, vor acționa 

cu fermitate și consecvență pentru transpunerea in viață a hotâririlor 
stabilite, care corespund pe deplin intereselor societății nocsire și 
care asigură înaintarea neabătută a României pe calea progresului 
și civilizației socialiste.
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La jumătatea cincinalului și a anului 1978

EFORTURI SUSȚINUTE
pentru Înfăptuirea integrală

A PLANULUI DE INVESTIȚII
ÎNCHEIEREA PRIMEI jumătăți a anului 1978 și 

totodată a primei jumătăți a cincinalului actual, re
prezintă un prilej de bilanț rodnic în toate domeniile 
activității economico-sociale din patria noastră. A fost 
o perioadă de muncă intensă, de mobilizare la un înalt 
nivel a energiilor creatoare ale tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din industrie, agricultură, trans
porturi, de pe șantiere, din institute de cercetare și in
ginerie tehnologică pentru realizarea neabătută a mă
rețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și Conferința Națională a partidului pen
tru accelerarea progresului neîntrerupt al patriei 
socialiste. Strîns uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, acționează cu fermitate pentru a 
transforma rodul acumulărilor cantitative într-o nouă 
calitate, pentru realizarea integrală, în toate dome
niile, a prevederilor Programului suplimentar de dez
voltare economico-socială mai accelerată a României 
pînă în 1980. în toate unitățile economice se acțio
nează cu energie pentru realizarea ritmică, integrală, 
a producției nete și fizice, pentru creșterea producti
vității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, pen
tru aplicarea cu eficiență maximă a principiilor auto- 
gestiunii.

Vastul program de investiții prevăzut în Directi

vele Congresului al XI-lea al P.C.R. pentru perioada 
1976—1980 s-a materializat, în prima jumătate a aces
tui cincinal, în punerea în funcțiune a numeroase și 
importante capacități de producție industriale și agro
zootehnice care au contribuit la dezvoltarea conside
rabilă și la modernizarea bazei tehnico-materiale a 
economiei, necesară pentru realizarea de producții 
sporite cantitativ și calitativ. Conectarea la circuitul 
productiv, la termenele stabilite sau în devans, a noilor 
obiective de investiții a permis o dezvoltare economică 
echilibrată și armonioasă a județelor țării, crearea de 
noi locuri de muncă, realizarea premiselor necesare în
făptuirii Programului suplimentar de dezvoltare eco
nomico-socială a României pînă în anul 1980.

Dată fiind corelația directă între dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a economiei și creșterea bunăstării 
oamenilor muncii se cere acționat energic, în conti
nuare, și în cea de a doua jumătate a acestui an, în în
tregul cincinal, pentru realizarea fizică integrală a pre
vederilor din programul de investiții. Eforturi susți
nute sînt necesare cu atît mai mult cu cit, alături de 
rezultatele bune obținute, de punerea în funcțiune în 
devans a numeroase noi capacități de producție, mai 
există cazuri în care în respectarea termenelor de dare 
în exploatare a unor noi obiective au apărut unele în
târzieri față de datele prevăzute în grafice.
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Ce arată o radiografie a reali
zărilor din semestrul I ?

REALIZAREA INTEGRALĂ a importantului program de investiții din acest an face necesară — în activitatea tuturor factorilor care participă la materializarea sa — orientarea prioritară a preocupărilor pentru sprijinirea punerii la termen în funcțiune a noilor capacități de producție.în afara măsurilor ce se cer a fi luate de participanții direcți, se impune acordarea unui sprijin mai mare de către furnizorii de materiale de construcții și cei de utilaje tehnologice. Experiența primului semestru din acest an pune în lumină și importanța deosebită a unei colaborări corespunzătoare și între constructorii de pe șantiere : antreprenori generali, de specialitate, beneficiari care efectuează lucrări de con- strueții-montaj și su'bantrepre- prenori.

Toate aceste intercondiționări își găsesc o ilustrare semnificativă în activitatea Trustului de lucrări 
speciale din București, care execută izolații termice, frigorifice, fonice, protecții anticorozive, înzi- diri refractare, precomprimări de bazine și rezervoare pe beton armat, glisări de coșuri la obiective industriale cu o răspîndire geografică mare. Așa cum rezultă din tabelul nr. 1 planul de construcții- montaj, pe ansamblul trustului, a fost realizat în semestrul I a.c. în proporție de 86 la sută. Fizic, aceasta a însemnat respectarea termenelor de punere în funcțiune doar la 50 la sută din noile capacități prevăzute a fi date circuitului productiv în semestrul I a.c. Alături de puneri în funcțiune la termen sau în devans (unele dezvoltări de capacități la întreprinderea de autoturisme Pitești, întreprinderea de reparații Ploiești, „Chim- pex“ Constanța ș.a.), s-au înregistrat restanțe la unele noi capacități ce trebuiau finalizate în industria chimică și metalurgică.

Prioritate/ livrărilor care condi
ționează punerile în funcțiune

ANALIZA principalelor cauze (tabelul nr. 2), care se regăsesc, dealtfel, la toate obiectivele rămase restante față de sarcinile planului de construcții-montaj al trustului, permite evidențierea principalelor direcții de acțiune ce trebuie avute în vedere, în continuare, pentru recuperarea rămî- nerilor în urmă și încadrarea în sarcinile de plan ale acestui an. ' i
1 Centrala industrială de resort 

să includă pe lista de priori- 
| tați a furnizorilor de materiale re

fractare cantitățile și sortimentele 
; care condiționează direct punerea 

in funcțiune a noilor obiective industriale cu termene în semestrul II și cele necesare pentru recuperarea restanțelor.
2 Antreprenorii generali și de specialitate, precum și beneficiarii care au sarcina de a efectua lucrări de construcții-montaj să ur-

Revista economică



Tabelul nr. 1 
Realizarea planului în cadrul Trustului de lucrări speciale din București

(in primul semestru din 1978)

82,5

Realizări față de plan (",'0)
Realizări semestrul I 1978 față 

de realizări semestrul I 1977 (%)

Producția finită de Producția indus-
construcții-montaj trială proprie

Producția finită de 
conslrucții-montaj

86 100 115

Număr de capacități noi 
puse în funcțiune

lua nte de La Restanțe
termen termen

Realizarea (%) lucrărilor planifi
cate la principalii beneficiari din :

6 55 60 1

130,0
76,0

110,6
120,0

chimică 
energiei

metalurgică 
ușoară 
alimentară

— industria
— industria 

electrice
— industria
— industria
— industriamărească o sporire substanțială 

față de prezent a operativității cu 
care asigură fronturile de lucru 
necesare subantreprenorilor. Tot pentru impulsionarea activității în această direcție ar putea fi supusă atenției factorilor de resort propu
nerea specialiștilor din cadrul Trustului de lucrări speciale din București ca antreprenorii gene
rali și de specialitate să fie mai 
direct stimulați în respectarea la 
termen a obligațiilor pe care le au 
prin instituirea unor penalizări pe care aceștia să le plătească suban- treprenorului în cazul în care nu-i asigură fronturile de lucru necesare potrivit prevederilor din graficele elaborate de comun acord. 
3 Pentru sporirea productivitățiimuncii la subantrepriza de specialitate, acolo unde condițiile de atacare a lucrărilor sînt create, specialiștii trustului consideră necesară o mai marc operativitate în 
asimilarea în țară, în întreprinderi constructoare de mașini, în colaborare cu cele din sectorul materialelor de construcții, a tehnologiei 
de aplicare a spumei poliuretanice 
prin pulverizare directă pe suport. Desigur, la aceasta trebuie să aducă un aport de creativitate sporit și specialiștii trustului a căror productivitate va crește, în acest fel, la activitatea menționată, de circa 10 ori.
4 Un ajutor prețios ar putea da constructorilor specialiștii din întreprinderile constructoare de mașini și la operațiunea de închidere a halelor cu tablă cutată unde actualmente, în multe cazuri, se mai folosesc scule cu productivitate redusă. Asimilarea și realizarea 
unor scule și dispozitive pneuma
tice și electrice de filetat, de ni
tuit, de împușcat bolțuri ar putea conduce la sporiri foarte mari ale productivității muncii în construcții, în aceste cazuri, chiar cu 250 la

execuție, proiectare, asimilare de scule noi, difuzarea celor fabricate etc. Existența unui asemenea organism, apreciază specialiștii din trust, ar contribui la înlăturarea unora dintre neajunsurile actuale — deloc minore — existente în a- provizionarea cu scule. B Alături de cele arătate, la nivelul trustului analizat există 
rezerve interne de sporire a productivității muncii ce se cer mai bine puse în valoare. Existența, în semestrul I, a unui număr de circa 7 000 om-zile nelucrate datorită absențelor nemotivate, învoirilor și concediilor fără plată, nu este decît un argument. Este necesar ca, mobilizînd mai complet potențialul productiv și creativ disponibil, colectivele de oameni ai muncii din unitățile și șantierele trustului să sporească eforturile pentru recuperarea rămânerilor în urmă și încadrarea în prevederile de plan. La aceasta se cere însă și o contribuție sporită din partea antreprenorilor generali și a furnizorilor de materii prime, în așa

Tabelul nr. 2
Unele cauze ale restanțelor în realizarea planului de construcții-montaj la T.L.S. — București 
(în semestrul I a.c.)

sută. S-a apreciat că de o deosebită utilitate în acest sens ar putea fi valorificarea studiului întocmit de ÎNCERC privind asimilarea de noi scule ergonomice, care în prezent este neutilizat.
5Subantreprenorul de specialitate a subliniat de asemenea ca necesar să se analizeze posibilita
tea creării unui coordonator gene-

întreprinderea de 
lianți Brașov 
,,Anticorozivul“ —<> 
București 
întreprinderea de 
produse refractare 
Alba Iulia

Cauze

Unele 
capacități \

în testa ntă

1) Intîrzieri în primirea unor materiale de construcție

Materiale ne
primite pe
șantiere

Termen de 
primire pre
văzut in con
tracte

Cantități
Furnizori în 
restanță

* Cuptoare de coa- — cărămizi semestrul I
2 000 t

„Răsăritul" —
Brașov
,, Vulturul" — *1

cere șl grafitare pe 
platforma Slatina

refractare a.c. 800 t

200 t

Comanie
Întreprinderea de 
prefabricate refrac
tare Pleașa

* Cuptoare de gaze 
la Rafinăria Borzești

— beton 
refractar

lunile mai-
iunie a.c.

450 t import

•(
i60 t 

no t 
100.000 buc.

• Noi instalații la
Combinatul petro
chimic Teleajen

— plăci bazalt
— Dlăci stu- lunile aprilie
țuri grafal — iunie a.c.
— cărămizi de 
șamotă ușoare

ral în problema producției de scu
le și dispozitive. El va urma să asigure analiza și centralizarea cererilor de astfel de obiecte, repartizarea la furnizor a sarcinilor de

Neasigurarea fronturilor de lucru

Operațiuni 
neefectuate 
pentru asigu
rare

Termen de 
predare

Valori Antreprenori gene
rali, de specialitate 
și beneficiari în res
tanță

0 Dezvolta re capa
citate la întreprinde
rea de produse căr- 
bunoase Slatina

— acoperire 
hală grafltare

luna aprilie 
a.c.

1,5 
mii. lei

Trustul de construc
ții industriale 
Craiova

® Noua instalație
pentru apă la Com
binatul de îngrășă
minte chimice Tg. 
Mureș

— bazin de 
descărcare

luna mai a.c. 1 mii. 
lei

Trustul do construc
ții chimico Cluj-Na
poca

& Instalații la com
binatele petrochimice 
Borzești, Pitești etc.

— montaj 
conducte, uti
laje și probe

trim. 11 a.c. 3,5 mii. 
lei

Trustul de montaj 
utilaj chimic Bucu
rești

0 Instalații la com
binatele chimice Nă
vodari, Slobozia, 
Rîmnicu-Vîlcea

— probe pre
siune și cu 
apă la reci- 
pienți și cup
toare

luna aprilie 
și mai a.c. 3.3 mii 

lei

Combinatele chimice 
din Năvodari. Slo
bozia și Rîmnicu- 
Vîlceafel incit termenele de punere în funcțiune a noilor obiective de investiții să fie cu strictețe respectate.

B. PĂDURE



EXIGENTE ALE MICȘORĂRII COSTURILOR DE PRODUCȚIE
• Perfecționarea mecanismului economico-financiar și reducerea 

costurilor de producție ® Metodologii noi de calcul a unor indicatori 
* Răspundere - înlieprinderilor și centralelor. _ uÎN CONDIȚIILE perfecționării mecanismului eco- i nomîco-financiar, ale priorității acordate producției nete în sistemul indicatorilor de plan, reducerea sistematică a costurilor și cheltuielilor materiale pe unitatea de produs și creșterea, pe această bază, a rentabilității în economie ocupă un loc de prim ordin. în anii 1976 și 1977 prin reducerea costurilor de producție s-a obținut un volum de economii de circa 36 mid. lei. Sint, rezultate importante, a căror depășire necesită adoptarea în fiecare unitate economică a unor măsuri menite să asigure valorificarea deplină a rezervelor existente.

Perfecționarea metodologiei de calcul a costurilorCUNOAȘTEREA problemelor costurilor de producție constituie o necesitate de prim ordin pentru cadrele din întreprinderi, centrale și ministere, fiind — în același timp — o condiție pentru reușita aplicării oricăror măsuri legate de creșterea rentabilității întreprinderilor, de trecere la aplicarea măsurilor privind perfecționarea mecanismului economico-financiar.în ultimii ani s-a desfășurat o activitate susținută pe 
linia perfecționării conținutului costurilor de producție, urmărindu-se asigurarea condițiilor pentru ca acest indicator complex să reflecte cît mai fidel cheltuielile nemijlocit necesare pentru realizarea producției materiale planificate și, în același timp, să devină un instrument eficace în analiza economică, în caracterizarea eficienței, în economisirea muncii sociale. Astfel, cu prilejul îmbunătățirii prețurilor de producție și de livrare, 
au fost eliminate din costuri o serie de elemente de natura venitului net ca, de exemplu, taxa asupra fondurilor de producție care, pian dispersia și ponderea destul de ridicată ce o avea în costurile unor ramuri și subramuri productive, conducea la deformarea costurilor de producție și greva nivelul general al prețurilor din economie. Totodată, taxa pe terenuri a fost trecută pe rezultate financiare, fiind și aceasta o categorie de venit net.Deosebit de semnificativ este și faptul că, în cursul anului trecut, conducerea de partid și de stat a aprobat ca o serie de cheltuieli cu caracter social, care nu sînt determinate de cerințele producției (cheltuielile pentru gărzi patriotice, amortizarea și reparațiile clădirilor și altor fonduri fixe date în folosință creșelor, grădinițelor, școlilor profesionale, cheltuielile de întreținere și funcționare a cantinelor-restaurant, cheltuielile de protocol), să fie suportate din venitul net. Din aceeași sursă s-a aprobat să fie suportate și cheltuielile neproductive —■ dobînzile penalizatoare pentru creditele restante, locațiile, amenzile și penalizările — care, după cum se știe, nu se planifică, dai' apar în execuție ca urmare a unor deficiențe în activitatea unităților și reprezintă, practic, elemente de redistribuire a veniturilor în procesul reproducției lărgite.Prin toate aceste măsuri s-au creat premisele ca în activitatea de reducere a costurilor de producție, colectivele de oameni ai muncii să se axeze pe problema costurilor directe și indirecte care sînt legate nemijlocit de producție și să propună soluții viabile care, transpuse 

în practică, să permită creșterea continuă a rentabilității produselor, a eficienței economice în general.în vederea stimulării unităților economice în creșterea gradului de prelucrare a materiilor prime și materialelor, în valorificarea superioară a acestora, la stabilirea noilor prețuri de producție și de livrare îmbunătățite s-a adoptat un criteriu nou de dimensionare a rentabilității pe ramuri, subramuri și produse, și anume : rentabilități mai reduse în ramurile primare 
și mai ridicate pe măsură ce se pătrunde în ramuri care 
asigură o prelucrare finală superioară. Pentru a pune pe picior de egalitate unitățile economice, în lumina măsurilor privitoare la perfecționarea mecanismului economico-financiar și, în același timp, pentru a se menține, în continuare, criteriul menționat, s-a introdus ca nouă categorie prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea producției nete, care este percepută din beneficii și stabilită prin aplicarea unor cote procentuale diferențiate pe ministere, centrale și întreprinderi, jucînd, în același timp, și rol de reglare a rentabilității. în condițiile menționate, conținutul costurilor de producție servește mai bine reflectării reale a consumurilor de muncă vie și materializată și asigură joncțiunea corespunzătoare cu metodologia de calcul a producției nete, cerută de aplicarea noului mecanism economic și financiar (schema). ,

*) I.a unitățile economice care înregistrează producția neterminată, semifabricate de producție proprie destinate consumului intern etc. (producția globală pentru calculul producției nete fiind mai mare decît producția marfă, sau mal mică, cu soldul acestor elemente), se adaugă cheltuielile cu munca vie aferente soldului de la sfirșitul și începutul perioadei pentru aceste elemente.
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în cursul anului 1976 s-au elaborat noi ;,Norme de planificare, evidență și calculare a costurilor producției industriale", care au generalizat experiența pozitivă din întreprinderi și centrale industriale, au fundamentat mai bine conținutul costurilor



totale și materiale, au pus accentul pe introducerea metodelor de calcul și evidență perfecționate, au reglementat problemele noi apărute în economie în relație cu problematica costurilor.
Ce este nou in domeniul indicatorilor costurilor 
de producțieUTILIZAM astăzi ca indicatori cu caracter de directivă : a) nivelul costurilor maxime la 1 000 lei produc
ție marfă, și b) nivelul costurilor materiale maxime la 
1 000 Iei producție marfă. în lumina măsurilor stabilite cu privire la perfecționarea mecanismului economico- financiar, acest din urmă indicator capătă un rol fundamental, deoarece producția netă (calculată prin metoda de producție) va fi dimensionată în funcție de 
nivelul costurilor materiale maxime Ia 1 000 lei pro
ducție marfă. Este clar că, în această situație, va trebui acordată mai multă atenție întăririi compartimentelor de costuri din întreprinderi și centrale.Reținem atenția asupra faptului că indicatorul nivelului costurilor maxime la 1 000 lei producție marfă, fiind un indicator cu structură variabilă, oglindește și alți factori decît reducerea ca atare a costurilor pe unitatea de referință și este necesară o analiză sistematică a factorilor de influență. Este vorba de influența struc
turii producției și a evoluției prețurilor. Astfel, spre exemplu, centrala cimentului a redus în anul 1977 costurile față de plan, dar această reducere a provenit din influența favorabilă a structurii producției, în timp ce costurile unitare nu numai că nu au scăzut, dar chiar au crescut (+ 7,7 lei / 1 000 lei producție marfă). O situație similară a prezentat-o în anul 1977 și Centrala de fire și fibre chimice Săvinești.Atunci cînd nivelul costurilor de producție se reduce pe seama influenței structurii producției este bine, dar nu suficient. Trebuie acționat să se reducă costurile ca atare pe unitatea de referință (1 000 lei producție marfă). Dacă nivelul total al costurilor s-a redus pe seama structurii producției, dar costurile ca atare au crescut, fenomenul poate fi apreciat ca nesatisfăcător.Lista indicatorilor de fundamentare și analiză a costurilor este mult mai largă decît ceea ce pot exprima indicatorii costuri totale la 1 000 lei producție inarfă 
și costuri materiale la 1 000 lei producție marfă, care au structură variabilă. Iată, să luăm spre exemplu indicatorul reducerea procentuală medie a costurilor de producție planificate la producția marfă comparabilă. Acest indicator, cu structură fixă, care oglindește efortul propriu în domeniul reducerii costurilor de producție, a fost abandonat atît ca indicator de directivă al planului, pe considerentul că nu cuprinde întreaga producție, deci și produsele noi asimilate, cît și ca indicator de analiză și fundamentare, chiar și pentru întreprinderile cu producție de masă sau de serie mare. Avînd în vedere faptul că acest indicator servește foarte clar ideii măsurării efortului propriu, eliminînd influența structurii producției și prețurilor la care este supus în prezent indicatorul costuri totale la 1 000 lei producție marfă, se pune întrebarea : de ce nu s-ar 
putea folosi în analiza și fundamentarea costurilor, mai 
ales în producția de masă și de serie mare ?în multe întreprinderi, pentru că indicatorul nu s-a mai transmis prin plan, s-a abandonat complet și în analiza realizărilor sau în fundamentarea planului. Sîn- tem de părere că acest abandon este nejustificat, ținînd seama de obiectivele pe care le vizăm în domeniul economisirii muncii sociale. Totodată, se observă că nu se folosește ca indicator de analiză și fundamentare volu
mul de economii din reducerea costurilor de producție, 

indicator cu largi semnificații, care arată aportul în acumulările bănești și în venitul net al societății.O altă problemă care merită atenție este și aceea a indicatorului costul produsului X. în prezent, reglementările prevăd că centrala stabilește prin plan costui principalelor produse și le urmărește ca atare. Dacă în anii 1975—1976, datorită reașezărilor de prețuri de producție în trepte, au existat unele dificultăți în stabilirea prin plan a acestor costuri pe produse, în prezent centralele au toate condițiile pentru a face această treabă cu responsabilitate. Datorită complexității nomenclatorului sortodimensional sîntem de părere că numai centrala industrială poate planifica corect costul 
principalelor produse, evitînd calculele extrem de agre
gate și practic lipsite de eficiență, care s-ar impune la 
nivelul ministerelor sau al economiei naționale.Costul tuturor produselor se planifică în întreprinderi conform metodologiei actuale (formularele CP 4), dar trebuie subliniat că urmărirea costurilor pe produse și, mai ales, analizele comparative sînt uneori deficitare. 
Elaborarea calculației de plan și efective pe produs 
capătă noi valențe în condițiile noului mecanism și, ca 
atare, unitățile și centralele economice vor trebui să o 
trateze cu mai multă atenție decît pînă în prezent, pe baza normelor de consum, respectiv a consumurilor efective necesare pentru realizarea producției. Calcula- 
ția pe produs întocmită la începutul perioadei de plan 
nu trebuie considerată în mod rigid, ci trebuie adaptată 
ori de cîte ori apar condiții noi, care influențează favo
rabil nivelul costurilor efective.Utilizarea operativă a informațiilor furnizate de calculațiile efective în actualizarea calculațiilor de plan prezintă o importanță deosebită pentru optimizarea deciziilor legate de creșterea eficienței economice în întreprinderi. în același timp, trebuie avut în vedere că antecalculațiile pe produse nu au un rol pasiv în procesul de planificare. Ele nu reprezintă doar o însumare mecanică a elementelor de costuri, ci sînt rezultatul unui proces de analiză critică în vederea identificării rezervelor de diminuare a cheltuielilor.Problema calculației costuri-lor nu reprezintă o 
problemă a compartimentelor funcționale, ci trebuie să 
constituie un obiectiv al întregii unități economice. Costurile de producție, și, în special, cele materiale, condiționînd hotărîtor producția netă, trebuie să devină un obiectiv al conducerii întreprinderii. în acest context, calculațiile de costuri trebuie integrate într-un 
sistem al conducerii prin costuri. Astfel, calculațiile de plan se elaborează pe fiecare produs și loc de muncă, urmărindu-se și stabilindu-se ca atare abaterile do la normele și normativele de cheltuieli și responsabilitățile corespunzătoare.în cursul acestui an, pentru prima dată, s-a transmis prin plan, în mod experimental, un normativ de 
cheltuieli indirecte Ia 1 000 lei producție marfă stabili t pe ministere. Eficiența acestui normativ este legală necondiționat de o defalcare corespunzătoare pe centrale și întreprinderi, în funcție de natura și specificul activităților economice desfășurate de acestea.ÎN GENERAL, în analiza și fundamentarea costurilor de producție trebuie evitate calculațiile globale și analizate temeinic influențele multitudinii factorilor care acționează asupra nivelului costurilor de producție. Esențialul constă în a folosi toți indicatorii, toate pîr- ghiile care pot conduce la mobilizarea efortului propriu în domeniul reducerii costurilor totale și materiale pe unitatea de produs, factor endogen al promovării proceselor intensive în economia națională.

dr. Gh. ȘICÂ 
director în C.S.P. ‘



TRIBUNA SPECIALISTULUI

Reducerea consumului de energie în agricultură
— Puncte de vedere —

REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE pentru obținerea unei tone de produs agricol solicită tehnici de calcul și evaluări specifice. Numai în felul acesta se pot evidenția soluții eficiente pentru politica alocărilor de factori și se poate influența favorabil raportul : energie consumată/produs u- til. în plus, asemenea abordări sînt necesare și pentru motivul că între resursele care se mobilizează pentru obținerea recoltelor , există o competitivitate specifică fiecărui grad de intensivizare a agriculturii. Posibilitățile de substituire a factorilor pentru obținerea aceleiași cantități de produse impun reconsiderări tehnologice care să modifice mărimea resurselor, în strictă dependență de eficiența cu care ele se materializează în efectul final.Limitîndu-ne, în cele ce urmează, investigațiile cu privire la consumul de energie din agricultură doar la cel ocazionat de tehnologiile de producție, nu contestăm posibilitățile de economisire a energiei oferite de ecologie și biologie. Avem în vedere că favorabilita- tea pedoclimatică, exprimată prin potențialul ecobiologic al soiurilor (hibrizilor), se materializează în produse prin intermediul tehnologiilor, astfel că analiza energeticii tehnologice înseamnă de fapt, a- naliza factorilor de materializare a unui potențial preexistent proceselor în cauză.Pe de altă parte, însuși consumul de energie din procesul tehnologic este doar parțial un consum direct — și anume consumul de carburanți și lubrifianți ocazionat de exploatarea tractoarelor și consumul de energie electrică. Cea mai mare parte a consumurilor energetice ale agriculturii sînt indirecte, prin folosirea unor materiale și produse la a căror producere s-a cheltuit energie : să- mînță, îngrășăminte, pesticide, tractoare, mașini agricole, instalații, recipienți ș.a.
Substituirea factorilor 
de producțieSE ȘTIE că pentru realizarea unui spor de producție suplimen

tar de o mărime dată, în anumite situații se poate recurge exclusiv la alocări suplimentare din- tr-un singur factor, ales din doi sau trei factori capabili de a determina același efect. Posibilitățile de substituire a factorilor pentru obținerea aceluiași efect util sînt mult mai numeroase acolo unde nivelul de intensivizare al agriculturii este mai scăzut — de exemplu în cazul agriculturii țărilor în curs de dezvoltare. Cu cît intensivizarea este mai avansată, posibilitățile de substituire sînt mai reduse.Substituirea factorilor are în vedere o gamă largă de obiective urmărite prin lucrările tehnologice. Astfel, eliminarea buruienilor din lanuri este posibilă deopotrivă prin muncă manuală, prin lucrări mecanice sau prin recurgerea la produse chimice. Fertilitatea terenurilor poate fi menținută sau sporită printr-o serie de lucrări mecanice, sau prin cultivarea unor specii care îmbogățesc solul în elemente fertilizante, ori prin administrarea de îngrășăminte.Selectarea mijloacelor de intervenție tehnologică nu poate să pornească întotdeauna de la astfel de pretmise, deoarece în majoritatea cazurilor resursele sînt limitate ; pe de altă parte, pentru realizarea unor recolte superioare, substituirile sugerate sînt insuficiente, fiind necesar să se recurgă la măsuri complementare. Din punct de vedere energetic, existența posibilităților de substituire a factorilor pentru același efect util, în funcție de volumul alocărilor, oferă un cîmp larg de analiză ; elementul central care permite o asemenea abordare este dat de cantitatea diferită de energie încorporată în factorii de producție substituibili. Ingineria tehnologică a- gricolă are posibilitatea și obligația de a evalua proporțiile în care este necesară restructurarea bazei tehnico-materiale, astfel îneît. pentru fiecare unitate suplimentară de produs agricol cerut de economia națională să se minimizeze cantitatea de energie necesară.Dacă nu se ia în considerație să- mînța, pentru care a avut loc un 

consum de energie intr-un proces tehnologic relativ asemănător în anul anterior, rămîn în atenție trei grupe mari de consum de energie pentru producția curentă :
1. consumul de energie (combustibil) pentru executarea lucrărilor agricole ;
2. consumul de energie materializat în tractoare și mașini agricole ;3. consumul de energie materializat în produsele chimice folosite (îngrășăminte, pesticide etc.).între cele trei tipuri de consum energetic există intercondiționări complexe ; orice abordare unilaterală este pasibilă de schematizări care să denatureze fenomenul real. Astfel, eficiența consumului de energie pentru efetuarea lucrărilor este strîns dependentă de caracteristicile tehnico și tehnologice ale parcului de mașini și tractoare cu care se execută lucrările, de natura și caracteristicile produselor chimico folosite pentru fertilizare și protecția culturilor. Realizarea de economii de combustibil poate fi doar aparent favorabilă atunci cînd raportarea se face la unitatea de suprafață. Eficiența este mai concludentă în cazul în care se reduce valoarea raportului combustibil consumat/pro- ducție obținută.

Competitivitatea 
sub aspect energeticMULT MAI IMPORTANTĂ ni se pare competitivitatea dintre combustibilul materializat în echi- ' pament tehnic și cel materializat ■ în produsele chimice folosite în i procesul tehnologic.Mărimea recoltelor pentru toate I culturile se exprimă matematic ; prin cel puțin două funcții de pro- ; ducție : y=f(t), în care mărimea producției (y), este dependentă de i termenul (t) optim de executare a 1 lucrărilor și y — f(i), cînd nivelul [ recoltei (y) este dependent de can- j titatea îngrășămintelor (i) admi- : nistrate. Âmbele aceste funcții , sînt pătratice, adică presupun i existența randamentelor descres- î cînde. Se poate construi și un mo- | del matematic generalizator, care



r- • ECONOMIE NAȚIONALA

să arate că eficiența fiecărui consum tehnologic depinde de momentul în care acesta are loc.Recurgerea la oricare din modelele (funcțiile) matematice de mai sus obligă compararea mărimii influențelor și a cauzelor care le generează. Astfel, pierderile de recoltă ocazionate de neexecutarea lucrărilor în termen pot fi recuperate prin creșterea consumurilor de îngrășăminte. Dacă neîncadra- rea în termen este generată de insuficiența parcului de mașini și tractoare, rezultă că deficitul de energie încorporată în echipament reclamă, în compensare, un consum mai mare de e- nergie încorporată în produse chimice, astfel încît nivelul recoltelor să rămină același. In acest caz, rămîne de stabilit dacă și în ce măsură o „economie" de combustibil fosil realizată prin limitarea cantitativă a echipamentului tehnic se compensează ca efect printr-o creștere a consumului de energie sub forma în- gărșămnitelor chimice.în termeni concreți, problema se poate formula, pentru țara noastră, în felul următor : ce alocări de factori să se facă, astfel încît creșterile de producție planificate, de pildă pentru cincinalul 1981 — 1985, să se realizeze cu cele mai reduse consumuri energetice ? Anumite ipoteze de calcul pot să furnizeze elementele utile pentru unele judecăți economice. De exemplu, la dotarea actuală a agriculturii noastre, pentru un hectar de teren arabil consumul de energie încorporată în echipamentul tehnic este de circa 300—350 kWh, iar consumul de energie sub formă de îngrășăminte — de circa 1 800 — 2 000 kW (N = 64 kg, P = 32 kg și K = 4 kg).In ipoteza că în cincinalul 1981 — 1985 se va dubla echipamentul tehnic, pentru a asigura executarea lucrărilor în timpul optim, ar urma ca pentru cultivarea fiecărui hectar de teren arabil să se consume în medie cîte 600—700 kW, deci o sporire cu 100% a consumului de energie încorporat în mașini. Insă consumul de carburanți pentru efectuarea lucrărilor nu înregistrează creșteri, deoarece volumul acestora la hectar nu se modifică.Acceptarea creșterii consumului de combustibil (exprimat în kW) în proporția arătată, dar sub formă de îngrășăminte chimice o putem considera ca fiind alternativa la ipoteza de mai sus. Aceeași creș

tere a consumului de energie sub formă de îngrășăminte chimice înseamnă suplimentarea acestuia cu 10—12 kg. N, 7—8 kg. P și 1 kg. K la unitatea de suprafață.în această situație devine necesar să se calculeze, pe baze de rezultate experimentale, care este nivelul mediu al producțiilor la principalele plante cultivate, în funcție de posibilitățile de încadrare a lucrărilor în perioada optimă cu actuala dotare tehnică (deci prin consumarea a 300 —350 kW încorporați în echipament) și care va fi volumul producției ca urmare a creșterii numărului de tractoare. Rezultatul ar urma să fie comparat cu sporurile de producție ce se pot realiza dacă se suplimentează cantitățile de îngrășăminte chimice alocate, la același nivel de consum energetic. Efectuarea unei asemenea analize revine ingineriei tehnologice, rezultatele ei urmînd să fie coroborate de către factorii de decizie, cu o serie de alte elemente ca : alocarea valorică anuală de factori, comerțul exterior, implicațiile sociale.
Stabilitatea recoltelor

COMPETITIVITATEA și com- plementarietatea dintre îngrășăminte și echipament tehnic la actualul nivel de intensivizare a agriculturii trebuie analizate și evaluate și prin prisma contribuției lor la asigurarea constanței recoltelor de la un an la altul. Se știe că tendința cererii de produse .agricole este relativ constantă, în timp ce oferta este fluctuantă în funcție de condițiile climatice specifice, în această ramură acționînd o serie de factori de risc și incertitudine. O constanță mai mare a producției constituie o caracteristică calitativă a agriculturii moderne.Aplicarea unor cantități sporite de îngrășăminte poate contribui la o amplitudine mai mare a fluctuației producțiilor medii de la un an bun la altul slab și. deci, se poate mări inconstanța ofertei de produse agricole. Acest fenomen este evident mai ales cînd se compară funcțiile de producție stabilite pentru exprimarea efectului îngrășămintelor pe fiecare din anii unei perioade de experimentare mai lungi (3-5 ani). Astfel, dacă se consideră funcția :y = c-f-bx -j- ax2 și se verifică mărimea parametrilor c și b, se constată că în anii în 

care c este mare, deci recolta în situația „nefertilizat" este mare, parametrul b, adică sporul determinat de o unitate de îngrășămînt este și el mai mare. Acest fenomen este evident în special cînd cantitățile de îngrășămînt sînt limitate i și, deci, cînd ritmul de reducere a i eficienței îngrășămintelor este I practic neglijabil. Constatarea este valabilă în special pentru zonele umede și subumede ale țării și, în general, pentru agricultura în regim neirigat. în anii în care c este mai mic, răspunsul de fertilizare este și el mai mic, b avînd valori mai reduse.Echipamentul tehnic acționează în direcție contrară : cu cît parcul de mașini și tractoare este mai mare (sînt însă și limite economice care trebuie respectate), cu atît cresc constanța producțiilor medii și siguranța obținerii lor. în anii cu precipitații frecvente, timpul bun de lucru din întregul timp calendaristic se reduce substanțial, iar posibilitatea încadrării lucrărilor în termenul optim se reduce și ea în mod corespunzător. Un parc satisfăcător de tractoare și mașini agricole ar permite ca și în asemenea situații să se acționeze eficient în toate perioadele respective. în anii secetoși, cînd randamentul tractoarelor se reduce datorită rezistenței mai mari a solului la lucrări, de asemenea necesarul de echipament tehnic este sporit. Aceste locuri înguste provocate de precipitații sau secetă, care sînt specifice agriculturii, pretind rezolvări adecvate. După opinia noastră lupta pentru depășirea recoltelor mici este mai eficientă pentru economia națională, atunci cînd este încununată de succes prin realizarea unor recolte medii anuale stabile la un nivel corespunzător, decât obținerea u- nor recolte mari (record) la trei- patru ani odată.Ca o consecință a alternativelor schițate și avînd în vedere diferențele substanțiale pe care le determină eficiența consumului de energie sub cele două forme în care se alocă, este util ca orientările politicii de investiții pentru agricultură să țină seama și de a- cești factori. în subsidiar, este la fel de folositoare dezvoltarea cercetărilor de inginerie agricolă, astfel încît suportul tehnico-științific să susțină eficient evoluțiile din fiecare etapă de dezvoltare.
dr. I. SOCOL

Institutul de cercetări- 
pentru producerea cartofului 

— Brașov



NAȚIONALA

Perfecționarea mecanismului economico-financiar

INFLUENȚA PROGRESULUI TEHNIC
ASUPRA PRODUCȚIEI NETE OBȚINUTE
ÎNTR-0 UNITATE DE TIMP DE MUNCĂ

INȘI*I ’UIREA indicatorului productivitatea muncii exprimată prin producția netă, în urma hotărîri- lor plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978, conferă acestuia un loc central în ierarhia indicatorilor de eficiență economică, el sin- tetizînd principalele trăsături ale progresului economic și servind din plin fundamentării economice a măsurilor de progres tehnic în unitățile economice.Cerința trecerii la o nouă calitate în toate domeniile de activitate presupune, în ultimă instanță, sporirea continuă și în ritm înalt a eficienței în general, economice, în special. La înfăptuirea acestui obiectiv o contribuție majoră trebuie să o aducă activitatea de generare și promovare a progresului tehnic, a acelor măsuri care conduc la o cit mai mare economie de muncă socială.Relevarea economiei de muncă impune o temeinică analiză a fiecărei măsuri de progres tehnic. La ora actuală, însă, această analiză nu întotdeauna se ridică la gradul de cunoaștere atins în știința economică. Se constată că, uneori, se utilizează un număr mic de indicatori, cu o capacitate limitată de reflectare a corelației dintre efectele utile care se obțin cu un anumit efort de progres tehnic, iar alteori se folosesc indicatori care înregistrează evoluții contrare celor dorite, ceea ce îngreunează sinteza problematicii abordate. Așa se explică că în multe întreprinderi industriale factorii 

de decizie adesea se rezumă în a urmări influența măsurii de progres tehnic asupra necesarului de forță de muncă, știut fiind faptul că reducerea acestuia conduce la creșterea productivității muncii, indicator central în sistemul nostru de indicatori de apreciere a activității economice.Aici, însă, se cuvine a arăta că productivitatea muncii, determinată pe baza producției globale, nu este în măsură să ne ofere o imagine corectă a eficienței economice a diferitelor variante de progres tehnic. Ea face abstracție de costul tehnicii și tehnologiei noi, de raportul dintre sporul de cheltuieli materiale și economia de muncă vie, exprimată bănește, limită pe care activitatea de fundamentare a eficienței economice a unei măsuri de progres tehnic n-o poate decît parțial înlătura recurgînd la analiza nivelului unor indicatori suplimentari de apreciere, cum ar fi : cheltuieli materiale la 1 000 lei producție marfă, costuri totale, beneficiu și rata acestuia, producția netă. Acest lucru rezultă și din tabelul nr. 1. Astfel, o evoluție pozitivă a tuturor indicatorilor exemplificați se înregistrează doar în cazul măsurilor de progres tehnic care au ca efect economisirea muncii trecute și vii (rd. 2) ; măsurile de progres tehnic care se încadrează în rîn- durile 1, 5 și 6 conduc, de asemenea, la progres economic, deși mărimea eficienței este diferită ; în schimb, introducerea măsurilor de 

progres tehnic corespunzătoare rîndurilor 3 și 4 nu se justifică din punct de vedere economic, chiar dacă evoluția indicatorilor este identică cu cea de pe rîndul 5.în aceste condiții, o mare pu
tere cognitivă urmează să o aibă 
productivitatea muncii exprimată 
prin producția netă obținută într-o 
unitate de timp de muncă.Cele afirmate pot fi ilustrate dacă încercăm chiar și o sumară analiză comparativă a acestui indicator cu cîțiva dintre indicatorii cu care operăm la nivel microeconomic. în acest sens, să luăm și un exemplu numeric ipotetic în care se face abstracție de unele elemente ale vieții economice cum ar fi : abaterea prețurilor de la valoare, care rămîn necontrolabile atîta vreme cît nu există încă tehnici suficient de precise de calcul a valorii sau cele existente nu se aplică ; măsura în care producția netă coincide sau nu cu valoarea nou creată și proporția în care ea se împarte în retribuție și venit net al societății etc. Nefiind în posesia unor măsurători a consumului de forță de muncă în unități de timp de muncă omogenă și a unei alte evaluări bănești a acestuia decît producția netă dedusă pornind de la prețurile curente, cu toate neajunsurile lor, recurgem la estimarea bănească a economiei de muncă vie cu ajutorul producției nete ce revine în medie, de pildă, pe un lucrător înainte de introducerea u- nei măsuri de progres tehnic. în



asemenea condiții în care apreciem că se găsesc dc fapt unitățile noastre economice, să presupunem că, la un moment dat, într-o întreprindere, o unitate dintr-o anumită valoare de întrebuințare de o anumită calitate se produce în condițiile specifice pe rîndul 0 din tabelul nr. 1. Ulterior, întreprin-

caz, întrucît ceea ce se economisește la locul de aplicare a tehnicii se pierde în producția acesteia ; în plus, există toate șansele ca perioada calendaristică de producție a tehnicii noi să fie mai lungă decît partea cu care se scurtează, eventual, ciclul de fabricație a valorilor de întrebuin-
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derea are posibilitatea de a introduce cîte o măsură de progres tehnic pentru fiecare din cele 6 (șase) cazuri arătate în tabelul nr. 1, ale căror consecințe economice sînt evaluate pe rîndurile următoare ale tabelului nr. 2.

țai-e la obținerea cărora se utilizează tehnica nouă, ceea ce reprezintă de asemenea un dezavantaj în competiția noastră cu timpul.în toate celelalte situații productivitatea muncii, astfel calculată, crește.
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- ■» . • . . . .Din coloana 12 a acestui tabel se observă că productivitatea muncii calculată pe baza producției nete scade atunci cînd costul tehnicii noi este mai mare decît economia de muncă vie exprimată bănește (rd. 3). Ea rămîne constantă dacă această diferență este zero (rd. 4). Așa cum am arătat, introducerea progresului tehnic nu se justifică nici în acest ultim

în practică, pentru fiecare din cazurile de progres tehnic amintite mai sus putem avea mai multe măsuri de progres tehnic. Dar o asemenea grupare a lor nu se impune. Este suficient calculul productivității muncii pe baza producției nete, după care mulțimea măsurilor de progres tehnic corespunzătoare acestor creșteri se împarte în două submulțimi,

după cum este posibilă sau nu aplicarea lor concomitentă. în cazul primei submulțimi se optează pentru introducerea tuturor măsurilor de progres tehnic care o compun. în cel de-al doilea caz, se optează pentru introducerea a- celei măsuri de progres tehnic care oferă cel mai înalt spor de productivitate a muncii.Productivitatea muncii calculată pe baza producției nete este influențată pozitiv nu numai de progresul tehnic, ci și de celelalte măsuri tehnico-organizatorice care prin natura lor vizează în mod direct economisirea muncii totale de obținere a diferitelor produse și servicii de către unitățile noastre economice. Acest lucru dovedește valabilitatea generală a acestui indicator în aprecierea activității economice la nivel microeconomic.Alături de calitățile subliniate trebuie relevat că productivitatea muncii, astfel calculată, pu este absolvită de influența nedorită a unor factori, cum ar fi : modificarea structurii producției și a gradului ei de integrare, categoria de preț folosită pentru evaluarea bănească a produselor și serviciilor și schimbarea prețurilor în timp etc., după cum ea nu ține seama de evoluția reală a consumului de forță de muncă. în măsura în care asemenea aspecte nu sînt luate în considerare ele se transformă în limite ale acestui indicator privind posibilitățile de exprimare a economiei de muncă care se realizează la nivel microeconomic, criteriu hotărîtor, de altfel, în fundamentarea întregii politici economice a întreprinderilor, centralelor, ministerelor și statului nostru. Diminuarea și înlăturarea, dacă este posibilă, a unora dintre ele se leagă de perfecționarea metodologiei de calcul a producției nete și a cantității de muncă vie, adică a celor doi factori ai raportului dc productivitate, direcție în care literatura de specialitate din țara noastră conține deja numeroase sugestii și propuneri.
Vosile MARIAN 

cercetător științific 
lector unic. Anton DRĂGOESCU

Cluj-Napoca
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CALCULAREA FONDULUI DE RETRIBUIRE A MUNCII 
ÎN FUNCȚIE DE ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI VALORII PRODUCȚIEI NETEÎN SPIRITUL măsurilor hotă- rîte de plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978 de perfecționare a conducerii și planificării economiei, a fost elaborat Decretul privind calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului de retribuire a muncii în industrie.Noua reglementare prevede că 
calcularea și eliberarea fondului 
de retribuire pentru întregul per
sonal muncitor, la întreprinderile 
industriale de stat, se face în 
funcție de gradul de îndeplinire a 
planului valorii producției nete, renunțîndu-se la vechiul sistem, potrivit căruia calculul se făcea în raport cu gradul de îndeplinire a planului producției globale și numai pentru categoria muncitori. Calcularea fondului de retribuire în funcție de îndeplinirea planului valorii producției nete se va face lunar cumulat de la începutul 
anului, iar în situația cînd sumele solicitate în perioada cumulată depășesc acest fond calculat, diferențele sînt considerate depășiri necorespunzătoare ale fondului de retribuire, ce se vor elibera numai dacă s-au obținut aprobările prevăzute la art. 9 din Decretul nr. 199/1978.
Determinarea valorii producției 
nete realizatePOTRIVIT prevederilor acestui articol s-a dat competență și birourilor executive ale centralelor industriale să aprobe — cel mult de două ori pe an pentru aceeași unitate — depășirile necorespunzătoare de pînă la 1% din fondul total de retribuire planificat trimestrial unității în cauză, iar birourilor executive ale ministerelor li s-a mărit limita în cadrul cărora aveau competența și în sistemul actual să aprobe depășiri necorespunzătoare ale fondului de retribuire, de la 1% la 2% din fondul total de retribuire planificat trimestrial unității respective.Introducerea de la 1 iulie a.c. a indicatorului valoarea producției nete impune obligația din partea organelor de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor, ministerelor și celorlalte organe 

centrale și locale de a lua măsuri tehnico-organizatorice corespunzătoare pentru îndeplinirea planului valorii producției nete, pentru realizarea ritmică a planului producției fizice și în structura, sortimentală stabilită pe baza contractelor economice încheiate, pentru reducerea cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii și pentru utilizarea rațională a forței de muncă și a fondului de retribuire planificat. De asemenea, trebuie să ia măsuri și pentru perfecționarea organizării evidenței costurilor de producție, astfel încît să se asigure obținerea în timp util a datelor necesare pentru determinarea valorii producției nete.în funcție de situația concretă din fiecare unitate, atunci, cînd unele întreprinderi nu pot obține datele necesare pentru determinarea valorii producției nete, din cauză că nu se cunoaște pe bază de date contabile nivelul cheltuielilor materiale realizate pînă la data eșalonată pentru plata retribuției aferentă lunii expirate, determinarea valorii producției nete pentru ultima lună a' perioadei cumulate se va face pe baza cheltuielilor materiale planificate corespunzător producției realizate, urmînd a se face regularizarea în funcție de datele definitive (contabile) în luna imediat următoare.în astfel de situații,, valoarea producției nete pe perioada cumulată se stabilește astfel :— se ia în calcul valoarea producției nete realizată în perioadele anterioare lunii pentru care se solicită drepturile de retribuire, stabilite pe bază de date contabile (conform normelor tehnice de calcul elaborate de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Direcția Centrală de Statistică) ;— pentru ultima lună a perioadei cumulate se aplică ponderea planificată a cheltuielilor materiale la. valoarea producției globale realizate, determinîndu-se valoarea cheltuielilor materiale preliminate pentru această lună, care se deduc din valoarea producției globale realizate, obținîn- 

du-se valoarea producției nete preliminate pentru luna respectivă ;— la valoarea producției nete realizată pentru perioadele anterioare se adaugă valoarea producției nete preliminată pentru ultima lună a perioadei cumulate, obținîndu-se valoarea producției nete pentru întreaga perioadă de cumulare, care se compară cu valoarea producției nete planificată pentru aceeași perioadă, determinîndu-se gradul de realizare a acesteia.în situația în care calcularea fondului de retribuire s-a făcut pentru ultima lună a perioadei de cumulare pe bază de date preliminate, la finele anului, întreprinderile sînt obligate să prezinte băncii calcularea fondului de retribuire pe anul respectiv în funcție de îndeplinirea valorii producției nete după datele contabile definitive.Dacă în urma acestei calculări vor rezulta depășiri necorespunzătoare ale fondului de retribuire (fondurile eliberate fiind superioare celui calculat), întreprinderile în cauză vor prezenta băncilor aprobarea pentru aceste depășiri dată în conformitate cu prevederile art. 9 din decret pînă la plata chenzinei a Il-a a lunii ianuarie. Dacă pînă la această dată nu se obține aprobarea depășirilor necorespunzătoare, cu valoarea acestora se va diminua fondul de retribuire calculat pentru luna ianuarie.
Produsele fără desfacere 
asigurată sînt excluse din 
calculLA CALCULAREA fondului de retribuire ce se eliberează de bănci în conformitate cu prevederile art. 4 (2) din decret, nu se va lua în considerare valoarea producției nete aferentă produselor finite și semifabricatelor care au fost fabricate fără a avea asigurată desfacerea prin contracte la intern sau la export, precum și valoarea producției nete aferentă produselor finite și semifabricate-



lor respinse ca nefiind corespunzătoare calitativ.Referitor la produsele fără desfacere asigurată se precizează că 
se consideră un produs că are des
facere dacă a fost fabricat pe bază 
de contracte sau comenzi cu ter
men de livrare în perioada cînd 
au fost executate. Pot fi luate în considerare și produsele executate 
în baza comenzilor sau contracte
lor cu termen de livrare în pe
rioada imediat următoare, ținîn- du-se seama de timpul necesar pregătirii operațiunilor de livrare (ambalare, întocmirea documentației etc). De asemenea, pot fi luate în considerare la calcularea fondului de retribuire și alte produse executate în contul contrac
telor cu termen de livrare în pe
rioadele următoare, numai dacă există aprobarea organelor superioare de stat pentru executarea acestora în devans. Se precizează că, întrucît calcularea fondului de retribuire se face lunar, cumulat de la începutul anului, produsele fără desfacere excluse din calcul în perioada cînd au fost fabricate vor fi excluse în continuare în toată perioada de cumul dacă nu au fost livrate.Produsele finite fără desfacere asigurată pot fi luate in calcul la eliberarea retribuțiilor numai dacă sînt creditate în baza unor acte normative. In situația cînd produsele respective nu au fost livrate în perioada cît au fost creditate, după expirarea acestei perioade ele vor fi excluse din calcul dacă sînt cuprinse în realizările care stau la baza eliberării retribuțiilor și nu au fost livrate.în decret sînt reglementate și unele cazuri specifice, cum este cel de la întreprinderile industriale de stat cu activitate sezonieră (fabrici de zahăr, ulei și conserve), la care în anumite perioade nu se planifică sarcini de producție deoarece se execută lucrări de reparații. La aceste întreprinderi, fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor se calculează și se eliberează astfel :— pentru perioadele cu activitate de producție, în raport cu îndeplinirea planului valorii producției nete, în condițiile arătate mai sus ;— pentru perioadele în care se efectuează reparații, în limita fondului de retribuire planificat și a numărului de personal necesar efectuării volumului de reparații și a celorlalte activități pla

nificate pentru perioada respectivă.O altă activitate specifică menționată în decret este activitatea de pescuit oceanic, unde în conformitate cu prevederile art. 6 (3), fondul de retribuire se eliberează pentru întregul personal muncitor în limita fondului de retribuire planificat lunar cumulat de la începutul anului, cu condiția respectării numărului de personal stabilit potrivit normativelor în vigoare, confirmat de organul ierarhic superior. Pentru ultima lună a fiecărui ciclu, fondul de retribuire se eliberează în raport de îndeplinirea planului valorii producției nete pentru întregul ciclu de pescuit.întreprinderile care produc făină, pîine și mălai, în cazul cînd au satisfăcut cerințele beneficiarilor, dar nu au realizat valoarea producției nete planificată, au obligația să ia măsuri pentru utilizarea forței de muncă în alte activități productive. în acest scop, pe lîngă unitățile respective se vor organiza activități sau secții de patiserie, simigerie, preparate și semifabricate culinare etc. La aceste întreprinderi, fondul de retribuire se eliberează în limita fondului planificat lunar cumulat de la începutul anului, cu condiția prezentării confirmării din partea direcțiilor comerciale județene, respectiv a municipiului București, că au fost satisfăcute cerințele beneficiarilor.Tot în limita fondului de retribuire planificat lunar cumulat de la începutul anului se vor elibera și retribuțiile personalului muncitor din întreprinderile de producere, transport și distribuire a energiei electrice și termice, precum și la întreprinderile de extracție și distribuire a gazului metan (art. 7 din decret). La întreprinderile industriale prevăzute cu subvenții, eliberarea retribuțiilor cuvenite personalului muncitor, în conformitate cu prevederile Legii retribuirii muncii, se va face în limita fondului de retribuire planificat lunar cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea pla1 .ului valorii producției nete corectată cu subvenția cuvenită.
Respectarea strictă a numărului 
de muncitori prevăzut în planPOTRIVIT prevederilor art. 11 din decret, întreprinderile indus
triale de stat au obligația să înde

plinească planul valorii producției 
nete în cadrul numărului de mun
citori prevăzut în plan. în cazul în care capacitățile de producție existente permit realizarea, în condițiile legii, a unei producții fizice suplimentare cu desfacerea asigurată, întreprinderile pot uti
liza muncitori peste numărul pre
văzut în plan, cu condiția realiză
rii cumulat de la începutul anului 
a productivității muncii planifi
cate pe baza valorii producției 
nete.Fondul de retribuire aferent numărului de muncitori existent peste plan, ca urmare a neînde- plinirii productivității muncii planificate, în condițiile realizării sau depășirii valorii producției nete, constituie depășire necorespunzătoare care se eliberează în condițiile prevăzute de art. 9 din decret — respectiv cu aprobarea biroului executiv al centralelor industriale dacă nu depășește 1% din fondul planificat trimestrial al unității în cauză, de către biroul executiv al ministerelor în cazul cînd reprezintă mai mult de 1%, dar nu mai mult de .2% din fondul de retribuire planificat trimestrial, sau cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Miniștri în cazul în care se depășesc aceste limite.

Depășirile necorespunzătoare 
ale fondului de retribuire trebuie 
recuperate pină Ia finele anului, în acest scop, organul de conducere colectivă al întreprinderii va stabili măsuri pentru recupei'area rămînerilor în urmă și pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan la indicatorul valoarea producției nete. Depășirile necorespunzătoare ale fondului de retribuire nerecuperate pînă la sfîrșitul anului de către întreprinderea la care s-au înregistrat urmează a fi acoperite, potrivit prevederilor art. 10 din decret, de către organul central și local din economiile înregistrate la fondul de retribuire total planificat acestora în anul respectiv.Eliberarea fondului de retribuire cuvenit personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ al întreprinderilor industriale de stat se va face în limita fondului total de retribuire calculat în funcție de îndeplinirea valorii producției nete planificate lunar cumulat de la începutul anului.

Virginia MARCOCI
Banca Națională a R.S. România



UN SISTEM DE INDICATORI
PROPRII DEZVOLTĂRII ÎN PROFIL TERITORIAL

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ a 
forțelor de producție pe întregul terito
riu al țării constituie una din coordo
natele esențiale .ale făuririi unei eco
nomii moderne, multilaterale și eficien
te, obiectiv central al politicii de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, înfăptuit cu fermitate de 
Partidul Comunist Român.

Dimensiuni și semnificații aie 
sistemului

PLANIFICAREA econ-omico-socială ' 
în profil teritorial, urmărirea realizării 
obiectivelor legate de dezvoltarea armo- > 
nioasă a tuturor județelor țării, cunoaș
terea nivelului de dezvoltare și analiza 
mutațiilor intervenite în dezvoltarea 
acestora presupune existența unui sis- ; 
tem de indicatori de natură specifică. 
Este necesar ca sistemul de indicatori 
în funcție de care se planifică și se ana
lizează nivelurile și proporțiile proiec
tate în profil teritorial să fie, deopo
trivă, strîns legat de sistemul general 
al indicatorilor dezvoltării economico- I 
sociale de ansamblu a economiei și să I 
satisfacă cerințele cunoașterii potenția
lului tehnico-material, potențialului 
uman și rezultatelor obținute în dezvol
tarea producției materiale și a servici
ilor social-culturale în fiecare județ al 
țării.

în acest cadru, indicatorii în funcție 
de care se analizează dezvoltarea teri
torială trebuie să satisfacă cerințele a- i 
gregării lor în indicatorii sintetici ai j 
dezvoltării, ceea ce presupune elabora- i 

rea acestora după o concepție și meto
dologie unitară la toate treptele activi
tății economico-sociale și corelarea lor 
cu dimensiunile populației și teritoriu
lui fiecărui județ.

Pornind de la cele arătate mai sus 
considerăm că sistemul de indicatori în 
discuție trebuie să cuprindă următoare
le grupe mari de indicatori (vezi și sche
ma de mai jos).

■4 Indicatorii bazei materiale. în ca-
’drul acestui grup ar trebui să se cu

prindă indicatori care caracterizează 
potențialul tehnico-productiv al județu
lui : fondurile fixe productive existente 
(total, pe locuitor, pe persoană ocupată); 
fondurile fixe puse în funcțiune (total, 
și .pe locuitor); investiții (total, pe locui
tor) ; indicatorii ce caracterizează baza 
materială a rețelei prestatoare de servi
cii populației (fonduri fixe neproducti
ve existente în rețeaua de învățămînt, 
sănătate, cultură, gospodăria de locu
ințe) ; investiții făcute pentru con
strucția de locuințe și unități social- 
culturale.

aj Indicatorii potențialului uman. A- 
ceastă grupă de indicatori trebuie să 

asigure informații care să permită cu
noașterea populației județului și repar
tizarea ei pe mediul urban și rural ; 
populația aptă de muncă ; populația o- 
cupată și repartizarea ei pe principalele 
ramuri.

Indicatorii rezultatelor obținute in 
'■^activitatea economică. Pornind de la 
faptul că indicatorul care exprimă cel 

' mai sintetic rezultatele obținute la ni
velul economiei naționale este venitul 

| național, indicatorul care exprimă sin
tetic dezvoltarea județului trebuie a- 
preciat ca fiind contribuția județului la 
formarea venitului național, respectiv 
producția netă pe locuitor și pe persoa- 

. nă ocupată în activitatea productivă din 
i fiecare județ.

Cu toată valoarea ridicată de cunoaș- 
I tere a indicatorului producției nete rea- 
. lizate într-un județ, pentru o analiză 

mai profundă a rezultatelor obținute în 
dezvoltarea teritorială considerăm că 

j se impune calculul și al altor indicatori, 
! care exprimă dezvoltarea industrială ca 

factor hotărîtor pentru dezvoltarea ju
dețului. dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii. precum și dezvoltarea rețe
lei de servicii ca o Condiție importantă 
pentru satisfacerea necesităților mate
riale și spirituale ale populației. Avem 
asifel în vedere cuprinderea în sistem 
atît a indicatorilor care exprimă pro
ducția netă și globală obținută în unită
țile industriale și agricole, cît și a in
dicatorilor care exprimă gradul de dez
voltare a serviciilor (de sănătate. învă
țămînt, cultură etc.). în vederea asigu
rării comparabilității în profil teritorial 
acești indicatori trebuie să fie calculați 
pe locuitor, pe unitate de suprafață etc.

Indicatorii nivelului de trai al 
** populației județelor. Nivelul de trai 
a) populației nu poate fi exprimat decit 
utilizînd un subsistem de indicatori în 
cadrul cărora trebuie să se includă ca 
elemente de bază : consumul populației, 
veniturile reale și retribuția reală, chel
tuielile social-culturale (pentru invătă- 
m-înt. sănătate, cultură etc.), condiții de 
locuit, de odihnă și altele. Elaborarea și 
analiza acestor indicatori în profil teri
torial oferă posibilitatea să se cunoască 
aspectele legate de nvielid de trai al 
populației din diferitele județe ale țării, 
să se fundamenteze și să se urmărească 
modul de înfăptuire a hotărîrilor parti
dului privind ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

I K Desigur că indicatorii cuprinși în 
'-'acest sistem oferă posibilitatea unei 
aprecieri complexe a nivelului dezvol
tării județelor țării, însă în analiza 
aspectelor legate de această dezvoltare 
credem că este necesar să se determine 
și o serie de indicatori derivați care re
zultă din corelarea indicatorilor de re
zultate cu cei ai potențialului material 
și uman. în acest sens, un loc important 
îl au. indicatorii eficienței folosirii re
surselor județului, calculați pentru ac
tivitatea productivă — productivitatea



muncii, producția netă și globală La 1000 j 
iei fonduri fixe, cheltuieli la 1000 lei ! 
producție etc.

Cum să se determine contribuția 
județului la formarea venitului 
național

NEÎNDOIELNIC, calculul la nivelul 
județului a indicatorilor menționați, 
funcționînd și pînă acum, chiar dacă nu 
într-un cadru sistemic, îmbracă particu
larități distincte față de calculul acesto
ra la nivelul de ansamblu al economiei, 
în teoria și practica planificării noas
tre, în cele mai multe cazuri, ele sînt 
bine conturate. Sigur că se poate discuta 
pentru fiecare situație în parte. în stu
diul de față ne oprim pe larg doar asu
pra unei singure probleme, de o preg
nantă însemnătate și actualitate însă. 
Este vorba de determinarea contribuției 
.județului Ia formarea venitului națio
nal.

La baza determinării venitului națio
nal creat într-un județ trebuie să stea 
indicatorul producției nete, care rezultă 
ca diferență dintre producția globală și 
cheltuielile materiale de producție. La 
nivelul județului, producția netă se sta
bilește ca sumă a producției nete din 
toate unitățile productive 

(PNj^PGi-Cmi) sau (PNj £ PN;).
1 1

în determinarea contribuției județu
lui la formarea venitului național tre
buie să se aibă în vedere însă că indi
catorul producției nete calculat pe baza 
diferenței dintre producția globală și 
cheltuielile materiale de producție se 
exprimă în prețurile de producție, care 
nu cuprind decît într-o mică măsură 
impozitul pe circulația mărfurilor. Or, 
dacă atunci cînd se calculează produc
ția netă la nivelul unităților, pornind de 
la rolul și importanța acestui indicator 
pentru planificarea și analiza econo- 
mico-financiară a acestora, în mod jus
tificat nu se cuprinde impozitul pe cir
culația mărfurilor, acesta nefiind un 
rezultat al efortului propriu al unită
ților respective, considerăm că la deter
minarea contribuției în ansamblu a ju
dețului la formarea venitului național 
se impune includerea în calcul a impo
zitului pe circulația produselor, ca par
te a venitului net.

Mărimea impozitului pe circulația 
produselor aferentă fiecărui județ se 
poate determina pornind de la ponderea 
producției nete a județului „j“ în pro
ducția netă a țării (venitul național ex
primat în preturi de producție), pondere 
care se aplică mărimii impozitului pe 
circulația produselor pe întreaga econo
mie. Relația de calcul ar putea fi :

PNilCMi * 1 * • 1CM;

ÎN VEDEREA stabilirii locului pe 
care-1 ocupă fiecare județ în dezvoltarea 
economico-socială generală a țării, este 
necesar ca din sistemul de indicatori ai 
județului să se aleagă cei mai semni
ficativi, cu o mare putere de cunoaște
re ; pe baza lor se poate analiza rapor
tul dintre dezvoltarea fiecărui județ și 
dezvoltarea de ansamblu a economiei, 
precum și tendințele și modificările in
tervenite în decursul unei perioade. 
Pentru a satisface aceste cerințe consi
derăm că trebuie să selectăm și să com
parăm în principal nivelul următorilor 
indicatori : producția netă (venitul na
țional) pe locuitor-; producția netă pe o 
persoană ocupată în activitatea produc
tivă (productivitatea muncii) ; fonduri 
fixe productive pe locuitor și pe persoa
nă ocupată în activitatea productivă ; 
proporția producției industriale a jude
țului în producția industrială a țării ; 
producția industrială pe locuitor și pe 
persoană ocupată în activitatea indus
trială ; producția agricolă pe locuitor și 
pe o persoană ocupată în agricultură ; 
numărul cadrelor didactice și al elevi
lor la 1 000 locuitori ; numărul cadre
lor medico-sanitare la 1 000 locuitori ; 
numărul locurilor sălilor de spectacole 
la 1 000 locuitori ; suprafața locativă pe 
locuitor din mediul urban ; numărul 
abonamentelor radio și televiziune la
1 000 locuitori ; lungimea căilor ferate și 
drumurilor naționale la 100 km3 etc.

Compararea acestor indicatori cu me
dia pe țară, pe de o parte, și cu nivelu
rile de dezvoltare în fiecare județ, pe 
de altă parte, pune în evidență aspecte 
importante ale nivelului de dezvoltare 
a județelor, apropierea sau decalajele 
dintre acestea, dintre acestea și nivelul 
general al dezvoltării țării.

în scopul realizării unei aprecieri sin
tetice a dezvoltării unui județ, a locului 
său în cadrul economiei, concentrînd ele

*) Rangul reprezintă numărul de ordine 
al locului fiecărui județ stabilit pe baza in
dicatorilor cuprinși în calcul (producția 
netă pe locuitor și persoană ocupată, fon
duri. fixe pe locuitor și persoană ocupată, 
producția industrială pe locuitor și persoană 
ocupată in industrie etc.).
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E PNj 
j-l

Calculul venitului național (valoarea 
nou creată) la nivelul județului se poate 
face după relația :

n PN-VNj £PNij+ 
!1 EPN-“i

Repartizarea impozitului pe circulația 
produselor în profil teritorial în raport 
cu ponderea producției nete a județului 
în producția netă a tării este justificată 
prin faptul că are în vedere proporția 

activității productive din fiecare județ 
față de întreaga economie și nu ia în 
considerare diferențele între proporția 
producției bunurilor de consum și a 
mijloacelor de producție produse în în
treprinderile județului, proporție ce ar 
atrage un cuantum diferit al impozitu
lui pe circulația produselor, știut fiind 
faptul că acest impozit este legat de 
politica generală a prețurilor pe eco
nomie.

Determinarea în această optică a sis
temului de indicatori menționați asigu
ră informațiile necesare pentru studie
rea mai profundă a gradului de dezvol
tare economico-socială a județelor tării, 
stabilirea mai riguroasă a ritmurilor în 
care se dezvoltă economia fiecărui ju
deț Și a decalajelor care există între 
dezvoltarea economică a acestora. De
sigur, analiza datelor respective presu
pune folosirea unor adecvate procedee 
și tehnici statistico-economice de prelu
crare a lor, metode cu ajutorul cărora 
să se caracterizeze tendințele de apro
piere, de dezvoltare a județelor, să se 
ierarhizeze județele din punctul de ve
dere al dezvoltării lor. Sistemul de in
dicatori privind dezvoltarea județelor 
țării, prelucrarea științifică a informa
țiilor furnizate de acesta, răspunde ce
rințelor de cunoaștere a modului în care 
se înfăptuiește politica de dezvoltare 
armonioasă în profil teritorial, precum 
și fundamentării deciziilor pentru dez
voltarea viitoare a județelor țării.

Comparații riguroase pe o bază 
larg fundamentată 

rea județelor.
Relațiile după 
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Odată

mentele variate ale sistemului de indica
tori ca și ale unei astfel de comparații, 
considerăm că se impune folosirea unui 
indicator general, care să se determine pe 
baza principalilor indicatori medii men
ționați mai sus și în funcție de care să 
se ierarhizeze județele țării după nive
lul de dezvoltare economico-socială. Cel 
mai frecvent în studiile privind dezvol
tarea teritorială se utilizează rangurile.

Noi avem în vedere folosirea rangu
lui mediu (fj) ca și a sumei rangurilor 
(iirij) calculate pe baza indicatorilor în 
funcție de care se analizează dezvolta-

care se calculează :
r — rangul 
indicatorului*)
i=l, ...k indicatori pe 
baza cărora se 
face calculul
j= județul

rangul mediu și suma
rangurilor, județele se pot ierarhiza cu 
un mai mare grad de realism după ni
velul de dezvoltare economico-socială. 
Trebuie precizat că, cu cît acești indi
catori au o valoare mai mică, cu atît 
dezvoltarea economico-socială a județu
lui în cauză este mai ridicată. Pe baza 
rangurilor medii calculate pentru fiecare 
an din perioada analizată se pot des
prinde modificările intervenite în dez
voltarea județelor, apropierea niveluri
lor de dezvoltare, respectiv decalajele 
dintre județele cele mai dezvoltate și 
județele mai puțin dezvoltate.

Concluziile desprinse din analiza ie
rarhizării județelor pe baza rangurilor 
sînt în mare măsură condiționate pe de 
o parte de stabilirea corectă a indicato
rilor utilizați, iar pe de altă pare de a- 
legerea .judicioasă a indicatorilor care 
stau la baza determinării rangului me
diu. La stabilirea rangului mediu nu 
pot fi folosiți toți indicatorii medii men
ționați, ci este necesar să se ia în cal
cul indicatorii cei mai reprezentativi 
pentru caracterizarea dezvoltării jude
țului. Din cadrul acestora, în nici un caz 
nu pot lipsi principalii indicatori care 
pun în evidentă potențialul economic, 
venitul național, producția industrială 
și agricolă pe locuitor, productivitatea 
muncii, veniturile și consumurile pe 
locuitor, cheltuielile social-culturale pe 
locuitor, densitatea rețelei comerciale, 
de transport, telecomunicații, învăță- 
mînt, sănătate și cultură.

Desigur că atît sistemul de indicatori 
ai dezvoltării județelor, cît și determi
narea indicatorilor derivați și a rangu
rilor în funcție de care se stabilește ni
velul de dezvoltare ridică o serie de pro
bleme metodologice care însă se pot so
luționa în procesul culegerii și prelu
crării informației de către organele de 
statistică. Sistemul de indicatori pre
zentat mai sus și principiile și procede
ele de ierarhizare considerăm că satis
fac mai bine cerințele efectuării diferi
telor analize privind dezvoltarea în pro
fil teritorial, cerințele cunoașterii nive
lului de dezvoltare a județelor, precum 
și a tendințelor de apropiere a nivelului 
lor de dezvoltare economico-socială.

prof. dr. Ion CAPANU 
lector univ. Pavel WAGNER
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Turism Plan de conturi Variante
TRECEREA la aplicarea „Programului de 

reducere a duratei săptăminii de lucru", 
aprobat de Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1977, determină o creștere 
substanțială a cererii de servicii pentru 
agrement și odihnă la sfîrșit de săptă- 
mină.

Satisfacerea in mai bune condiții a ce
rințelor populației pune în fața organizații
lor de turism, cooperației de consum și 
consiliilor populare cerința de a identifica 
căile pentru dezvoltarea ■ corespunzătoare 
a bazei tehnico-materiale. Sînt necesare 
dotări simple pentru petrecerea timpului 
liber prin amenajarea de căsuțe, terenuri 
de sport, dușuri, puncte de alimentație. 
Un calcul pentru municipiul București 
arată ce posibilități nevalorificate sînt 
și care așteaptă o soluționare corespun
zătoare. In anul 1977 se aflau in posesia 
populației peste 67 de mii de autoturisme, 
deci o mobilitate de circa 270 de mii de 
persoane, la care se mai adaugă și 
populația care utilizează mijloace de
transport în comun, cu trasee inter
urbane, In prezent, insă, numărul
locurilor de agrement în jurul acestui
mare centru urban care este Bucureștiu! 
este mic. Or in condițiile reducerii dura
tei săptăminii de lucru, sporirea continuă 
a numărului posesorilor de autoturisme, 
creșterea numărului amatorilor de turism 
și agrement ridică necesitatea stabilirii de 
măsuri concrete pentru amenajarea de 
noi zone pe malurile Argeșului și Dîmbo
viței, precum și în pădurile din jurul ora
șului, Asemenea măsuri asigură o eficiență 
economică și socială sporită, avînd in 
vedere nivelul redus al investițiilor nece
sare. Evident, asemenea măsuri ar trebui 
luate și în zonele celorlalte localități din 
țară.

Gheorghe TEODORAȘCU
București

Simplificare
IN PREZENT, in circuitul înregistrării 

mijloacelor materiale (circulante și fixe) 
sînt documente care credem că trebuie 
simplificate. Astfel, în momentul de față 
evidența mijloacelor circulante la gestiuni 
se conduce prin „Fișa de magazie" (14 - 
2 - 10) format A 5, iar evidența contabilă 
analitică (cantitativ-valoric) prin „Fișa de 
cont" (14 — 2 - 13) format 1/12. Această 
evidență se ține în paralel pentru fiecare 
reper, sortiment etc. conform Ordinului 
Ministerului Finanțelor nr. 595/1971. 
Propun ca fișele de magazie să fie tipărite 
și ca documente ce se folosesc in „CON
TINUARE". La o unitate unde se folosesc 
anual circa 100 000 fișe, pot fi economisite 
aproximativ 20 000.

Gheorghe P. LÂZANU
Cluj-Napoca

DORESC să mulțumesc redacției „R.E.", 
pentru răspunsul ce mi s-a dat la ru
brica „Intrebări-răspunsuri" și pentru spri
jinul acordat in clarificarea unor probleme 
în legătură cu aplicarea H.C.M. 82211959.

Ne-ar bucura dacă „R. E." ar interveni 
pe lingă forurile competente din Minis
terul Finanțelor pentru editarea unui nou 
plan de conturi.

P. COSTEA
Prundul-Bîrgăului

ECOURI

Rezerve
REFERINDU-NE la articolul „Acțiuni efi

ciente pentru mobilizarea rezervelor de 
reducere a consumurilor" („R. E." nr. 5) 
menționam că institutul nostru a avut și 
are preocupări în domeniul economisirii 
energiei, depunînd eforturi susținute pe 
această linie sub formele cele mai variate, 
în primul rînd, menționăm proiectarea 
cazonelor de abur și a cazonelor de apă 
fierbinte cu randamente ridicate (la ni
velul tehnicii mondiale). Ca urmare a 
sarcinilor ce ne revin din aplicarea De
cretului nr. 620/1973 s-a intensificat ac
țiunea de folosire a combustibililor infe
riori. S-a reproiectat aproape întreaga 
gamă de cazane de abur și cazane de 
apă fierbinte pe lignit. în prezent se ela
borează în concepție proprie proiecte 
pentru alte cazane de abur.

Problemele privind utilizarea ligniților și 
a păcurii cu conținut ridicat de sulf, cu 
care este confruntat în prezent I.C.P.E.T., 
sînt tot așa de importante ca recuperarea 
resurselor energetice secundare. Chiar o 
masivă dezvoltare a I.C.P.E.T. nu poate 
rezolva în termenele solicitate de benefi
ciari (uneori se solicită proiecte de cazane 
în 2-3 luni de la emiterea comenzilor) 
proiectele pentru instalațiile de recupe
rare.

Considerăm oportun ca institutele de 
profil ale beneficiarilor să se dezvolte și 
pentru rezolvarea instalațiilor de recupe
rare ; cel puțin pentru acelea care produc 
abur sau apă fierbinte cu debite de 
maximum 2 t/h sau 1 Gcal/h. Problema 
tipizării instalațiilor de recuperare stă în 
totalitate în sarcina institutelor de cer
cetări și inginerie tehnologică. La stabili
rea temelor pentru instalațiile de recu
perare trebuie să se aibă în vedere 
instalațiile executate și pe cele în pers
pectivă.

ing. D. TIRON 
director 

Institutul de cercetări și proiectări 
echipamente termoenergetice

NOTA PUBLICATĂ ÎN „R. E." nr. 6 sub 
titlul „Banda rulantă" a făcut obiectul 
unui studiu tehnico-economic. Astfel, 
I.C.P.I.L.A. București a întocmit „Docu
mentația privind eficiența transportului 
argilei prin benzi". Au fost studiate două 
variante, ambele avînd prevăzut transpor
tul pe benzi, însă cu mijloace de exca- 
vație și normative diferite. Aceste două 
variante au fost comparate cu varianta 
existentă (extracția argilei cu excavatorul 
și transport cu autobasculantele). Fără 
a intra în detalii precizăm că din com
pararea principalilor indicatori tehnico- 
economici a rezultat că varianta existentă 
este cea mai convenabilă.

N. HARANACIU
director

Combinatul dc lianți .și azbociment 
Tirgu-Jiu

Precizări
ÎN LEGĂTURĂ cu nota intitulată „De

limitare", apărută în nr. 14 la rubrica 
„Cititorii au cuvîntul", arătam că s-au 
luat măsuri pentru verificarea modului de 
aplicare a normelor tehnice de completare 
a dărilor de seamă statistice.

Menționăm că unitățile care aparțin 
organelor de specialitate ale consiliiloi 
populare completează darea de seamă 
Apr. numai trimestrial și anual, conform 
precizărilor din adresa D.C.S. și 
M.A.T.M.C.G.F.F. din 7. IV. 1978. Unitățile 
autofinanțate (organizate pe baza Decre
tului 151/1975), ca și toate celelalte uni- 
tăți socialiste, completează anual a 
singură dare de seamă statistică „Miș
carea fondurilor fixe" (simbol F.F.I.), co
loanele privind uzura nefiind completate 
de către aceste unități, ale căror fonduri 
fixe nu sînt supuse regimului de amorti
zare. Ca orice deținător de fonduri fixe 
trebuie să raporteze eventualele scoateri 
din funcțiune (articolul 19 din Decretul 
nr. 62/1968).

Precizăm, de asemenea, că în Regula
mentul pentru executarea Legii 62/1968 
republicat în Buletinul Oficial nr. 28 par
tea l-a din 5. IV. 1977 (articolul 1) se 
menționează posibilitatea ca unitățile 
autofinanțate să dispună de subunități 
economice fără personalitate juridică, 
asimilate unităților economice de stat 
respectiv cu fonduri fixe pentru care 
plătesc amortizări. Astfel, în baza 
articolului 39 a fost introdusă o 
nouă dare de seamă pe anul 1977 
„Amortizarea fondurilor fixe și gruparea 
acestora pe categorii" (simbol F.F. 2), 
care se completează numai de unitățile 
economice de stat

M. STANiCA
director

Direcția Centrală de Statistică



Un an
* -—*—    *  ----------- *—* 

de la 

Congresul 

consiliilor

oamenilor

muncii

SE ÎMPLINEȘTE, zilele acestea, un an de la Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții și transporturi — cel mai reprezentativ forum democratic al clasei noastre muncitoare. Perioada ce s-a scurs de la acest eveniment de importanță istorică în viața social-politică a patriei a fost marcată de noi și însemnate succese în ampla activitate desfășurată de întregul popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale. Viața a confirmat în mod strălucit justețea tezelor, orientărilor și sarcinilor de deosebită importanță teoretică și practică, formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la congres, cu privire la creșterea rolului clasei muncitoare, al consiliilor oamenilor muncii în conducerea activității economico-sociale, în realizarea programului partidului de dezvoltare a industriei socialiste, a întregii economii naționale, de ridicare a bunăstării poporului și perfecționare continuă a democrației socialiste.în intervalul ce a trecut de la congres, din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului au fost adoptate și înfăptuite — îndeosebi pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1977 și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978 — un complex unitar de măsuri privind dezvoltarea în continuare a democrației economice, lărgirea participării la conducere a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întărirea autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării unităților economice.
ADÎNCIREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

ÎN CONDIȚIILE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI (I)
ESTE UN ADEVĂR UNANIM RECUNOSCUT că socialismul 

și democrația sînt de nedespărțit, că proprietatea socială este 
premisa fundamentală a afirmării și înfloririi multilaterale a 
personalității umane, a participării conștiente a oamenilor 
muncii la formarea propriei lor istorii.

Semnificația unității organice dintre socialism și democrație 
este majoră. Prin însăși esența lui, binomul socialism-democra- 
ție presupune atît înlăturarea înstrăinării muncii de către ca
pital și condiții obiective pentru formarea și afirmarea multi
laterală a omului, cît și puternice .stimulente pentru dezvoltarea 
producției materiale, pentru progresul economic și social al 
întregii țări.

în procesul edificării socialismului, în România s-a format 
și dezvoltat continuu o nouă democrație în cadrul căreia un loc 
central ocupă democrația economică, participarea directă a oa
menilor muncii — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — la organizarea și conducerea producției materiale, a 
întregii vieți economice și sociale.

„Noi pornim — sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului — de Ia con
cepția revoluționară că socialismul se înfăptuiește cu 
poporul și pentru popor, că numai asigurînd participarea 
nemijlocită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la elaborarea politicii interne și externe, 
la înfăptuirea ei, la conducerea tuturor sectoarelor, dez- 
voltînd democrația socialistă, creăm condițiile pentru 
edificarea orinduirii noi în mod conștient, de către între
gul popor, stăpin pe destinele sale, hotărît să-și făurească 
viața în mod liber, așa cum o dorește" ’).

Afirmarea democrației socialiste

CUCERIREA PUTERII POLITICE de către oamenii muncii 
și proclamarea Republicii, naționalizarea principalelor mijloace 
de producție și extinderea proprietății socialiste în întreaga

’) Nicolae Ceaușescu, Cuvîntare la marea adunare populară de 
la Satu Mare, „Scinteia" nr 11146, 22 iunie 1978. 

economie, lichidarea claselor exploatatoare, .a inegalităților și 
asupririi de clasă, dezvoltarea puternică a forțelor de producție 
pe baza industrializării și amplasarea lor rațională pe cuprinsul 
întregii țări, repartizarea venitului național atît pentru dezvol
tare cît și pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, ca și 
promovarea principiului eticii și echității socialiste în relațiile 
sociale au asigurat și asigură o democrație reală, net superioară 
democrației burgheze. Construcția socialismului în România a 
creat astfel condițiile necesare ca toți oamenii muncii, întregul 
popor să se bucure de roadele activității lor, de cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane, să-și dezvolte capacitățile crea
toare și să ia parte Ia conducerea societății.

Vorbind de afirmarea democrației socialiste în România, se 
cuvine să arătăm că aceasta este rezultatul exercitării de către 
clasa muncitoare a rolului său de clasă conducătoare în făuri
rea noii orînduiri sociale. în cei 30 de ani care au trecut de la 
naționalizare, clasa muncitoare a făcut dovada profundului său 
patriotism, a spiritului său consecvent revoluționar, și-a de
monstrat cu strălucire forța organizatorică, capacitatea ssea- 
toare, devotamentul nestrămutat față de cauza socialismului, 
înalta răspundere față de 'interesele supreme ale întregii na
țiuni. în exercitarea rolului său conducător, clasa muncitoare 
atrage concomitent și celelalte clase și categorii sociale la 
opera de edificare a noii orînduiri, la conducerea vieții econo
mice și sociale.

Pe temelia proprietății sociale și a dezvoltării și moderni
zării economiei se garantează tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, largi drepturi economice, politice și so
ciale, se asigură atragerea efectivă a maselor la conducerea 
vieții economico-sociale, dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste. Astfel, politica de dezvoltare rapidă a economiei și 
de repartizare a venitului național după principiile socialismu
lui au asigurat exercitarea efectivă a drepturilor fundamentale 
ale omului : dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul Ia 
asigurare materială de bătrînețe, boală sau incapacitate de 
muncă și dreptul la învățătură. S-au asigurat condițiile nece
sare de protecție și securitate a muncii, de ocrotire a muncii 
femeilor și copiilor, precum și pentru dezvoltarea aptitudinilor 
fizice și intelectuale ale tinerilor. Ca urmare a politicii eco
nomice și sociale științifice a partidului, tuturor cetățenilor 



patriei Ie sînt. asigurate condiții optime de existența și dez
voltare.

Societatea românească asigură integrarea omului în întreaga 
viață economică, socială, politică și ideologică, creează condiții 
pentru participarea oamenilor muncii la întregul proces de ela
borare și înfăptuire a politicii partidului nostru.

în România socialistă, participarea oamenilor muncii la 
conducerea societății rezultă din dubla calitate a acestora, de 
proprietari și producători. Calitatea de proprietar al mijloacelor 
de producție oferă întregului popor, fiecărui om al muncii atît 
dreptul de a beneficia de roadele muncii sale, cît și ati'lbutul 
de conducător al vieții economice și sociale.

în concepția partidului nostru, dreptul de inițiativă și de 
conducere al oamenilor muncii constituie totodată o obligație, 
tind stabilite prin lege răspunderea lor în fața societății pentru 
modul cum sînt utilizate fondurile materiale , și financiare în
credințate, îndatorirea de a se preocupa neîncetat de asigurarea 
bunului mers al unităților în care lucrează.

Premise ale adîncirii democrației 
socialiste

CONSIDERAREA ÎN TIMP a democrației în România so
cialistă evidențiază o continuă adîncire și perfecționare a aces
teia. Un moment esențial în această privință îl reprezintă 
Congresul al lX-lea al partidului, care a deschis o nouă pagină 
în afirmarea rolului conducător al clasei muncitoare în toate 
sectoarele vieții economice și sociale, în atragerea întregului 
popor la conducerea societății.

Adîncirea democrației a fost condiționată de dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, de schimbările care au in
tervenit în relațiile de producție și în structura de clasă a so
cietății. O prezentare, fie și sumară, a principalelor condiții 
economice și sociale din 1965 și a celor de azi, comparativ cu 

I cele din primele etape ale construcției socialiste, oferă sufici
ente elemente pentru a înțelege necesitatea adîncirii democra
ției socialiste. Astfel :

• dacă în anii 1948—1950 România era o țară predominant 
agricolă, cu o industrie slab dezvoltată și înzestrată cu o tehnică 
înapoiată, în 1965 devenise o țară agrar-industrială, iar după 
1970 s-a transformat într-o țară industrial-agrară în continuă 
dezvoltare și modernizare. Au crescut gradul de înzestrare 
tehnică a muncii și calitatea mijloacelor de muncă utilizate în 
producție. Ca urmare a ritmului ridicat de dezvoltare a forțe
lor de producție și a promovării intense a progresului tehnico- 
științific în toate ramurile economici naționale, s-au creat pre
misele ca în viitorul plan cincinal România să depășească 
stadiul de țară în curs de dezvoltare și să devină o țară cu 
nivel mediu dc dezvoltare ;

® schimbări fundamentale s-au produs în relațiile de pro
prietate. pi'in făurirea economiei socialiste unitare și consolida
rea noii orînduiri. Corespunzător cerințelor dezvoltării în con
tinuare a economiei naționale, Congresul al X-lea al partidului 
a-stabilit sarcina făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate, etapă superioară în dezvoltarea forțelor de producție și

Tabelul nr. 1

Numărul populației ocupate, al personalului și al muncitorilor 
în economia națională (mii persoane)

1950 1965 1976

Populația ocupată 8 377,2 9 684,0 10 227.0
Personal 2 123,0 4 305,3 6 558,8
Muncitori 1 222.9 3 109,9 5 201,8

din care în :
industrie 640,4 1 441,0 2 654,1
construcții 137,7 438,0 667.1
transporturi 94,7 241,2 374.8

Sursa : Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1977. 
p. 101—102

perfecționarea relațiilor sociale, în ridicarea pe o treaptă supe
rioară a conducerii și planificării economiei, in formarea 
omului nou, constructor al socialismului și comunismului ;

® pe fondul transformării relațiilor de proprietate, al in
dustrializării socialiste și al înzestrării economiei cu tehnică 
modernă, al dezvoltării învățămîntului de toate gradele, s-a 
schimbat structura de clasă și a crescut nivelul de cultură ge
nerală și profesională al oamenilor muncii.

Victoria socialismului a însemnat creșterea numerică și ca
litativă a clasei muncitoare, transformarea țărănimii într-o 
clasă socială nouă — țărănimea cooperatistă și lichidarea bur
gheziei ; au sporit și s-au diversificat rîndurile intelectualității 
(tabelul hr. 1).

Ponderea muncitorilor în totalul populației ocupate a sporit 
de la 14,6% în 1950, la 32,1% în 1965 și la 50,9% în 1976; în 
prezent, mai mult de jumătate din numărul muncitorilor lu
crează în industrie, sector hotărîtor al progresului economic și 
social al întregii țări.

Odată cu creșterea puternică a rîndurilor clasei muncitoare 
și îmbunătățirea structurii acesteia, a crescut nivelul său de 
cultură generală și profesională. Semnificative în acest sens 
sînt .și datele referitoare Ia forma de învățămînt absolvită de 
muncitorii nou încadrați în economie (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2

Structura muncitorilor nou încadrați după forma de învățămînt 
absolvită

1955—1965 1966—1976

mii 
persoane

.3
% mii

persoane %

Sporul numărului 
de muncitori 1 226,2 100,0 2 091,9 100,0
din care absolvenți aii :
— învățămîntului pro

fesional 426,4 34,8 1 042,4 49,8
— învățămîntului me

diu de specialitate 96,3 7,9 197,0 9,4
— școlilor de speciali

zare postliceală 51,0 4,2 130,8 6,3
— altor forme de pre

gătire 652,5 53,1 721,7 34,5

Sursa : Era Socialistă, nr. 13'1977, p. 22.

Această evoluție a clasei muncitoare are o semnificație 
economică și socială deosebită. Activînd în sectorul cel mai 
avansat al economiei și fiind legată de cele mai moderne 
mijloace de producție, clasa muncitoare nu este numai princi
pala forță sociala, aflată în fruntea luptei întregului popor pen
tru afirmarea Multilaterală a socialismului, dar în fapt a de
venit și principala producătoare a bunurilor materiale, cu rol 
hotărîtor în progresul economic și social al țării.

Profunde schimbări au intervenit și în situația țărănimii. 
Bazîndu-și activitatea pe proprietatea colectivă asupra mijloa
celor de producție, țărănimea cooperatistă este o clasă socială 
nouă, omogenă, animată de aceleași interese și năzuințe ca și 
clasa muncitoare. Intelectualitatea, care a cunoscut și va cu
noaște și în viitor o creștere a rîndurilor sale, este de aseme
nea animată de aceleași interese ca și clasa muncitoare ; ea 
are o contribuție însemnată la progresul patriei, la ridicarea 
acesteia pe noi trepte ale civilizației materiale și spirituale.

Are loc un puternic proces de omogenizare socială, de lichi
dare treptată a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și 
munca 'Intelectuală ; pe măsura dezvoltării economice și sociale, 
a aplicării pe scară tot mai largă a științei și tehnicii, a gene
ralizării și politehnizării liceului și a extinderii învățămîntului 

j superior, acest proces va acționa cu o intensitate tot mai mare.

dr. Constantin GRIGORESCU
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FONDUL DE CONSUM
IN ECONOMIA NOASTRA SOCIALISTA fondul de con- 

; sum reprezintă partea clin venitul național destinată asigurării 
ț veniturilor individuale realizate de membrii societății pe baza 
I muncii prestate, precum și pentru acoperirea cheltuielilor pe 
! care le face societatea în vederea satisfacerii nevoilor întregii 
| populații. El este rezultatul activității oamenilor muncii în 
calitate de producători, proprietari socialiști uniți și benefi
ciari ai producției, asigurînd satisfacerea trebuințelor mate
riale .și spirituale mereu sporite ale acestora. Dimensiunile și 
dinamica fondului de consum depind de mărimea venitului 
național, de proporția în care acesta se împarte în fond de 
consum și fond de acumulare. Viața a demonstrat și demon
strează că în condițiile țării noastre, o rată ridicată a acumu
lării, accentuînd laturile calitative ale dezvoltării, orientare 

«manifestată cu deosebire după Congresul al IX-lea al parti
dului, asigură sporirea în ritm rapid a venitului național și 
implicit, amplificarea largă a dimensiunilor fondului de 
consum.

Fondul de consum are o dublă determinare: natural-mate- 
rială și valorică, a) Sub aspect natural-material fondul de 
consum se 'compune din bunuri ce pot fi privite în funcție 
de destinația lor și in funcție de durata utilizării lor. Din 
punctul de vedere al destinației, distingem bunuri de consum 
alimentar și bunuri de consum nealimentar. Din punctul de 
vedere al duratei utilizării, distingem bunuri de folosință cu
rentă și bunuri de folosință îndelungată, b) Sub aspect valoric 
fondul de consum se compune din valoarea nou creată de 
munca pentru sine și o parte din valoarea nou creată de 
munca pentru societate. Funcția esențială a fondului de con
sum este asigurarea fundamentului material al reproducției 
forței de muncă și al ridicării nivelului de trai al membri
lor societății.

în acest context se evidențiază rolul deosebit de important 
pe care îl are înțelegerea corectă a corelației dintre produc
ție, repartiție și consum. Unitatea dialectică a acestora se ma
nifestă în societatea noastră printr-un mod specific de repar- 

, tizare a bunurilor și serviciilor de consum personal, determi
nat de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, 
de scopul nemijlocit al producției, de acțiunea legii economice 
fundamentale a socialismului. Pe de o parte, dimensiunile 
fondului de consum, nivelul de trai al poporului sînt direct 
și în măsura cea mai mare determinate de volumul, structura 
și dinamica producției, de asigurarea premiselor materiale 
pentru creșterea rapidă a venitului național.

Pe de altă parte, în condițiile economiei socialiste româ
nești fondul de consum, dimensionat în mod judicios, se re
partizează membrilor societății conform principiului socialist 
al repartiției, în spiritul normelor eticii și echității socialiste, 
ținîndu-se seama de cantitatea, calitatea și importanța socială 
a muncii prestate și urmărindu-se asigurarea unui raport ra
țional între veniturile mici și cele mari din economie, precum 
și între veniturile directe și fondurile sociale de consum.

Avînd în vedere modalitățile de repartizare, fondul de 
consum se constituie din două componente : fondul de consum 
individual și fondul de consum social. Acestea formează un 

, tot unitar, revenind oamenilor muncii și membrilor lor de 
familie pe următoarele căi: retribuția după cantitatea, cali
tatea și importanța socială a muncii, în funcție de contribu
ția la dezvoltarea producției materiale și spirituale a socie
tății, participarea într-o perspectivă apropiată, la beneficii, în 
raport cu contribuția fiecăruia la dezvoltarea întreprinderii 
respective, cu activitatea depusă și cu vechimea în unitate, 
retribuția socială de care beneficiază oamenii muncii din fon
durile destinate pentru învățămînt, ocrotirea sănătății,. pensii, 
alocații de stat pentru copii, ajutoare familiale, indemnizații 
pentru incapacitatea de muncă, trimiterea la tratament bal
neal’ și odihnă, întreținerea creșelor, grădinițelor, căminelor 
de nefamiliști, cahtinelor-restaurant, precum și pentru alte 
nevoi cu caracter social-cultural. Sînt căi ce formează un 
sistem coerent.

Proprietatea socialistă generează o formă nouă de repar
tiție a bunurilor și serviciilor de corrsum personal, avînd 
drept criteriu unic munca fiecăruia prestată în producția so- 

; cială. Acest principiu de repartiție este conceput de partidul 
nostru în sensul necesității și posibilității ca fiecare cetățean 
apt de muncă să se preocupe de ridicarea continuă a califi
cării sale profesionale, de lărgirea orizontului său de cultură 
generală, adueîndu-și astfel o contribuție tot mai substanțială 
la progresul de ansamblu al societății. Retribuția după muncă 
reprezintă astfel partea din venitul național destinată consu- 

' inului individual și care se repartizează planificat oamenilor 
muncii,. în raport cu cantitatea, calitatea și importanța social- 
economică a muncii prestate. Dimensiunile fondurilor pentru 

. retribuția muncii sînt strîns legate de îndeplinirea sarcinilor 
; de producție, de nivelul eficienței cu care s-a muncit.

Relevant în acest sens este faptul că Conferința Națională 
I a Partidului din decembrie 1977 a adoptat, concomitent și 
i corelat, programele privind creșterea suplimentară a produc- 
i ției și a nivelului de trai al poporului. S-a pus un accent 
i special pe creșterea mai rapidă a veniturilor directe ale oa

menilor muncii, sporul cel mai mare fiind destinat celor ce 
lucrează nemijlocit în sfera producției materiale, celor care 
produc efectiv resursele materiale necesare progresului eco- 
nomico-social, aplicării măsurilor de ridicare a bunăstării 
întregului popor. în aceste condiții sporirea retribuției medii 

. reale este de 32,3% față de 18—20% cît se prevăzuse la Con
gresul al Xl-lea al partidului. De asemenea, vor spori venitu- 

j rile reale ale țărănimii, în medie pe o persoană activă, cu 
circa 30%, pînă în anul 1980. Au fost totodată adoptate mă
suri pentru ca raportul dintre veniturile mici și veniturile 
mari să se mențină în limitele stabilite de Congresul al Xl-lea 
al partidului, adică de 1 la 5,5—6. Este un raport care co
respunde stadiului de dezvoltare a economiei, a societății 
noastre socialiste, care asigură atît cointeresarea materială în 
corelație cu munca depusă de fiecare, cît și o aplicare mai 
fermă în viață a principiilor de etică și echitate socialistă.

Pornind.de la necesitatea perfecționării continue a rela
țiilor socialiste de producție, de la calitatea oamenilor muncii 
de proprietari ai mijloacelor de producție, de producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale ale so
cietății, de la principiile socialiste de repartiție a venitului 
național, Plenara C. C. al P.C.R. din martie 1978, la propu
nerea și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. a hotă
rî! introducerea participării oamenilor muncii la beneficiile 
realizate de întreprinderi și acordarea directă de către între
prinderi a unor drepturi și avantaje sociale pentru personalul 
muncitor, în raport cu contribuția adusă și vechimea în uni
tatea economică în care își desfășoară activitatea. Aceasta 
constituie o formă nouă, deosebit de importantă în care fon
dul de consum revine oamenilor muncii, conducînd la întă
rirea cointeresării materiale și a răspunderii lor în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan.

Retribuția socială revine membrilor societății sub forma 
unor servicii și produse fără plată sau eu plata redusă. 
Odată cu creșterea considerabilă a retribuțiilor și a celorlalte 
venituri directe provenite din munca depusă în unitățile eco
nomice socialiste, au sporit și sporesc simțitor fondurile social- 
culturale de la bugetul statului. Ponderea veniturilor din 
fondurile sociale de consum în veniturile totale ale unei 
familii este de circa 22%. Au fost adoptate importante măsuri 
privind creșterea pensiilor, majorarea alocațiilor de stat pentru 
copii, introducerea unui nou sistem de sprijinire a mamelor cii 
mai rnulți copii și sporirea cuantumului ajutoarelor acordate 
acestora, mărirea considerabilă a cheltuielilor destinate învăță- 
mîntului, sănătății etc.

în lumina măsurilor de perfecționare a mecanismului eco
nomic financiar, toate fondurile destinate acoperirii retribuției 
pentru munca prestată, asigurării participării la beneficii și acope
ririi cheltuielilor pentru acțiunile și investițiile sociale, îm- 

j preună cu celelalte fonduri la dispoziția unității, se cuprind 
I in bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei întreprinderi. 
! Aceasta asigură folosirea mai intensă a pîrghiilor economico- 
I financiare în activitatea întreprinderilor, sporirea răspunderii 

colectivelor de oameni ai muncii și a organelor colective de 
conducere din fiecare unitate față de gospodărirea fondurilor.

Componentele fondului de consum în unitatea lor sînt des
tinate să asigure tuturor membrilor societății noastre socialiste 
un consum pe baze rațional-științifice, un nivel de trai ridi
cat. corespunzător progresului economico-social al țării. Creș
terea nivelului de trai, ca țel suprem al politicii Partidului 
Comunist Român, nu este sinonimă cu promovarea tendințelor 
eonsumatoriste, de risipă și irosire a muncii sociale, ci este 
subordonată dezvoltării armonioase a personalității umane 
..întreaga dezvoltare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— trebuie să pornească de la necesitatea asigurării unei pro
ducții materiale în stare să satisfacă cerințele de consum ști
ințific determinate, dar care să excludă risipa sub orice formă, 
consumul de dragul consumului. La stabilirea nivelului de 
consum trebuie să ținem permanent seama de posibilitățile 
reale, combătînd fantezia și grandomania mic burgheză". 
Relațiile sociale de repartiție acționează ca un factor activ pen
tru formarea omului nou, cu o personalitate multilateral dez
voltată, profund implicat in înflorirea României socialiste.

conf. dr. Dumitru CIUCUR

Pornind.de


4 &*>«**&•  luzi .'t

DINAMICA DEZVOLTĂRII INDUSTRIILOR DE VIDE 
SI CAPACITATEA CERCETĂRII SI PRODUCȚIEI 

DE ADAPTARE LA RITMURILE ÎNALTE DE ÎNNOIRE
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ȚĂRII NOASTRE se 

caracterizează printr-o puternică înflorire a unor ramuri indus
triale, purtătoare principale ale progresului tehnic, cunoscute 
sub numele de industrii de vîrf, printre care se pot enumera 
electronica, automatica, tehnica de calcul, mecanica fină, aero
nautica, energetica nucleară.

Politica de dezvoltare a acestor ramuri, consfințită prin 
importante documente de partid și de stat și, în primul rînd, 
prin Programul Partidului Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, demonstrează că revoluția științifică și tehnică 
a devenit o realitate de zi cu zi, dezvoltarea accelerată a eco
nomiei României socialiste făcîndu-se pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Aceste industrii și, 
în primul rând, electronica cu toate subramurile ei determină în 
lume cea de a doua revoluție industrială, care va ridica pro
ductivitatea muncii în procesele de fabricație ,1a nivele calitativ 
noi. 1

Ritmurile prioritare 
ale producției de calculatoare

ESENȚA revoluției științifice și tehnice contemporane este 
automatizarea realizată cu calculatoare electronice care pătrunde 
atît în industrie cît și în procesele de conducere, gestiune, cerce
tare și alte domenii ale activității sociale. Electronica devine 
astfel unul din factorii determinanți ai dezvoltării societății, 
dinamica dezvoltării ei influențînd fără îndoială considerabil 
dezvoltarea întregii societăți.

Relevînd importanța revoluției științifice și tehnice ca factor 
de progres al societăți noastre și rolul celorlalți factori obiectivi 
ai dezvoltării economice, trebuie subliniat cu tărie rolul decisiv 
al oamenilor, al activității lor conștiente în procesul de creare 
de noi bunuri materiale și tehnologii de producere a lor. Gîn- 
direa conștientă a oamenilor rămîne factor prioritar chiar și în 
condițiile asigurării unei înalte productivități și calități a mun
cii prin automatizare bazată pe mijloacele tehnicii electronice 
de calcul.

în țara noastră producția de mijloace ale tehnicii de calcul 
s-a dezvoltat cu precădere în ultimele două cincinale, în ritmuri 
corespunzătoare necesităților sporite de dotare a economiei 
naționale cu calculatoare electronice. Volumul acestei producții 
depășește în prezent de peste 10 ori pe cel din 1972, iar pro
ducția din 1980 va fi de 4 ori mai mare decît cea din 1975. 
Dezvoltarea acestei industrii s-a făcut printr-o integrare a pro
ducției atît pe orizontală, economia națională beneficiind de o 
gamă largă de calculatoare electronice, mini calculatoare, mașini 
electronice de facturat și contabilizat, sisteme de introducere a 
datelor, cît și pe verticală, asimilîndu-se în țară subansam- 
blele necesare acestei producții de înalt nivel tehnic (componente 
electronice active și pasive de înalte performanțe, circuite im
primate, memorii electronice, echipamente periferice și termi
nale etc.). S-a dezvoltat în țară activitatea de elaborare de pro
grame și s-a organizat o puternică rețea de întreținere și depa
nare a echipamentelor și programelor produse în țară.

Practic inexistente în urmă cu 10 ani, industriile naționale de 
tehnică de calcul și informatică au atins în prezent un stadiu 
de dezvoltare ridicat, reflectînd activitatea a peste .35 000 oa
meni care cercetează, produc, întrețin, exploatează sau utilizează 
calculatoare electronice. Acest stadiu de dezvoltare este relativ 
nalt, deoarece în țările dezvoltate industrial ritmurile acestei 
ramuri sînt extrem de mari. Producția mondială de calcula- 
oare electronice va depăși în anul 1980 valoarea de 42 miliarde 

dolari, ceea ce va reprezenta o creștere de 14 pri în comparație 

cu anul 1960 și de 3,5 ori în comparație cu anul 1970. Dotarea 
cu tehnică de calcul va reprezenta în anul 1980, în Statele Unite 
ale Americii, 5,5% din produsul național brut. Această ramură 
de vîrf are deja o influență considerabilă asupra dezvoltării 
economice a țărilor industrializate. Nivelul tehnic mondial al 
produselor a crescut în ritmuri care depășesc evoluția oricărei 
ramuri a științei și tehnicii. Se produc în prezent circuite elew 
tronice larg integrate pe o singură pastilă de siliciu care echi
valează cu mai mult de 100 000 tuburi electronice, fiind astfel 
posibilă realizarea de calculatoare extrem de puternice. După 
date furnizate de firma I.B.M., în .20 de ani timpul de execuție 
a unor programe tip care execută operații complexe de tipul 
celor necesare pentru activitatea de conducere a unei între
prinderi, a scăzut de la 375 secunde la mai puțin de 5 secunde.

Creșterea părții de programe în structura 
calculatoarelor și consecințele ei

ÎN PREZENT are loc în lume o reorientate a întregii 
structuri a producției de tehnică de calcul datorată apa
riției microprocesorului, circuit integrat care realizează 
funcțiuni complexe de prelucrare a datelor .pe o singu
ră pastilă de siliciu, permițînd o puternică descentralizare 
a informaticii, care pătrunde astfel acolo unde este necesară, în 
produse, mașini sau servicii. Elementul esențial al acestei i 
reorientări, numită adesea revoluția microprocesorului, este 
scăderea foarte puternică a costului puterii de calcul, ceea ce 
face posibilă abordarea unor aplicații noi, în special în sfera 
producției industriale. Datorită tehnicii de calcul contemporane, 
va fi posibil să înglobăm mai multă „inteligență" în majoritatea 
produselor industriale care se proiectează în prezent, fie că este 
vorba de un motor termic căruia microprocesorul îi optimizează 
parametrii, pentru reducerea consumului de combustibil și a 
poluării,_fie de operații complexe, de control de calitate efec
tuate cu testoare realizate cu microcalculatoare.

Creșterea vertiginoasă a performanțelor calculatoarelor elec
tronice nu a fost însă un scop în sine, ea făcîndu-se în paralel cu 
o scădere la fel de pronunțată a costului specific al calculatoa
relor și operațiilor de prelucrare a datelor executate de acestea. 
Se poate aprecia că, pe plan mondial, în ultimii 20 de ani 
costul circuitelor electronice ce compun echipamentele de calcul 
a scăzut în medie de 100 de ori, iar costul operațiilor de prelu
crare de 80 de ori. Se manifestă, de asemenea, un proces con
tinuu de creștere a ponderii programelor în ansamblul siSte- . 
mului de prelucare a datelor, ea mărin.du-se de la 50%, cît 
este valoarea medie actuală, Ia peste 80% în viitorii 5—10 ani. 
Această creștere a ponderii părții de programe (software) din 
structura calculatoarelor electronice va afecta puternic viitorul 
tehnicii de calcul, deoarece programarea, fiind o activitate spe
cific umană, se automatizează mai greu și costul elaborării de 
programe este în țările industrializate foarte ridicat. Această 
situație a favorizat concentrarea producției de calculatoare 
electronice din lumea occidentală în 5—6 firme mari care dis
pun de resursele materiale și umane uriașe necesare cercetării, 
producerii și comercializării sistemelor de calcul electronice 
mari. Aceste firme sînt confruntate cu probleme complexe 
de echilibru între eforturile de cercetare și marketing pen
tru a asigura desfacerea unor produse care implică o canti
tate mare de servicii la perioade de înnoire foarte scurte. . 
Cheltuielile de cercetare-dezvoltare reprezintă 7—12% din va
loarea producției desfăcute, ceea ce depășește 1,3 miliarde dolari 
anual în cazul celei mai mari firme producătoare de calculatoare 
electronice din lume — International Business Machines (I.B.M.).



între efortul de cercetare 
și transferul de tehnologie

DEZVOLTAREA industriei de tehnică de calcul în țara 
noastră, implică deci in permanență opțiuni importante, 
deoarece pe de o parte necesitățile de dotare cresc 
continuu în conformitate cu legitățile obiective ale industriali
zării și perfecționării activității economice în țara noastră și pe 
de altă parte industria de tehnică de calcul, ca orice altă 
industrie din țară, trebuie să se dezvolte într-un context de 
eficiență economică, dimensiunile pieței interne nefiind în toate 
cazurile suficiente pentru o fabricație rentabilă. La aceste con
diții se mai adaugă resursele limitate umane și materiale care 
se pot concentra într-o. perioadă de timp scurtă în comparație 
cu cele puse în joc de țările industrializate avansate și politica 
de embargo practicată de unele țări capitaliste, care frînează 
cooperările în cercetare și producție.
''' Desigur, în atari condiții, se poate pune întrebarea legitimă 
dacă o țară în curs de dezvoltare,, cum este țara noastră, tre
buie să-și dezvolte o fabricație de tehnică de calcul sau să se 
mulțumească cu importul de sisteme de prelucrare a datelor 
din alte țări ?' Răspunsul a fost dat în 1967 prin adoptarea de 
către conducerea de partid a hotărîrilor de creare a unei in
dustrii românești de calculatoare electronice și viața a de
monstrat pe deplin justețea unei asemenea măsuri. Capacita
tea de dezvoltare a unei națiuni depinde de stăpinirea pro
iectării și fabricării de produse, în orice domeniu și mai ales 
în cele de vîrf. și nu de utilizarea acestor produse, iar acest ade
văr începe să fie din ce în ce mai des recunoscut și de ex- 
perții occidentali. Cu toate dificultățile create de neobișnuita 
concentrare a producției de calculatoare electronice în S.U.A., 
multe țări cu dezvoltare medie și chiar în curs de dezvoltare, 
socialiste sau din lumea a treia, și-au creat industrii națio
nale de tehnică de calcul sau se pregătesc pentru aceasta. De
sigur, în condițiile acestei concentrări, se pune problema, gă
sirii unui echilibru just între efortul de cercetare propriu și 
transferurile de tehnologii. într-o tehnică de vîrf ritmul rapid 
impune fără îndoială o cooperare tehnico-științifică interna- 
țională, implică transferuri periodice de tehnologii. Un transfer 

’ de tehnologie trebuie, însă, pentru a fi eficient, să fie însoțit 
de cercetare proprie și înainte și după transferul propriu-zis. 
Aceasta deoarece transferul de tehnologie reușește numai dacă 
se dispune de o industrie de infrastructură, capabilă să asi
gure componentele și subansamblele necesare fabricației, și de 
specialiști formați care să preia rapid tehnologia și să o dez
volte în continuare.

Evoluția tehnicii de calcul, ca și a altor domenii cunoaș
te etape de dezvoltare evolutivă, în care panta de crește
re este continuă, și etape de salt brusc, în care apar nou
tăți de ordin calitativ. Astfel de salturi au fost reprezentate 
în tehnica de calcul de apariția tranzistorului (1947), circui
tului integrat (1957), conceptului de familie de calculatoare 
(1964), microprocesorului (1970). Consider că, în orice caz, cer
cetarea proprie trebuie să asigure dezvoltarea evolutivă a 
ramurii, inclusiv diversificarea impusă de cerințele de dotare, 
iar salturile tehnologice să fie preluate cît mai rapid și efi
cient. Una din condițiile necesare pentru eficiența transferu

rilor tehnologice de acest tip este disponibilitatea în țară a 
(unor tehnologii de același gen (salt tehnologic) care să facă 
obiectul unor transferuri în sens invers. Etapa următoare de 
dezvoltare a tehnicii de calcul la noi ar trebui să marcheze 
deci orientarea cercetării proprii care să fie capabilă nu nu
mai de dezvoltare evolutivă, ci și de concentrare pe anumite 
domenii în care să se obțină rezultate care să poată constitui 
elemente ale unei participări românești la diviziunea interna
țională a muncii de cercetare-dezvoltare.

Transferul de tehnologii îmbracă în prezent forme avan- 
: tajoase printre care societățile mixte, acordurile de schimburi 
tehnologice și organizarea fabricației cu desfacere, comună. 
Achiziționarea de licențe este nu numai în general o formă 
de transfer perimată, dar în tehnica de calcul este și pericu

loasă, din cauza ritmului de înnoire foarte rapid, uneori egal 
, cu ritmul de asimilare a licențelor. Simpla achiziționare de 
i licențe te situează, în industriile de vîrf, în mod perpetuu la 
î decalaje în creștere față de liderii domeniului. O dificultate 
! importantă în calea dezvoltării tehnicii de calcul, ca și a al- 
»tor ramuri de vîrf, o reprezintă politica de control a transfe- 
'.urilor de produse și tehnologii practicată de unele țări occi- 

1 dentale. Acest control frînează considerabil cooperarea în pro
ducție cu firme din aceste țări. în timpul vizitei recente în 
S.U.A., secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia cu referire la vizita efectuată la firma „Te

xas Instalments" : „Desigur, unele din produsele firmei „Te
xas Instruments" au și caracter strategic. Noi nu sîntem preo
cupați de a realiza o producție de acest gen. pentru că sîntem 
partizanii dezarmării. (...). De aceea, dorini să. realizăm o coope
rare nu pentru o electronică de interes militar, ci pentru una 
de interes industrial economic. Noi dorim o cooperare care să 
contribuie la realizarea unei ordini economice noi care să pro
moveze lichidarea subdezvoltării...". Principii și obiective foarte 
clare, exprimate la cel mai înalt nivel și care reflectă sensu
rile dezvoltării industriei noastre electronice.

O altă opțiune importantă a dezvoltării domeniului este 
stabilirea unui echilibru între producția proprie și importul de 
utilaje de producție. Dacă la începutul dezvoltării era normal 
să primeze importul de utilaje de producție, nu se poate vorbi 
de o adevărată industrie de un profil dat pînă cînd ea nu-și 
organizează și o subramură proprie de utilaje specifice. Deși 
în țară s-au obținut succese incontestabile în realizarea de 
utilaje pentru tehnica de calcul, în special testoare pentru 
subansamble ale calculatoarelor, este încă o sarcină de viitor 
trecerea la organizarea unui sector puternic de cercetare și 
producție de utilaje pentru producția de tehnică de calcul.

Un alt element al politicii de dezvoltare a unei ramuri cu o 
dinamică așa de accentuată este determinarea unui grad de 
integrare în țară a producției care să fie optim in raport cu 
ritmul de înnoire a produselor. Problema cea mai dificilă este 
corelarea dezvoltării industriei de sisteme, printre care cea de 
tehnica de calcul, cu industria de componente electronice active. 
Cu toate că ponderea costului circuitelor electronice active este 
în continuă scădere în ansamblul unui calculator electronic, co
relarea dezvoltării celor două industrii va rămâne greu de so
luționat înainte de stabilizarea relativă a dezvoltării tehnice a 
circuitelor integrate.

în fine, un element cu totul specific industriei de tehnică de 
calcul îl reprezintă existența în structura sistemelor de prelu
crare a datelor a programelor de bază și aplicative ale calcula
toarelor. Activitate nouă, mai puțin înțeleasă, uneori datorită 
ineditului ei, elaborarea de programe implică din ce' în ce mai 
multi specialiști și se simte acut nevoia „industrializării" aces
tei activități prin definirea de produse de programare care să 
fie definite, concepute, omologate, difuzate, întreținute și per
fecționate ca oricare alte produse.

Toate cele de mai sus sînt argumente în favoarea preocupă
rilor pentru stabilirea justă a strategiei de dezvoltare a ramu
rii, pentru rezolvarea în timp a necorelărilor ce pot apărea in 
procesul de dezvoltare.

Așa cum se sublinia mai sus, în tehnica de calcul ca și în 
celelalte ramuri ale economiei naționale, rolul decisiv îl au oa
menii, activitatea lor conștientă de creare de noi bunuri mate
riale și tehnologii. Politica de dezvoltare a tehnicii de calcul în 
țara noastră trebuie să urmărească concentrarea pe direcțiile 
prioritare ale dotării economiei naționale cu echipamente și 
programe performante pe baza unei juste descifrări a tendințe
lor de dezvoltare pe plan mondial, prin excluderea oricăror ma
nifestări de improvizare sau adaptare la conjuncturi de mo
ment.

Desigur nu pot fi tolerate nici manifestările de resemnare 
față de marile posibilități ale companiilor multinaționale de 
profil. însăși apariția și coexistența în S.U.A. și alte țări a unui 
număr mare de alte firme, mai ales în domeniul minical- 
culatoarelor și microcalculatoarelor, demonstrează că este posi
bil să cercetăm și să producem echipamente de tehnică de calcul 
de înalt nivel tehnic, printr-o concentrare de resurse umane și 
materiale și o bună organizare a activității pe toate verigile ei, 
de la cercetare pînă la desfacere.

Cercetarea și producția 
concentrate unitar

TEHNICA DE CALCUL, mai mult poate decît oricare 
altă ramură, cere să privim cercetarea și producția, ca 
pe un tot unitar. Cercetarea în tehnica de calcul tre
buie să aibă ca scop producerea de bunuri, efectul de inovare 
trebuie să fie continuu, avînd ca faze cercetarea și producția. 
Acesta este un adevăr general, dar în industriile de vîrf, cu 
ritm de înnoire rapid, el apare foarte pregnant. Un produs care 
este întâi cercetat și apoi se studiază cine și dacă îl va produce 
va avea un ciclu de introducere în fabricație așa de lung îneît 
va deveni perimat încă înainte de a ajunge la utilizare. Cerceta
rea în tehnica de calcul impune forme perfecționate de cola
borare între institutele și întreprinderile de specialitate. Crea
rea de colective mixte din Institutul de cercetări pentru teh-
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nica de calcul și întreprinderea de calculatoare electronice a 
permis realizarea de cicluri cercetare-introducere în fabricați*  
foarte scurte în cazul calculatoarelor FELIX C-32 și C-512, a 
mașinilor electronice de facturat FC-16/64 ș.a. după cum neexis
tenta acestora a frânat cercetarea și introducerea în fabricații 
a altor echipamente printre care „sistemul electronic de culegere 
și prelucrare primară a datelor". O formă evoluată este repre
zentată de integrarea activității de cercetare și producție de 
memorii electronice pentru calculatoare în cadrul Filialei Ti
mișoara a Institutului de cercetări pentru tehnica de calcul 
Succesul acestei formule organizatorice în care cercetarea ș.: 
producția sînt concentrate intr-un organism unitar, cu influ
ențe directe asupra reducerii ciclului de cercetare-fabricație, 
demonstrează necesitatea unor formule de organizare în care 
institutele să aibă în subordine fabrici sau chiar mici întreprin
deri de profil. Din păcate, unele aspecte ale legislației actuale a 
cercetării tind- să separe institutele de întreprinderi, primele 
fiind considerate în relațiile contractuale, ca executante, iar 
ultimele beneficiare.... Realitatea este diferită și mult mai com
plexă. In tehnica de calcul și nu numai în tehnica de calcul, 
cadrele tehnice din întreprinderi au un marc rol în executarea 
unor faze de cercetare-introducere in fabricație, și nu se situ
ează doar în postură de beneficiari.

O necesitate relevata de viața — 
adaptarea operativă a legislației 

la realități
ÎN NUMEROASE CAZURI întreprinderile posedă o bază ma

terială necesară cercetării mai mare chiar decît institutele sau 
uneori exclusivă, cum este cazul circuitelor imprimate pentru 
tehnica de calcul. Nu ar fi deci normal ca legislația contractelor 
de cercetare să fie mai adaptată noilor realități și să reglementeze 
obligațiile atît ale institutelor cît și ale întreprinderilor pentru 
asigurarea progresului tehnic rapid ? Separarea artificială exe- 
cutant-beneficiar existentă în prezent generează și unele feno
mene negative din partea unor cadre tehnice din întreprinderi 
care tind să prefere licențe străine cercetării proprii, chiar a- 
tunci cînd performanțele și condițiile tehnice sînt egale. Uneori 
se afirmă că documentația și asistența tehnică livrate de insti
tutele noastre nu sînt la fel de complete ca acelea din licențe. 
Documentațiile din licență primite de la firmele străine sînt 
oare rezultat numai al muncii sectoarelor de cercetare din a- 
ceste firme sau al ansamblului sectoarelor de cercetare și pro
ducție ? O nouă legislație a cercetării ar trebui ca, pe lingă 
legarea directă a activității cercetătorilor de obiectivul introdu
cerii în fabricație a rezultatelor muncii lor, să includă, în afara 
cercetării, și cadrele tehnice din întreprinderi care concură la 
realizarea produselor sau tehnologiilor și care trebuie să aibă 
aceeași răspundere pentru soarta produsului ca și cercetătorii 
din institute.

Separarea artificială executant-beneficiar are în tehnica 
de calcul și unele aspecte particulare. Un produs nou perfec
ționat, care înglobează un efort însemnat de cercetare, apare la 
o analiză superficială mai simplu decît predecesorul lui deoare
ce are mai puține circuite electronice integrate, cablaje, conec
toare, dulapuri etc., și se fabrică mai simplu și mai repede. Re
zultă deci uneori tendința de minimalizare a efectului de cer
cetare care are nu numai implicații de natură subiectiv-afectivă, 
ci se vădește a fi și perturbatoare, deoarece se tinde spre dimi
nuarea alocării resurselor materiale pentru cercetare, care, în 
conformitate cu aceeași legislație a contractelor, sînt di
rijate în principal tot de întreprinderi. Datorită acestui specific 
al cercetării apare necesitatea perfecționării sistemului de con
tractare a cercetării care să permită înfăptuirea cu maximum 
de eficiență a unei politici raționale de dezvoltare a ramurii, de 
înnoire continuă a producției, în strînsă corelare eu dinamica pe 
plan mondial a industriei de calculatoare electronice. De fapt, 
situația este similară în toate ramurile industriale cu ritm, rapid 
de dezvoltare.

Aspecte speciale sînt prezentate și de dezvoltarea ac
tivității de elaborare de programe de bază și aplica
tive. Programele de bază sînt parte integrantă a calculato
rului electronic, coordonând funcționarea diverselor unități 
componente ale acestuia, iar cele aplicative ajută utilizatorul 
să-și rezolve rapid necesitățile de prelucrare a informației. în 
lume se evoluează rapid spre o industrie a programelor care 

să furnizeze programe sigure în exploatare, flexibile, modulare, 
cu alte cuvinte ușor de adaptat la cerințele variate ale utiliza
torului. Legătura între programele de bază și cele aplicative ( 
devine din ce în ce mai strînsă, caracterul aplicației influențînd I 
cel mai des hotărâtor structura sistemului de programe de bază. : 
In țara noastră programe de bază se elaborează în cadrul Insti- I 
tulului de cercetări pentru tehnica de calcul, iar programe apli- I 
cative în Institutul central pentru conducere și informatică și 
intr-un foarte mare număr de centre de calcul, întreprinderi, 
institute de cercetare și de învățămînt superior. Pericolul de pa- j. 
ralelism în elaborarea de programe este foarte mare și, dacă în 
nici un caz nu se poate pune problema unui elaborator de pro
grame de aplicații unic în economie, este necesară o legiferare 
a unor metode de planificare, omologare, întreținere și perfec
ționare a programelor. Un program de slabă calitate poate aduce 
deservirii atît utilizatorului cît și pătrunderii informaticii în 
sectorul respectiv. Cheltuielile pentru elaborarea programelor 
siînt mari. în S.U.A. se cheltuiește în prezent peste 2% din ve
nitul național pentru programarea calculatoarelor și cheltuielile 
de acest fel sînt în continuă creștere. Este posibilă și necesară 
adoptarea în țara noastră a unor reglementări specifice produc
ției de programe pentru calculatoarele electronice care să per
mită dezvoltarea unitară a acestui domeniu al tehnicii de calcul, 
să ducă la dezvoltarea de pachete de programe de bună calitate 
și sigure în exploatare și totodată să încurajeze printr-un meca
nism de stimulare economică elaborarea acestor programe. 
Schimbul gratuit de programe aplicative practicat în prezent nu 
este in concordanță cu principiile dezvoltării auto conducerii în
treprinderilor și creșterii răspunderii față de eficiența economică , 
a activității lor. Un pachet de programe bun trebuie să aducă 
beneficii unității elaboratoare în raport direct cu numărul celor 
ce-1 utilizează în economie, făcînd astfel colectivul acestei uni
tăți direct interesat în perfecționarea programelor respective, în 
acordarea de asistență tehnică permanentă pentru utilizare. 
Tendințele mondiale actuale de polarizare a producției de 
calculatoare electronice, pe de o parte spre calculatoare mari din 
ce în ce mai puternice, organizate în rețele de prestări de ser
vicii de prelucrare a datelor și, pe de altă parte, spre pătrunde
rea extrem de impetuoasă a minicalculatoarelor și microcalcu
latoarelor în industrie și alte sfere ale economiei naționale, 
conduc la necesitatea reducerii efortului utilizatorilor de pro
gramare a calculatoarelor la care au acces. Acest lucru se poate, 
face numai prin dezvoltarea corespunzătoare a unei industrii 
de programe de bază și aplicative. Această industrie trebuie, la ' 
rândul ci, să-și dezvolte o subramură proprie de metode de pro- I 
gramare, după cum industria de echipamente posedă o industrie 
de utilaje.

Dinamica ridicată a industriilor de vîrf cere ca astfel de re
glementări organizatorice și juridice să fie adoptate foarte ra
pid, întrucît efectele negative se manifestă nu numai pentru pe
rioada prezentă, ci și pentru viitor. Adoptarea de reglementări 
de acest gen este întârziată uneori și de caracterul de noutate 
al dezvoltării unor industrii de vîrf. Elaborarea de programe 
pentru calculatoare are particularitatea că efortul de cercetare 
continuă masiv și după lansarea în fabricație a calculatoarelor 
respective, prin apariția de versiuni succesive mai performant'? 
si cu funcțiuni suplimentare, adaptate la cerințele utilizatorilor.

★
DESIGUR, problemele de mai sus sînt numai cîteva din cele r 

ce se pun în creșterea unor industrii noi, produse ale revoluției 
științifice și tehnice. Crearea și dezvoltarea acestor noi sectoa
re industriale presupun formarea operativă a unui număr de 
cadre de execuție și conducere calificate, care să înțeleagă bine 
problemele domeniului și adoptarea unei politici’ științifice de 
dezvoltare, bazată pe corelarea permanentă a activităților de 
cercetare, producție, service și desfacere.

Cadrul organizatoric al desfășurării activității care a cores
puns situațiilor de la un moment dat se poate dovedi foarte 
rapid depășit, datorită schimbării profilului de producție din 
cauza progresului tehnic în ramurile respective. In momentul 
de față, în tehnica de calcul se resimte necesitatea unui înnoit 
cadru organizatoric care să asigure unitar dezvoltarea ramurii 
în strînsă legătură cu utilizarea mijloacelor de tehnică de calcul, i 
un cadru organizatoric care să elimine paralelismele și neep-/ 1 
relările.

dr. ing. Vasile BALTAC 
director adjunct științific 

Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul
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FARA ÎNDOIALA că dintre domeniile care, în condițiile revoluției științifico-tehnice, au cunoscut cele mai spectaculoase evoluții în ultimele două decenii, face parte și conducerea. Omenirea a devenit conștientă de valențele conducerii, care se manifestă tot mai mult ea o resursă de bază a creșterii economice. in consecință, nu mai .surprinde bogata activitate publicistică în acest domeniu. complementară unor intense acțiuni pragmatice de perfecționare a conducerii.Dintre lucrările recente, se cuvine 'remarcată Organizarea structurală-informa- țională a întreprinderii de Corneliu Russu. publicată m colecția „Biblioteca Organizării și conducerii științifice" a Editurii politice. *)  După opinia noastră, lucrarea reprezintă un eveniment științiîico-edi- torial. Prin ce se impune această lucrare?în primul rînd, este necesară evidențierea concepției sistemice, complex și riguros aplicată ia intreaga problematică abordată. Lucrarea este sistemică nu numai prin limbaj, situație intîlnită nu în puțini.' lucrări autohtone și din alte țări, dar prin însăși construcția sa. Ea este, credem, un exemplu de viziune sistemică, aplicată creator la specificul întreprinderii și conducerii. întreprinderea este abordata in dublu sens : ca un sistem economic în sine și în calitate de subsistem în raport cu centrate, ministerul, economia națională și mondoslstemul. Aceasta permite atît relevarea specificității conducerii întreprinderii. îndeosebi din punct, de vedere structural și informațional, in calitatea sa de unitate de bază a economiei naționale, cit și evidențierea raporturilor de integrare in raacrosiste- nielc din care face parte in vederea realizării optimului macroeconomic. în al doilea rind, cu toate că lucrarea a fost concepută și realizată în anii precedenți, trăsătura dominantă este accentul asupra laturilor calitative ale conducerii unităților industriale. Se poate deci afirma că optica tratării problematicii lucrării este de mare actualitate, integrîndu-se organic în eforturile intense depuse în țara noastră pentru perfecționarea activităților unităților economice, a mecanismului economic și conducerii acestora. Numeroase elemente cuprinse în lucrare, cu prioritate cele privind corelarea structurii organizatorice cu sistemul informațional, sînt componente intrinsece ale modernizării mecanismului economic și do conducere al unităților industriale. în această privință. în lucrare sînt prezentate numeroase clemente integrate intr-o metodologie deosebit de utilă specialiștilor în domeniul conducerii.In slrinsă legătură cu caracteristica precedentă se manifestă punctarea sistematică a elementelor specifici1 unităților industriale românești. Conceptele și metodele cu valabilitate generală sînt urmate, de regulii, de particularizări, cum ar fi cele privind parametrii structurali și funcționali ai organizării formale, situația actuală si perspectivele sistemului informational al intreprinderii, cadrul le- gislativ-normativ etc., ce evidențiază elemente de esență privind diversele fațete ale conducerii Întreprinderilor și centralelor românești.La valoarea lucrării concură și solidul fundament informațional pe care se bazează. în mod fericit s-a reușit o echilibrare a informațiilor livrești cu informațiile faptice referitoare la realitățile unităților economice, în spiritul orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., de primul Congres al Consiliilor oamenilor muncii, de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1977. Lucrarea incorporează, de o manieră critică, constructivă și creatoare, numeroase puncte de vedere exprimate d’e reputați specialiști din țara noastră — M. Malița, M. Dvăgănescu, C. Murgescu, I. Olteanu.
♦) București, 1978, 276 p.

O teorie
- modernă

■a conducerii microeconomice
C. Pintilie și alții — și din alte țări — V. Afanasiev, J. Forrester, J. Lobstein, P. Drucker, A.Modin și alții. Concomitent, in lucrare sînt prezentate date referitoare la activitățile desfășurate în zeci de întreprinderi, opiniile a peste 100 cadre de conducere culese prin intermediul unor chestionare, ceea ce asigură o solidă ancorare a analizelor și concluziilor în realitățile întreprinderilor și centralelor.Un alt atu al lucrării îl reprezintă modul de sistematizare și prezentare a ideilor și argumentărilor. Pronunțata capacitate de a releva elementele esențiale se explică nu. numai prin abordarea sistemică, dar și prin utilizarea pe scară largă a unui evantai cuprinzător de modalități grafice judicios concepute, cum ar fi praxeogramele, schemele bloc, grafurile, tabelele, organigramele etc.Pe fondul acestor caracteristici de ansamblu ale lucrării, autorul aduce apreciabile contribuții originale în tratarea unor probleme de bază ale conducerii întreprinderii. Astfel, merită să fie evidențiată schema sistemului cibernetic al pro- ' cesului de conducere multietajată, bazată i pe structurarea obiectivelor unității economice intr-o viziune proprie. Pe această bază se delimitează mai multe tipuri dc 1 reglai efectuate de anumite eșaloane ale ’ conducerii, s.recifice unității industriale.în ceea ce privește componentele sis- I ternului de conducere, lucrarea prezintă în I mod argumentat relațiile dintre subsistemul conducător și subsistemul condus, plasind subsistemul informațional în cadrul sistemului de conducere, in postura sa reală. De reținut că această abordare constituie o reflectare sensibil îmbunătă- . țită a transformărilor ce caracterizează conducerea unităților industriale în general și a unităților românești în special in legătură cu promovarea formelor de conducere colectivă, de autoconducere.O parte apreciabilă din aportul inova- țional al lucrării se manifestă în domeniul structurilor organizatorice. în acest context, se remarcă abordarea metodologică diferențiată a elaborării structurilor organizatorice in funcție de tipul lor. Astfel, preluînd și îmbogățind conceptele de structură organizatorică de tip mecanicist și de tip organic de la Burns și 

Stalker, autorul avansează pentru prima o metodologie bazată pe metoda diagnostic,' iar pentru cealaltă o metodologie fundamentată pe metoda prognostics, ceea ce reprezintă un evident pas înainte în perfecționarea conceperii și realizării formale. In contextul actualelor perfecționări ale conducerii și mecanismului economic dc o mare utilitate sînt și elementele referitoare la raporturile centra- lizare-desccntralizare. Abordarea lor în- tr-o viziune dinamică, pe baza sublinierii legăturii organice cu centralismul democratic, permite evidențierea unor semnificativi factori care le influențează, precum '.și principalele categorii de structuri organizatorice în care acestea sini modelate. Aportul original al lucrării sc manifestă cel mai pregnant în capitolul final în care, pe baza abordării corelative a raporturilor dintre strCctura organizatorică și sistemul informațional, a utilizării unui volum apreciabil de informații concrete culese din 22 de unități industriale, se formulează o serie de modalități de perfecționare a sistemului d’e conducere al întreprinderii. Analiza factorial;'! a corelațiilor structurii organizatorice cu sistemul informațional a cuprins o scrie de variabile de mare importanță, dintre care menționăm statutul unității, numărul și nivelul de pregătire al cadrelor întreprinderii, tipul și complexitatea producției, cadrul legislativ normativ. în identificarea1 și examinarea corelațiilor implicate s-sa utilizat un arsenal variat de metode, din care nu au lipsit comparațiile pe grupuri d’e întreprinderi și analiza de corelație. Sintetic, intensitatea influenței factorilor analizați asupra corelațiilor structurii organizatorice cu sistemul informațional a fost încadrată într-o tabelă tipologică, construită pc baza ideii cunoscutei tabale a soților Hijmans.Caracteristicile, cerințele, concluziile desprinse din multiplele analize efectuate pe cuprinsul lucrării sînt sintetizate în elementele și tehnologia de corelare a structurii organizatorice și a sistemului informațional. Pornind de la patru elemente de bază — obiectivele, centrele decizionale, centrele electorii și canalele de comunicații — se elaborează o complexă metodologie de proiectare corelativă a structurii organizatorice și sistemului informațional, cu un pronunțat caracter integrativ și aplicativ. Integrativ, în sensul că încorporează, subordonat scopului urmărit, numeroase metod'e și tehnici de analiză și proiectare organizatorică și informațională, cum ar fi : diagrama atribuțiilor, tabelele decizionale, organigrame, diagrame de circulație a documentelor pe orizontală și verticală, scheme logice, grile de analiză, grafuri etc. Aplicativ, pentru că toate elementele metodologice sînt prezentate de o manieră propice utilizării in întreprinderi, inclusiv principalele formulare, necesare.Ar fi posibilă și menționarea a numeroase alic contribuții certe ale lucrării la elucidarea unor componente de bază ale conducerii microeconomice. Pe lingă acestea, sint unele elemente, este crept, referitoare la aspecte; colaterale problematicii lucrării, cum ar fi de exemplu. încadrarea activităților întreprinderii intre componentele structurii organizatorice, al căror mod de tratare poate ridica unele îndoieli. Dar aceasta nu poate influența cu nimic concluzia că lucrarea recenzată reprezintă una dintre cele mai valoroase elaborate științifice publicate in ultimii ani în domeniul conducerii, nu numai în țara noastră. Ea marchează un serios pas calitativ in procesul de creare a unei teorii moderne a conducerii .întreprinderii românești, bazată pe o abordare sistemică.
lector univ. dr,

Ovidiu NICOLESCU
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Șl IN PREZENT. ca și în perioada ime
diat următoare apariției volumului al trei
lea al Capitalului, s-au desbătut de pe 
diverse platforme ideologice probleme ale 
ratei profitului, strîns legate de teoria 
generală a valorii-muncă. Pentru mulți 
economiști nemarxiști, volumul al treilea 
al capitalului reprezintă o negare a aces
tei teorii, iar formarea ratei medii a pro
fitului și tendința ei de scădere nu ar fi 
confirmate practic și, prin urmare, nu ar 
reprezenta adevăruri științifice, in unele 
cazuri, negarea teoriei marxiste a profi
tului este urmarea firească a neînțelegerii 
resorturilor sale interne, logice ; în altele, 
combaterea este făcută tendențios, deși 
nu putem afirma că înțelegerea teoriei 
este ireproșabilă. în ultima grupă se în
cadrează fără rezerve Paul Fabra, auto
rul cărții „L’Anticapitalisme. Essai de re
habilitation de l'economie politique". 
Lipsa de înțelegere a teoriei marxiste a 
profitului, împletită însă cu încercarea de 
respingere din motive ideologice a unor 
idei prezente în volumul al lll-lea al 
Capitalului, apare deosebit de evidentă 
la Jean Ullmo care, în 1973, publica în 
„Revue Economique" articolul „Sur 
quelques conceptes marxistes". Întrucît 
acest articol constituie o sinteză a ar
gumentelor aduse împotriva învățăturii 
lui Marx asupra profitului, ne vom referi 
în cele ce urmează aproape exclusiv la el.

Un prim proces pe care Jean Ullmo îl 
consideră infirmat de realitate, este ega
lizarea ratei profitului. El afirmă că, după 
logica marxistă, „trecerea ratelor profi
tului virtual diferit la o rată efectiv uni
formă are loc datorită afluxului de ca
pitaluri către sectorul a mai puțin evoluat, 
întreprinderea a și sectorul său se vor 
dezvolta, intensitatea capitalistă va crește 
aici și contradicția fundamentală a siste
mului capitalist va face ca această dezvol
tare, însoțită de progres tehnic, să reducă 
inexorabil rata profitului pînă ce va scădea

Cu privire 
la unele critici recente 

ale teoriei marxiste 
a profitului 

si valorii — muncă (0

la nivelul lui b. Nu este exagerat să vedem 
aici un paradox. De fapt, întreaga expe
riență a țărilor industriale demonstrează 
contrariul" (s.n.) r). Este adevărat că 
Marx explică formarea ratei medii a pro
fitului prin migrarea capitalului din ra
murile cu compoziție organică ridicată 
(mai evoluate) în cele cu compoziție or
ganică ma: joasă. El pleacă de la ipoteza 
că, dacă mărfurile s-ar vinde la valoarea 
lor, rata profitului ar fi mai ridicată acolo 
unde compoziția capitalului este mai 
joasă, unde se utilizează mai multă forță 
de muncă cu un capital dat, celelalte 
condiții rămînînd neschimbate. Dar me
todologia tratării egalizării ratei profitu
lui, pornind de la compoziția organică 
diferită a capitalului și de la valorile și 
plusvalorile inegale create în diverse ra
muri cu aceeași sumă de capital avansat, 
de la transferul de capital spre ramurile 
mai slab dotate, are, în afară de îndrep
tățirea ei logică, și una practică, un co
respondent în viața economică reală, 
chiar dacă Jean Ullmo afirmă contrariul. 
Verificarea practică apare evidentă atunci 
cînd migrația capitalului nu este redusă 

la o simplă redistribuire a lui între ramu
rile existente, ci în ipoteza tratării ei 
adecvate, mai largă, în legătură cu dez
voltarea diviziunii socials' a muncii, care 
implică obligatoriu plasarea unei părți din 
capitaluri în noile ramuri ale producției.

Prin forța împrejurărilor, o bună parte 
din ramurile noi trec prin aceleași stadii 
de evoluție tehnico-materială ca și ve
chile ramuri. Ele încep prin a utiliza 
mijloace de muncă mai simple, care ne
cesită investiții relativ scăzute de capital 
constant, avînd deci o compoziție orga
nică mai scăzută decît în ramurile de
mult apărute. „Pe de altă parte — scria 
Marx — apar noi ramuri de producție... 
care au la bază tocmai acea populație 
excedentară, formată adesea ca urmqjb 
a precumpănirii capitalului constant îrt. 
alte ramuri de producție ; aceste noi 
ramuri de producție se sprijină la rîndul 
lor pe predominarea în ele a elemente
lor muncii vii și parcurg treptat aceeași 
cale ca și celelalte ramuri de producție... 
în aceste ramuri de producție atît rata 
plusvalorii, cît și masa plusvalorii sînt ne
obișnuit de mari" 2).

în același timp, o dată cu dezvoltarea 
științei și tehnicii, multe capitaluri mici 
din diverse ramuri, incapabile de a acu
mula la nivelul cerut de utilizarea efi
cientă a „factorilor de producție", se re
trag, pentru a supraviețui, spre sfere de 
activitate în care baza tehnică este mai 
nedezvoltată. Sfera sau ramura de acti
vitate nu înseamnă neapărat un întreg 
domeniu, ci și o parte a lui. Diviziunea 
socială a muncii este atît o diviziune în
tre ramuri mari, care fabrică integral un 
produs, cît și între subramuri, care con-^ 
fecționează o parte a unui produs, îrh 
care obiectul muncii parcurge doar o 
etapă a procesului total de fabricație a 
unei mărfi. în prezent, de exemplu, mo
nopolurile „renunță", în vederea asiqu- 
rării dimensiunii optime a unității econo
mice, la o serie de operații, acestea fiind
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V. Vagu • Ă.- .Manolesctt

Organizarea științifică
a muncii

® in cartea, apărută recent, a 
cărei copertă o reproducem (E- 
ditura politică, 1978, 324 p.), au
torii P. Vagu și A. Manolescu, își 
propun să abordeze intr-o viziu
ne interdisciplinară principalele 
probleme ale organizării științi
fice a muncii. In lucrare se face

o analiză complexă a tematicii, 
prin prisma concepției sistemi- 
ce, și se dau o serie de soluții 
cu caracter aplicativ, toate 
avînd drept obiectiv contribuția 
la sporirea eficienței economice. 
Acțiunea de organizare științifi
că a muncii — apreciază autorii 
- are nu numai un conținut eco
nomic, ci și unul social, urmărind 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale muncitorilor și a cli
matului psihosocial în care se 
muncește. însăși eficiența mun
cii depinde nu numai de condi
țiile materiale create și de gra
dul de înzestrare tehnică a 
muncii, ci și de o serie de fac
tori psihosociali, care, deși nu 
pot fi cuantificați cu precizie, 
pot potența sau diminua capa
citatea de muncă a muncitorilor. 
Din cuprins : Conținutul și pro
blemele metodologice ale orga
nizării științifice a muncii; Di
viziunea muncii și cooperarea în 
muncă ; Organizarea rațională a 
locului de muncă ; Condițiile de 
muncă în întreprinderile indus
triale ; Regimul rațional de mun
că și de odihnă ; Sistemul de 
indicatori ai eficienței organiză
rii muncii.

Conținutul muncii 
pentru sine

• I. Gomberg semnează un 
studiu teoretic intitulat Neobho- 
dimîi produkt v ustoviah so- 
țializma (Produsul necesar în 
condițiile socialismului) apărut în 
VOPROSÎ EKONOMIKI nr. 5/1978. 
Autorul apreciază că, deși în li
teratura economică sovietică 
există unanimitate de opinii in 
ceea ce privește părțile compo
nente ale venitului național (pro
dusul necesar și plusprodusul), 
în tratarea produsului necesar 
unele puncte de vedere diferă. 
Unii economiști afirmă că pro
dusul necesar este destinat nu
mai refacerii forței de muncă. 
I.G. consideră că o astfel de 
optică este îngustă, omul fiind 
apreciat numai ca purtător al 
forței de muncă. Deși scopul so
cietății socialiste este satisface
rea cît mai deplină a nevoilor 
materiale și spirituale ale mem
brilor săi, cheltuielile sociale 
pentru reproducția forței de 
muncă sînt considerate ca o par
te din produsul necesar. Autorul 
recunoaște că principala capaci
tate a omului este aceea de a

munci, dar afirmă el, aceasta 
este numai unul din aspectele 
activității umane și in consecin
ță nu este cazul să se facă o de
limitare între activitatea depusă 
de om în procesul muncii și 
întreaga sferă de activități uma
ne. Drept urmare nu ar ti nece-, 
sară o delimitare între nevoii# 
determinate de producție și ne
voile determinate de legea eco
nomică fundamentală a socialis
mului.

Argumente pentru 
cooperare economică

• Jean Main combate, in arti
colul Le developpement du tiers- 
monde : des lețons â retenir, 
une chance a saisir (Dezvoltarea 
lumii a treia : lecții de reținut, o 
ocazie favorabilă de sesizat), 
republicat, după „L'Economie", 
de PROBLEMES ECONOMIQUES 
din 3 mai a.c., apelurile la pro
tectionism determinate de așa-', 
numita „concurrence sauvagelf*  
(concurență sălbatică) pe care 
at face-o, prin practici neloiale, 
țările în curs de dezvoltare, in
dustriei din țările dezvoltate. Au
torul se sprijină pe un raport în-



executate de întreprinderi mici și mijlo
cii, cu o dotare tehnică nu tocmai de 
vîrf. Și aici sîntem- în prezența unui mod 
specific de migrare a capitalului în ra
muri a căror compoziție organică este 
mai joasă.

Migrarea capitalului către ramuri mai 
slab dotate tehnic și concomitent mai 
vechi, realizată inclusiv prin intermediul 
creditului, este verificată practic după 
cel de-aj doilea război mondial și în 
cazul agriculturii. Necesitatea sporirii pro
ducției agricole, a lărgirii pieței interne 
pentru produsele industriei, a atragerii 
de forță de muncă în alte ramuri, core
lată cu posibilitatea obținerii de profituri 
apropiate de cele din industrie, a determi
nat un aflux puternic de capital spre 
"agricultură, caracterizată printr-o compo
ziție mai joasă a capitalului. Migrarea 
capitalului către ramurile cu compoziție 
organică mai joasă nu exclude transfe
rul de capital către ramuri cu compoziție 
superioară cînd în aceste ramuri oferta 
este inferioară cererii și rata profitului 
mai mare decit cea medie.

Deși aspectele anterior prezentate sînt 
realități nemijlocite, Marx le-a obținut 
pe cale logică, din consecvență față de 
postulatul său fundamental, conform că
ruia valoarea și plusvaloarea sînt create 
de muncă. Marx a emis și susținut ideea 
că numai forța de muncă este creatoare 
de valoare și plusvaloare, că această ca
pacitate aparține exclusiv muncii vii. El 
a demonstrat totodată că volumul de va
loare și de plusvaloare creat de munci
tor nu este independent de calitatea mun
cii vii, de complexitatea ei, prin urmare 
?i. de complexitatea aparatului tehnic de 
producție, a „capitalului". „Munca de 
o forță productivă excepțională, scria 
Marx, acționează ca muncă potențată, 
creează adică în aceleași fracțiuni de 
timp valori mai mari decît munca socială 
medie de același fel 1 2 3 *).

1) Jean Ullmo : „Sur quelques conceptes 
marxiste®", Rcvue dconomique, nr. 1/1973, 
p. 117.

2) Marx, Engels, Opere, voi. 25, Ed. poli
tică, 1989, p. 240.

3) Idem, p. 329.
4) Jean Ullmo : Sur quelques coneeptes 

marxistes. Revue ăconomiquc, 1/1973, p. 117.
5) Mean, p. 118.
6) Idem, p. 119—129.Această idee nu e acceptată de Jean 

Ullmo. In consecință, el neagă posibili
tatea creării unei valori noi, mai mari, 
de un capital investit în ramurile mai 
puțin productive. „Această contradicție 
față de experiență (s.n.) rezultă evident 
din axiomatica după care orice plusva
loare provine numai din mîna de lucru ; 
nu există aport propriu al capitalului 
productiv la surplusul creat constant prin 
efortul de producție"../') Dacă s-ar re
cunoaște acest aport, „s-ar admite retri
buția sa, care ia forma dobînzii de imo
bilizare sau de participare la sporuri 
de productivitate ; nașterea profitului ar 
fi plasată unde trebuie, acolo unde inova
ția antrenează mașina economică. Ten
dința spre repartizarea justă a ratei pro
fitului este foarte clară în aceste perspec
tive : mecanismele sale rămîn obscure și 
contestabile în modelul marxist"5).

Crearea în același interval de timp a 
unei cantități superioare de valoare și de 
plusvaloare de către munca mai com
plexă nu semnifică însă crearea unei 
plusvalori superioare cu un capital dat, 
producerea și însușirea unui profit supli
mentar la nivelul ramurii. Este pe deplin 
posibil ca plusvaloarea superioară creată 
într-o ramură de producție cu un număr 
dat de muncitori să meargă paralel cu o 
rată inferioară a profitului (presupunem 
că mărfurile se vînd la prețurile cores
punzătoare valorii) din cauza marilor di
mensiuni ale capitalului total avansat și 
a micimii relative a capitalului variabil, 
a masei de muncă vie.

Impasul teoretic al lui Ullmo provine 
din faptul că el, se pare, confundă va
loarea și plusvaloarea create de un nu
măr dat de muncitori, sau într-un interval 
de timp determinat, cu valoarea și plus
valoarea create de un capital dat. „Pro- 
ductivitățile respective în a și b - can
titate de produs a sau b pe muncitor în 
perioada de producție - nu sînt direct 
comparabile ; lucrurile se schimbă dacă 

sînt considerate două întreprinderi concu
rente, din același sector a și a1... tehnica 
lui a’ este mai capitalistă. Ca’ este supe
rior lui Ca, V și P rămînînd totdeauna 
egale în cele două întreprinderi... între
prinderea a’ are cert o productivitate su
perioară pe salariat (s.n.) ; aceasta este 
finalitatea adîncirii capitalului. Se poale 
deci gîndi că ea obține o plusvaloare su
perioară pe salariat (s.n.), chiar respec- 
tînd postulatul după care supramunca 
este aceeași peste tot într-o epocă dată... 
Profitul nu mai este determinat prin nu
mărul de salariați, ci și prin producti
vitatea lor, adică nu se mai poate nega 
aportul capitalului productiv. Rata pro
fitului nu mai rezultă din simpla propor
ție a factorilor capital variabil și capital 
constant, ci din relația între costul su
plimentar al capitalului constant și efica
citatea crescîndă a capitalului variabil6).

Jean Ullmo nu greșește atunci cînd 
afirmă că plusvaloarea pe salariat este 
superioară în întreprinderea mai bine 
înzestrată decît în cea mai puțin 
înzestrată tehnic. El greșește cînd con
sideră că plusvaloarea superioară crea
tă de un salariat în întreprinderea 
mai bine dotată coincide obligato
riu cu o rată mai ridicată a profi
tului în întreprinderea și în ramura în 
care compoziția organică este mai mare. 
Se confundă rata plusvalorii cu rata pro
fitului și se trece cu vederea peste ceea 
ce înseamnă profit mediu și proces de 
egalizare a ratei profitului.

Constantin SIRBU

tocmit de un grup de cercetă
tori, la cererea Comisariatului Ce 
neral al Planului din Franța. Din 
raport rezultă că, deși tehnolo
gia nu ar mai fi un obstacol, 
numeroase țări reușind să-și li
chideze treptat întirzierea lor, e- 
iectele industrializării țărilor lu- 

a treia asupra aparatului 
productiv francez sint limitate în 
raport cu concurența țărilor in
dustrializate și că, in perspectiva 
anului 1985, această industriali
zare ar putea avea efecte glo
bale pozitive, reprezentind o 
,.șansă pentru dezvoltare". De
parte de a suprima locuri de 
muncă, schimburile de produse 
industriale au dus in Franța la 
crearea intre 1970 și 1976 a o 
sută de mii de locuri de muncă. 
Ar fi insă necesare o serie de 
acțiuni pentru a favoriza adap
tările și conversiunile industriale 
necesare. După autori, readap
tările aparatului productiv tre
buie însoțite de oferte de co
operare către țările in curs de 
dezvoltare, practică cu care a- 
ceste țări doresc să înlocuiască 
vechile „reguli de intervenție ale 
țărilor străine".

„Mina vizibilă"

• Este cunoscută expresia de 
„mină invizibilă" prin care 
Adam Smith sugera existența 
unor forțe ale pieței a căror 
acțiune este determinantă în 
coordonarea activităților eco
nomice și in alocarea resurselor. 
Revista THE ECONOMIST co
mentează, în numărul său din 
15-21 aprilie a.c., cartea lui 
Allred C. Chandler The visible 
hand : The managerial revolu
tion in American Business (Har
vard University Press, 608 p.). 
Alfred Chandler ar prezenta in 
cartea sa nu o istorie a magna
ților industriei, ci a modului cum 
a apărut și s-a dezvoltat între
prinderea capitalistă modernă 
și a metodelor pe care le-a a- 
firmat. Cartea ar arăta cum 
„mîna vizibilă" a managemen
tului a înlocuit treptat „mina in
vizibilă" a forțelor pieței. Este 
vorba de apariția categoriei so
ciale a „managerilor" — sala
riați cu funcții executive - de se
pararea acestei categorii de a- 
ceea a proprietarilor. Ierarhia 
organizatorică modernă ar cu
prinde un management mediu, 

care comandă producția și dis
tribuția, și un management su
perior, care planifică și alocă 
resursele.

Este, totuși, evident că, în 
ciuda ascensiunii managerilor și 
a monopolurilor, mîna invizibi
lă a forțelor pieței nu a putut fi 
definitiv anulată.

• In Editura Academiei R.S.R. 
a apărut volumul Structurile or- 
ganizaționale și eficiența acțiu

nii, 1978, 270 p., datorat unui 
colectiv de autori, coordonat de 
Ion Tudosescu, Mihai Florea și 
Cornel Popa. Studiile cuprinse 
în volum reprezintă o continua
re a preocupărilor de cercetare 
științifică ale autorilor (membri 
ai Catedrei de filozofie de la 
Institutul Politehnic din Bucu
rești), concentrate pe problema
tica actuală a teoriei generale a 
acțiunii sociale. Se încearcă o 
valorificare critică a literaturii 
existente în acest domeniu, atit 
în țara noastră cît și în alte țări, 
în perspectiva dezvoltării teoriei 
marxiste asupra structurilor or- 
ganizaționale ale societății și a- 
supra rolului acestora, in regle
mentarea și desfășurarea efi
cientă a acțiunilor unor grupuri 
sociale sau ale societății în 
ansamblu. Totodată, autorii pro
pun unele concepte noi sau 
aduc unele precizări de conți
nut celor existente, in perspecti
va „stimulării unor strategii ac
ționate la nivel instituțional cu 
grade sporite de eficiență".



UN EVENIMENT REMARCABIL ÎN DEZVOLTAREA 

COLABORĂRII Șl COOPERĂRII ECONOMICE 

DINTRE ȚĂRILE MEMBRE ALE C.A.E.R.

INTRE 27—29 IUNIE a.c. a avut loc, la București, cea 
de-a XXXII-a ședință ordinară a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, eu participarea șefilor de 

guverne sau a locțiitorilor lor din țările membre — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. La ședință au luat parte, de asemenea, dele
gația Iugoslaviei, în conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. 
și Guvernul R.S.F.I., precum și delegații din Angola, RJ?.D. Co
reeană, Etiopia, Laos și Vietnam — în calitate de observatori.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins probleme de o deosebită 
însemnătate pentru adîncirea și perfecționarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-științifice dintre țările membre 
ale Consiliului, cum sînt : adoptarea programelor speciale de 
colaborare pe termen lung, în domeniile energiei, combustibili
lor și materiilor prime, agriculturii și industriei alimentare, 
producției de mașini și utilaje pentru domeniile menționate, 
precum și în alte ramuri ale construcțiilor de mașini ; exami
narea stadiului îndeplinirii celor mai importante acțiuni de 
colaborare incluse în planul acțiunilor convenite pentru anii 
1976—1980 ; propunerile privind perfecționarea organizării co
laborării multilaterale a țărilor membre ale C.A.E.R. și a activi
tății Consiliului.

Desfășurarea lucrărilor ședinței Sesiunii într-o atmosferă de 
conlucrare fructuoasă, prietenie și înțelegere reciprocă a per
mis să se adopte, în toate problemele examinate, documente și 
măsuri care exprimă năzuința statelor membre de a intensifica 
pe multiple planuri și în condiții de avantaj reciproc coope
rarea economică și tehnico-științifică, de a spori substanțial 
aportul acesteia la accelerarea progresului economic al tuturor 
țărilor, de a întări prietenia și solidaritatea popoarelor lor.

Ca țară gazdă, României i-a revenit președinția acestei 
reuniuni, precum și responsabilitatea creării celor mai bune 
condiții de desfășurare a lucrărilor Sesiunii și a activității dele
gațiilor guvernamentale prezente la aceasta. Atestând reușita 
deplină a străduințelor depuse de țara noastră în îndeplinirea 
acestor responsabilități, delegațiile țărilor participante au ex
primat mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și guvernului român 
pentru atenția deosebită pe care au acordat-o creării condițiilor 
pentru buna desfășurare a lucrărilor Sesiunii Consiliului, de la 
București.

Ședința a XXXII-a a Sesiunii C.A.E.R. a prilejuit reafir
marea liniei consecvente a României socialiste de a intensifica 
colaborarea economică cu țările membre ale C.A.E.R., ex
primată cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului : „Corespunzător orientărilor fun
damentale ale politicii partidului și statului, s-au dezvoltat 
relațiile de colaborare economică cu țările membre ale C.A.E.R. 
— atît pe plan bilateral, cît și multilateral —, participarea 
activă a României la înfăptuirea obiectivelor convenite în ca
drul Programului complex".

în același context, delegația română a relevat în cadrul lu
crărilor Sesiunii contribuția hotărîtoare la extinderea relațiilor 
României cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste, a întâlnirilor și convorbirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii de partid și de stat din aceste țări, 
ale căror rezultate au conferit noi dimensiuni ansamblului rela- 
.iilor economice reciproce.

PARTICIPAREA ACTIVĂ, constructivă a țării noastre ia 
activitatea de colaborare economică multilaterală pro
movată în cadrul C.A.E.R. și-a găsit o nouă ilustrare în 

poziția adoptată de România atît în procesul elaborării proiec
telor programelor speciale de colaborare, cît și cu prilejul 
adoptării lor la actuala ședință a Sesiunii.

Astfel, România a militat permanent — făcînd numeroase 
propuneri concrete în acest sens — pentru includerea în pro
gramele speciale a unei serii de acțiuni de cooperare economică 
de marc actualitate pentru accelerarea progresului țărilor 
membre și creșterea eficienței conlucrării dintre ele. Totodată, 
pornind de la faptul că aceste programe se limitează în prezent 
numai la enunțarea principalelor teme ce urmează să facă 
obiectul colaborării multilaterale în următorii 10—15 ani, dele
gația română a susținut la Sesiune necesitatea de a se orienta 
activitatea comisiilor permanente de ramură, a Comitetelor de 
colaborare în domeniile activității de planificare, științei și teh
nicii, precum și a Comitetului Executiv al C.A.E.R. în direcția 
concretizării, în cel mai scurt timp, a condițiilor de colaborare 
în cadrul fiecărei acțiuni înscrise în programe și pregătirii de 
convenții și contracte ferme de lungă durată pentru reali- 
zarea lor.

în această ordine de preocupări, șeful delegației române a 
evidențiat, pentru fiecare din domeniile de colaborare abor
date de programele speciale, problemele principale care, în 
opinia Guvernului Republicii Socialiste România, ar trebui să 
constituie obiective prioritare ale preocupării pentru înfăp
tuirea programelor speciale. Dintre acestea, menționăm, cu 
titlu de exemplu :

— încheierea de noi acțiuni de cooperare — acorduri guver
namentale, convenții și contracte pe termen lung — pentru va
lorificarea rezervelor de materii prime, combustibili și energie 
existente în țările membre ale C.A.E.R., în vederea majorării 
livrărilor și acoperirii în cît mai mare măsură a necesarului de 
import al țărilor care dispun de resurse naturale limitate ;

— pregătirea și încheierea de urgență a convențiilor de spe
cializare și cooperare pe perioada 1981—1985, pe baza cărora să 
se asigure dezvoltarea stabilă a producției și acoperirea necc*  > 
sarului economiilor naționale, de utilaje chimice și pentru pre- ' 
lucrarea țițeiului, de echipamente metalurgice, mașini-unelte 
grele și speciale, linii tehnologice complexe, utilaje automati
zate, aparatură electronică de măsură și control și alte produse 
de înalt nivel tehnic ;

— concretizarea condițiilor de realizare cu eforturi comune 
a unor capacități de producție pe teritoriile țărilor membre ale 
C.A.E.R., inclusiv al României, în domeniul mașini lor-unei te cu 
comandă program, mașinilor-unelte grele, utilajelor metalur
gice, utilajelor de presare și forjare ; .

— elaborarea de noi tehnologii, asimilarea fabricației de noi 
produse și instalații moderne, dezvoltarea transferului de teh
nologii și asigurarea accesului tuturor țărilor la realizările re
cente ale științei și tehnicii ;

— stabilirea formelor și metodelor de stimulare a produc- , 
ției și exportului de produse agricole și alimentare în țările A 
membre ale C.A.E.R., cu ajutorul prețurilor contractuale și al
tor mijloace economice, problemă care nu și-a găsit încă în ca
drul colaborării reciproce o rezolvare pozitivă, aptă să stimu
leze cu adevărat creșterea și modernizarea producției agricole



în țările membre ale C.A.E.R., intensificarea livrărilor reciproce 
de asemenea produse.

Odată cu relevarea priorităților ce se impun în înfăptuirea 
acțiunilor de colaborare incluse în programele speciale, dele
gația română a subliniat necesitatea de a se trece la examinarea 
unor acțiuni de cooperare multilaterală, care nu sînt în pre
zent incluse în programele speciale, dar care prezintă o im
portanță vitală pentru accelerarea progresului economiilor na
ționale ale țărilor membre ale C.A.E.R., cum sînt acțiunile în 
vederea asigurării necesarului de țiței și gaze naturale al aces
tor țări.

în aceeași direcție, a creșterii eficienței programelor spe
ciale, delegația română a insistat să se acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru stabilirea de măsuri și acțiuni concrete de co
laborare care să grăbească procesul apropierii și egalizării ni
velurilor de dezvoltare economică a țărilor noastre, obiectiv 
fundamental al activității C.A.E.R., a cărui realizare este menită 
să demonstreze — într-o lume în care decalajele economice și 
tehnologice dintre state se adîncesc continuu — superioritatea 

-sistemului socialist în organizarea relațiilor economice inter
naționale.

ACESTE CERINȚE IMPERIOASE față de programele spe
ciale de colaborare pe termen lung și-au găsit recunoaș
terea unanimă și în Declarația șefilor delegațiilor țărilor 

membre ale C.A.E.R. în legătură cu adoptarea de către Sesiu
nea C.A.E.R., la ședința a XXXII-a, a acestor programe. Astfel, 
în Declarație se specifică că scopul principal al acțiunilor de 
colaborare incluse în programele speciale îl constituie asigu
rarea necesarului economic fundamentat al țărilor membre ale 
C.A.E.R., de energie, combustibili și materii prime, produse 
alimentare, mijloace de producție și tehnologii de înalt nivel 
tehnic și că realizarea programelor- trebuie să contribuie la 
apropierea și egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică a 
țărilor frățești, prin participarea largă a țărilor mai puțin dez
voltate din punct de vedere industrial la acțiunile de speciali
zare și cooperare în producție, la asimilarea realizărilor știin
ței și tehnicii moderne, la majorarea pe această bază a livrări
lor de produse finite din aceste țări.

Exprimîndu-și acordul cu adoptarea programelor speciale de 
colaborare pe termen lung, delegația română a reafirmat la 
Sesiune hotărîrea organelor corespunzătoare din țara noastră 
de a trece imediat la stabilirea concretă a condițiilor de co
laborare pentru acțiunile la care ne-am declarat interesați, la 
pregătirea și încheierea convențiilor bi și multilaterale, a con
tractelor- ferme de lungă durată, astfel îneît angajamentele 
concrete asumate reciproc să fie luate în considerare la defini
tivarea planului economic național pentru cincinalul uimător.

Acest mod de a acționa al României reprezintă o expresie 
faptică a voinței sale politice de a lărgi în continuare cola
borarea pe multiple planuri cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. Corespunzător acestei poziții în cadrul C.A.E.R. și 
stadiului dezvoltării colaborării bilaterale, ponderea țărilor 
membre ale C.A.E.R. în comerțul exterior al României repre
zintă peste 40%, iar reprezentanții țării noastre participă ac
tiv la 22 organizații economic*  internaționale create de ță
rile socialiste, precum și la realizarea unui număr de aproape 
200 convenții multilaterale în domeniile specializării și co
operării în producție, colaborării tehnico-științifice, colaboră
rii valutar-financiare, transporturilor etc.

Colaborarea în domeniul activității de planificare și, în
deosebi, coordonarea planurilor economice naționale ca me
todă principală a organizării relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre ale C.A.E.R. s-a regăsit și în 
problematica actualei ședințe a Sesiunii Consiliului.

în acest context, în concordanță deplină cu poziția de prin
cipiu a partidului și statiuiui nostru, a fost reafirmată con
cepția României cu privire la dezvoltarea colaborării în do
meniul activității de planificare și au fost susținute propu
nerile concrete ale Guvernului R.S. România privind per
fecționarea planificării și realizării relațiilor comerciale, a 
colaborării și cooperării dintre țările membre ale C.A.E.R. 
Astfel, în cuvînitarea primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Manea Mănescu, la recenta ședință a Sesiunii 
C.A.E.R., s-a subliniat că „dezvoltarea economico-socială a fie

cărei țări pe baza planului național unic, constituie un atribut 
exclusiv, inalienabil al suveranității și independenței statului 
socialist, reprezintă expresia exercitării integrale, de căițe 
partidul comunist și statul respectiv, a tuturor prerogative
lor și răspunderilor conducerii politice, economice și sociale 
cu care au fost investite prin voința clasei muncitoare și a 
întregului popor din fiecare țară. Potrivit cu prevederile Sta
tutului C.A.E.R. și Programul complex, colaborarea dintre ță
rile membre ale Consiliului trebuie să ducă la creșterea ro
lului planului unic național, la întărirea rolului fiecărui stat 
socialist, ca exponent al puterii clasei muncitoare, al tuturor 
oamenilor muncii, în opera de făurire a socialismului și co
munismului".

în lumina acestor considerente fundamentale coordonarea 
planurilor cincinale a fost definită ca un sistem de consul
tări reciproce în probleme ale dezvoltării economice, care con
stituie un cadru adecvat pentru realizarea de înțelegeri în 
principalele domenii ale colaborării economice, încheierea de 
acorduri comerciale și convenții de cooperare pe perioade de 
cinci ani. De asemenea, s-a apreciat că planul convenit — 
conceput de țările membre ale C.A.E.R. ca un document de 
sinteză a principalelor acțiuni de colaborare multilaterală — 
reprezintă un document intern al Consiliului, menit să spri
jine activitatea de coordonare a colaborării economice, fără 
să aibă caracterul unui document de planificare a economiei 
țărilor din C.A.E.R. Este evident că un asemenea caracter nu 
poate fi conferit nici altor documente elaborate în procesul 
colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R. în domeniul ac
tivității de planificare sau în alte domenii în vederea unei 
mai bune organizări a acestei colaborări.

în ce privește propunerile concrete ale guvernului român 
privind perfecționarea planificării și realizării relațiilor co
merciale, a colaborării și cooperării economice, acestea au în 
vedere, în principal: finalizarea, cu cel puțin un an înaintea 
începerii perioadei cincinale de plan, a activității de coordo
nare a planurilor cincinale; întărirea rolului, acordurilor co
merciale de lungă durată, prin perfectarea lor în cel mult 3 
luni după terminarea lucrărilor de coordonare a planurilor 
și includerea în aceste acorduri a unor angajamente ferme 
privind livrările reciproce de mărfuri; încheierea de contracte 
ferme de livrări pe 5 ani sau pe perioade mai lungi, de 10—15 
ani; încheierea de contracte de cooperare pe 10—15 ani sau 
pe perioade mai mari, nu numai în hamurile industriale, ci și 
în domeniul agriculturii; semnarea protocoalelor comerciale 
anuale și contractarea integrală a schimburilor de mărfuri cu 
cel puțin 6 luni înaintea începerii anului de plan pentru care 
se încheie;

Caracterul constructiv, realist al acestor propuneri, efec
tele pozitive evidente pe care aplicarea lor în viață le poate 
avea asupra perfecționării conlucrării în ansamblu, a crește
rii stabilității schimburilor economice dintre țările membre 
și-a găsit reflectarea în hotărîrea Sesiunii de a aproba, în 
principiu, propunerile Părții române privind reducerea ter
menelor lucrărilor de coordonare a planurilor economice pe 
perioada 1981—1985 și de a trasa sarcină organelor Consiliu
lui să adopte măsuri corespunzătoare în această direcție.

IN LEGĂTURĂ cu problema perfecționării colaborării 
multilaterale dintre țările membre ale C.A.E.R., ședința 
a XXXII-a a Sesiunii Consiliului a reafirmat valabili

tatea concluziei la care s-a ajuns în mod unanim la Sesiunea 
a XXX-a și anume, că în ansamblu, sistemul organizatoric 
existent al colaborării multilaterale a țărilor noastre — creat 
în conformitate cu Statutul C.A.E.R., și consacrat prin Pro
gramul complex — asigură condițiile necesare pentru dezvol
tarea de legături economice reciproc avantajoase între toate 
țările participante.

Totodată, la Sesiune au fost relevate neajunsuri care mai 
persistă în activitatea organelor C.A.E.R., îndeosebi în ce pri-
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■vește concentrarea sistematică a activității acestor organe în 
direcția soluționării celor mai importante probleme ale co
laborării dintre țările noastre în sfera producției, materiale, 
promovării specializării și cooperării în producție, îndeosebi 
în producția industrială. In acest context, delegația țării noas
tre a apreciat ca insuficientă preocuparea organelor C.A.E.R. 
în dezvoltarea colaborării pentru satisfacerea mai deplină a 
necesarului de materii prime, combustibili și energie, mașini 
și utilaje tehnologice, precum și pentru realizarea altor ac
țiuni concrete de cooperare economică și tehnico-științifică în
tre țările membre, în domeniile agriculturii, transporturilor, 
investițiilor reciproce, tehnologiilor și bunurilor de l'arg con
sum.

în ce privește căile de înlăturare a neajunsurilor mențio
nate, de sporire a eficienței și îmbunătățire a activității Con
siliului și a celorlalte organizați; economice internaționale 
create de țările membre, România a susținut că atingerea 
acestor obiective poate fi realizată, în cele mai bune condi
ții, prin respectarea prevederilor Statutului C.A.E.R., Progra
mului complex, ale documentelor constitutive ale organiza
țiilor respective. în această ordine de idei s-a subliniat jus
tețea folosirii în continuare a recomandărilor organelor Con
siliului ca instrument de materializare a înțelegerilor reali
zate în problemele de fond ale colaborării, ținînd seama că 
aceste recomandări se transmit țărilor membre spre exami
nare și se aplică pe baza hotărîrilor guvernelor sau ale orga
nelor competente ale fiecărei țări.

Din aceste considerente, șeful delegației române la Sesiune 
a arătat că țara noastră nu consideră necesară modificarea 
Statutului C.A.E.R. și a celorlalte documente normative de 
bază și nu socotește justificată conferirea de atribuții Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc în problemele privind 
dezvoltarea economică a fiecărei țări sau de prerogative de 
reprezentare a țărilor membre în relațiile economice cu alte 
țări sau organizații internaționale.

De asemenea, s-a arătat că în problema perfecționării or
ganizării colaborării multilaterale și a activității organelor 
C.A.E.R., trebuie să se aibă permanent în vedere cerința im
perioasă de a imprima formelor și metodelor noastre de con
lucrare caracterul unor raporturi noi, exemplare, de colabo
rare egală în drepturi, de natură să stimuleze progresul tu
turor țărilor membre, dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase 
în urmă, ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a fie
cărei națiuni socialiste.

Caracterul deschis al C.A.E.R., conceput încă de la înfiin
țare ca o organizație de colaborare reciprocă, ai cărei mem
bri mențin și lărgesc relațiile lor economice și colaborarea cu 
celelalte țări, nemembre, a primit noi confirmări la actuala 
ședință a Sesiunii. Astfel, Sesiunea a adoptat în unanimitate 

hotărîrea privind primirea R.S. Vietnam ca membră a C.A.E.R. 
De asemenea, în declarația șefilor delegațiilor țărilor membre 
în legătură cu adoptarea la Sesiune a programelor speciale 
de colaborare pe termen lung a foșt reafirmată voința aces
tor țări de a lărgi relațiile economice cu celelalte țări, so
cialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii 
indiferent de orînduirea lor socială, de a participa activ la 
diviziunea internațională a muncii, de a contribui la instau
rarea unor raporturi economice internaționale echitabile și re
ciproc avantajoase.

în legătură cu problemele examinate la Sesiune, privind 
colaborarea Consiliului cu țările nemembre ale C.A.E.R. și cu 
alte organizații internaționale, delegația română a arătat că 
la baza perfecționării legăturilor externe ale C.A.E.R., por- 
nindu-se de la orientările și prerogativele stabilite de Statu
tul organizației, trebuie să stea respectarea dreptului suve
ran al fiecărei țări membre de a desfășura direct relații eco
nomice externe și de a acționa de sine stătător în cadrul al
tor organizații internaționale. Din aceasta rezultă necesita
tea ca, în convențiile încheiate între C.A.E.R. și alte țări sau 
organizații internaționale, să fie reglementate numai rapor
turile de colaborare ale Consiliului ca organizație — potrivit 
competențelor sale statutare — respectiv, numai cadrul orga
nizatoric pentru participarea țărilor nemembre la colabora
rea desfășurată în cadrul C.A.E.R.

în acest spirit, în cuivîntarea șefului delegației române au 
fost reafirmate coordonatele fundamentale ale politicii ac
tive de colaborare internațională, promovată consecvent de 
Remania socialistă, de secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politică ce se bucură de un larg prestigiu și recunoaștere 
internațională. Totodată, pornindu-se de la mutațiile și tendin
țele care caracterizează evoluția complexă și contradictorie a 
lumii contemporane, s-a apreciat ca firească necesitatea ca 
țările socialiste să militeze activ, într-un spirit constructiv, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, care să asigure, pe temeiul unor principii de pro
fundă echitate și justiție, eliminarea decalajelor economice, 
progresul economic și social, pacea și colaborarea între toate 
națiunile, făurirea unei lumi mai bune și: mai drepte pe pla
neta noastră.

Rezultatele celei de-a XXXII-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R., 
ale cărei documente au fost adoptate prin consensul tuturor 
participanților, sînt de natură să contribuie la întărirea orga
nizației,, la lărgirea, în continuare, a colaborării și cooperării 
economice dintre țările membre pentru soluționarea mai bună 
a problemelor pe care le ridică actuala etapă a dezvoltării 
economiei naționale a fiecărei țări, în avantajul progresului 
și păcii în întreaga lume.

TENDINȚE — CONJUNCTURI
EVOLUȚII MONETARE------

ca o reflectare a rezultatelor economiei franceze în primul 
semestru al anului curent și a schimbărilor Intervenite în 
politica dobînzilor pe piața internă. La închidere nivelul 

I atins a fost de circa 4,59 franci dolar, cu circa 8% peste 
nivelul de referință. Marea vest1-germană și francul belgian 
au înregistrat o repreciere moderată în raport cu dolarul, 
cotind la închidere la circa 2,0740 mărci vest-germane și 

j respectiv 32,68 franci belgieni pentru un dolar.

EVOLUȚIA pieței valutare din ultimele săptămîni lasă 
impresia unei mișcări mai complexe, de căutare a unor 
noi puncte C 
occidentale în contextul importantelor reuniuni cu carac
ter economic ce vor urma. Observatorii disting un proces 
de reașezare a raporturilor diferitelor valute occidentale 
față de dolarul S.U.A. și mai ales față de yenul japonez. 
Totodată se remarcă un proces de ajustare a raporturilor 
reciproce dintre diferitele valute occidentale, observatorii 
punînd accentul în acest context asupra mișcărilor sem
nalate între valutele țărilor membre ale C.E.E. 
tiva constituirii unui nou sistem de flotare 
vest-european.

în acest cadru, reprecierea diferitelor valute 
față de dolarul S.U.A. a continuat și în săptămîna 26—30 
iunie 1978. Remarcăm, ca elemente mai deosebite în acest1(D 
interval, generalizarea dobînzii preferențiale (,,prime 
rate“) în S.U.A. la nivelul de 9% și continuarea tendinței 
de creștere a dobînzilor în această țară care ar putea an- 
trena și o nouă majorare a taxei scontului. ’

Yenul japonez a manifestat în continuare o tendință 
fermă față de restul valutelor occidentale, realizînd în 
acest interval un nou record pentru perioada postbelică în 
relația sa cu dolarul, nivelul maxim atins fiind de circa 
203,80 yeni/dolar. Francul francez a realizat la rîndul său 
o mișcare de repreciere mai amplă, care este interpretată

! 1-Stal japonezX IXXCIJ. UUU1JJ1CAU, uc cuuluic ci luior : •)-JtiilUI JdpUIiez ‘î'i l'alIblN tlYc
de echilibru temporar între diferitele valute 2-Fraocul francez 5-Marco vșst-i
n contextul importantelor reuniuni cu carae- 3-Lra sterlina. G-țira italian/
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Lira sterlină, în condițiile menținerii nivelului dobînzii 
minime de împrumut la 10%, a realizat, mai ales în final, 
o repreciere relativă atît față de dolar cît și față de o se
rie de valute vest-europene, cotind la închidere la circa 
1,8630 dolari pentru o liră, Lira italiană a evoluat în nota 
ultimelor săptămîni și se situa la închidere la circa 854,50 
lire dolar. Francul elvețian, după o evoluție puțin agitată, 

i a înregistrat în final o repreciere, nivelul atins fiind de 
aproape 1,8550 franci/dolar.

Pe piața aurului a domnit o atmosferă de calm, prețul 
' înregistrînd un recul ușor pînă la. 183,05 dolari/uncie la 

ultimul fixing din 30.VI.1978.

Paul DUMITRAȘCU 
Gheorghe MUNTEAN

Evoluția principalelor valute occidentale în
J26-VI 27-VI 28-VI ZB-fl 3H| raport cu dolarul S.U.A. in perioada 26—30 VI,

luîndu-se ca bază cursurile din 23 VI 1978
i
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A 
LUMII CAPITALISTE în deceniul al 
optulea se desfășoară în condițiile creș
terii instabilității sale economice și po
litice ca urmare a declanșării crizei 
ciclice în primii ani ai deceniului și a 
împletirii ei cu crize de tip neciclic (va
lutară, energetică, ecologică, alimenta
ră), a adîncirii decalajelor dintre sta
tele dezvoltate și cele în curs de dez
voltare, a diversificării și schimbării 
formelor de manifestare a contradicții
lor economice, sociale :și politice.

Două tendințe 
diametral opuse

ÎN ACELAȘI TIMP, în anii ’70 s-a 
accentuat înfruntarea dintre cele două 
tendințe diametral opuse din viața mon
dială : pe de o ;parte intensificarea pu
ternică a luptei pentru o nouă reîmpăr
țire a lumii, a zonelor de influentă, 
pentru cîștigarea de noi poziții domi
nante de către diferite state și grupări 
de state, iar pe de altă parte accentua
rea eforturilor și a voinței forțelor pro
gresiste, a popoarelor în vederea ză
dărnicirii politicii de .dominație și dic
tat, pentru apărarea prin toate mijloa
cele a independenței și suveranității, a 
dezvoltării proprii, de sine stătătoare, 
a aplicării ferme a principiilor coexis
tenței pașnice.

în raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului din decembrie 
1977, tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
cia înfruntarea dintre cele două tendin
țe diametral opuse ca fiind „una din 
caracteristicile fundamentale ale dez
voltării sociale contemporane". Lupta 
pentru cîștigarea de noi poziții domi
nante este o constantă a imperialismu
lui, constituind o trăsătură definito
rie a acestuia. Dar acuitatea și intensi
tatea luptei ating în prezent un aseme
nea grad îneît se poate spune că aceasta 
a intrat acum într-o etapă nouă, „du- 
cînd la ascuțirea extremă a contradic
țiilor dintre diferite state și grupări de 
state, agravînd situația internațională 
și creînd pericole pentru noi conflicte 
și războaie".

Confruntarea accentuată dintre cele 
două tendințe este rezultanta directă a 
dezvoltării inegale a statelor capitaliste, 
a modificării raportului de forțe la 
scara lumii capitaliste, precum și pe 
plan mondial. Analizînd situația la ni
vel mondial se poate constata că aceas- • 
tă confruntare are loc în condițiile când 
sistemul capitalist nu numai că nu este ' 

atotcuprinzător, dar se caracterizează 
prin procese ce au marcat începutul 
unei noi teze a crizei sistemului capi
talist, paralel cu creșterea potențialu
lui economic al țărilor socialiste, cu 
sporirea rodului politic al țărilor ce al
cătuiau într-un anumit stadiu al impe
rialismului sistemul colonial. Cadrul 
internațional contemporan permite sta
telor mici și mijlocii să hotărască într-o 
mai mare măsură alegerea propriilor 
lor căi de dezvoltare, să-și delimiteze 
mai precis în funcție de propriile lor 
interese pozițiile în problematica lumii 
contemporane. Fostele colonii — chiar 
dacă unele din ele se mai găsesc sub 
influența țărilor imperialiste — adoptă 
opțiuni privind valorificarea bogățiilor 
naționale care se înscriu în efortul vast 
de eradicare a subdezvoltării, de dez
voltare economi eo-soeială independen
tă, de creare.a unei noi diviziuni inter
naționale a muncii favorabilă .împli
nirii .năzuințelor spre bunăstare și pro
gres.

Coordonate ale unor 
evoluții comparative

ÎNĂUNTRUL LUMII CAPITALISTE 
dezvoltarea inegală în perioada postbe
lică a determinat detașarea .unui grup 
restrâns de state cu un nivel înalt de 
dezvoltare economică, punând în ter
meni noi problema piețelor, a aprovi
zionării cu materii prime și energie. 
Apariția și dezvoltarea Pieței comune 
vest-europene, precum și afirmarea Ja
poniei ca un alt nou centru de putere 
economică și comercial-flnanciară în 
lumea capitalistă au avut ca urmare 
slăbirea pozițiilor Statelor Unite din 
fruntea ierarhiilor occidentale în nume
roase domenii (de exemplu in comerț, 
în producția unei întregi serii de măr
furi industriale de vârf), subminarea 
„leadership-ului“ economic odinioară 
necontestat al S.U.A. în cadrul acestei 
lumi. întărirea relativă a pozițiilor ță
rilor din C.E.E. și ale Japoniei, apro
pierea acestora față de nivelul de dez
voltare al S.U.A. au condus la ridicarea 
pe o treaptă nouă a luptei de concuren
ță și la adâncirea contradicțiilor inter- 
imperialiste.

Cîteva coordonate cantitative ale e- 
voluției celor trei centre de putere e- 
conomicâ din lumea capitalistă în de
ceniile recente pot constitui un fundal 
adecvat pentru a trage unele concluzii 1 
privind aspecte calitative ale «confrun
tărilor multiple și complexe dintre ele.

După date pe 1976. produsul națio
nal brut însumat al țărilor C.E.E. a 
fost de 1386,75 milioane dolari, față 
de 1 702 mii. dolari cît era P.N.B. al 
S.U.A. în același an și tot în prețurile 
curente. Producția națională însumată 
a „celor nouă" reprezenta deci 81,5% 
din cea a S.U.A. Cu un deceniu în urmă, 
în 1967, proporția pentru același grup 
de nouă țări fusese de 57,8%. în cazul 
Japoniei reducerea distantei față de ni
velul de dezvoltare aii S.U.A. se expri
ma în următoarele cifre: în 1967 
P.N.B.-U1 japonez reprezenta 14,3% din 
cel american, iar în 1976 a ajuns să 
constituie 32,6%.

în același timp se observă ocuparea 
de către Japonia a unui loc crescînd 
în comerțul mondial, paralel cu o ten
dință de reducere a ponderii S.U.A. și 
menținerea la niveluri ridicate a celei 
a Pieței comune (vezi tabelul).

Evoluția ponderii Pieței comune, a 
S.U.A. și a Japoniei in exporturile mon
diale în perioada 1960—1976, în procente

1960 1970 1976

S.U.A. 14.9 12.8 11.3
Japonia 3.0 5,7 6.5
Piața comună 37,2 40,4 39,0

Promovarea de către C.E.E. a unei 
politici de protejare a pieței interne 
prin tarife vamale unice la nivel comu
nitar, adesea discriminatorii, a creat 
premise pentru «amplificarea și ascuți
rea contradicțiilor dintre statele grupa
te în C.E.E., de o parte, și S.U.A. de 
altă parte. în același timp C.E.E. resim
te la rîndul său incisivitatea concuren
tei monopolurilor nord-americane, care 
găsesc mijloace de a ocoli zidul vamal 
prin infiltrarea directă în interiorul 
Comunității, beneficiind totodată pe 
piața internă a S.U.A. de o politică 
protecționistă din partea propriului 
stat. Măsurile luate în S.U.A. pentru 
protejarea unor industrii naționale a- 
flate în dificultate mai ales ca efect al 
crizei economice au afectat la o serie 
de produse exporturile C.E.E.

Incisivitatea
concurenței comerciale

SUB ASPECTUL CONFRUNTĂRII 
po terenul piețelor de desfacere 
divergențele interoccidentale s-au a-



dîncit în ultimii ani și datorita I 
presiunilor pe care statele _ mem- i 
bre ale C.E.E. le resimt in re
lațiile cu S.U.A., sub forma conțingen- . 
țărilor si a măsurilor protecționiste. In 
aceste condiții C.E.E. caută noi mij
loace și căi de contracarare a efectelor 
politicii protecționiste promovate de 
S.U.A., care la rândul lor, eonsiderînd 
că politica comercială a C.E.E. este ex
cesiv de protecționistă, îndeosebi față 
de importurile de produse agricole, fac 
presiuni pentru o reducere a taxelor 
vamale percepute la nivelul C.E.E.

Alarmarea Japoniei pe piața mondia
lă ca un concurent redutabil a ampli
ficat și a ascuțit și ea contradicțiile in- 
terocci dental e pe plan economic. Japo
nia a devenit în ultimii ani unul din 
principalii exportatori de mărfuri din 
lumea capitalistă, ceea ce face ca an
trenarea sa în reîmpărțirea piețelor să 
fie puternic resimțită atît de C.E.E., cît 
și de S.U.A. După ponderea exportului 
în comerțul mondial, Japonia ocupă 
ultimul loc între cele trei centre de 
putere economică, dar se situează pe 
primul loc în ceea ce privește exportul 
unor produse, ca de pildă, cele ale 
siderurgiei și ale construcțiilor de nave. 
Pe piața de utilaje Japonia este un 
concurent puternic în devenire.
Partenerii din Piața comună au resimțit 

și resimt concurența monopolurilor ja
poneze într-o măsură sporită și datorită 
faptului că exporturile acestora din urmă 
vizează sectoare deosebit de sensibile ale 
C.E.E., întârziind sau chiar periclitând 
posibilitățile de înviorare după criza 
economică în industrii de importanță 
națională. Sînt semnificative dezechili
brele în unele schimburi de produse si
milare. în 1976 Japonia avea o pondere 
de 4,4% în importurile totale de auto
turisme ale C.E.E., în timp ce ponderea 
C.E.E. în importurile japoneze la res
pectivul produs era de numai 0,8%. Di
vergențele între C.E.E. și Japonia au 
devenit atât de puternice îneît organis
mele comunitare au cerut negocieri în 
vederea echilibrării ansamblului schim
burilor și a unei armonizări a politici
lor practicate pe piețele internaționale, 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
navale.

S.U.A. dispun de o piață internă con
siderabilă, dar, fiind puternic angrena
te în relațiile economice externe, re
simt concurența noilor veniți atît la 
scară națională, cât și mondială. Defi
citul balanței comerciale cu Japonia se 
ridica în 1976 la 5,6 miliarde dolari, 
presiunea concurenței japoneze la unele 
produse punând în dificultate monopo
lurile americane pe. propria lor piață 
internă. Contingentările și taxele va
male, deși par a atenua presiunea mo
nopolurilor japoneze pe piața nord-a- 
mericană, nu reușesc să oprească ex
pansiunea lor susținută puternic de 
politica propriului stat.

„Comunitate de interese" 
în spiritul vechii ordini
CONTRADICȚIILE INTEROCCIDEN- 

TALE nu pot 1’i reduse numai la rela
țiile comerciale. Viața arată că în pre
zent amplificarea contradicțiilor inter- 
imperialiste are la bază decalaje de 
ordin tehnologic și tehnic, inegalități 
pe plan valutar-financiar, în „eficien
ța" promovării de forme ale neocolo- 
nialismului etc.

Domeniul tehnologic, îndeosebi, a de
venit și va continua să fie unul di? 
terenurile pe care se desfășoară o a- 
cerbă luptă. Și aceasta nu numai în ve
derea supremației pe planul strict eco
nomic, sub raportul asimilării de no: 
tehnologii pentru ocuparea unor pozi
ții avantajoase pe piața produselor, pa
tentelor, licențelor, dai- și pentru cuce
rirea spațiului cosmic, sau pentru un 
domeniu de perspectivă cum este ex
ploatarea zăcămintelor mărilor și ocea
nelor, cele mai dezvoltate țări urmărind 
o împărțire a acestor bogății în spiritul 
vechii ordini economice.

Monopolizarea crescândă a progresu
lui tehnic de cîteva puternice state riscă 
să determine și noi confruntări pe plan 
militar, domeniu în care cuceririle ști
inței și tehnicii devin tot mai mult a- 
panajdl unui număr redus de state care 
prin potențialul lor militar creează 
grave pericole pentru dezvoltarea eco
nomică și socială pașnică în lume.

La agravarea contradicțiilor dintre 
cele trei centre de putere economică 
din lumea capitalistă în anii ’70 au 
concurat și alți factori ca : declanșarea 
crizei economice din ’73 care prin .pro
funzimea și proporțiile sale a multi
plicat greutățile de valorificare a ca
pitalului, generând efecte asupra între
gii economii mondiale ; criza monetar- 
valutară ; criza energetică ; criza rela
țiilor internaționale exprimată în criza 
politicii colonialiste și neocolonialiste. 
în același timp creșterea gradului de 
militarizare a economiilor, deși în pro
porții diferite, a determinat modificări 
în structura acumulării, a investițiilor, 
influențând asupra dezvoltării la scară 
națională, dai- și la scară mondială, 
conducând la adînoirea decalajului teh
nologic dintre statele capitaliste dez
voltate, pe de o parte, și țările în curs 
de dezvoltare, pe de altă parte.

Cele trei centre de putere economică 
își intensifică tot mai mult eforturile 
pentru dobîndirea de noi sfere de in
fluență, uneori pătrunzând unul în „do
meniul rezervat" al celuilalt. Țări din 
Asia, Africa, America Latină și Europa 
devin obiect de confruntări între state 
și grupe de state. Ar fi însă greșit dacă 
nu am sublinia și unitatea de interese 
economice și politice în aceste zone a 
statelor capitaliste dezvoltate, ceea ce 
le determină să acționeze în mod con
certat în anumite situații, cînd mai 
presus de toate sînt puse interesele ca
pitalismului în ansamblul său. Astfel, 
principalele canale comune prin inter
mediul cărora ele tind să mențină cu 
deosebire țările în curs de dezvoltare 
într-o situație cît mai propice expan
siunii capitalului monopolist sânt : in
vestițiile, exportul de tehnologii, spe
cializarea și cooperarea în domeniul 
resurselor de materii prime, mecanis
mul sisitemului financiar-valutar in
ternațional, comerțul exterior, între al
tele prin politica prețurilor. Negocie
rile C.E.E. cu țările în curs de dezvol
tare pentru încheierea unor acorduri 
reglementînd relațiile comerciale și a- 
cordarea de tarife vamale preferențiale 
urmăresc de exemplu promovarea in
tereselor C.E.E. pe piețele acelor țări, 
găsirea de noi debușee pentru pro
dusele comunitare și asigurarea ne
cesarului de materii prime. Pe de 
altă parte, deși S.U.A. continuă să de
țină primul loc în ceea ce privește vo
lumul investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare, Japonia accelerează viteza 

de penetrare în aceste zone, fiind și ea 
interesată în asigurarea și diversific 
earea surselor de materii prime.

Vigilența
și combativitate pentru 
relații internaționale 
democratice

TENSIUNILE ȘI CONFLICTELE pe 
care le generează dezvoltarea inegală a 
țărilor capitaliste, schimbările în ra
portul de forțe pe plan "mternaționial, 
intensificarea luptei pentru o nouă re
împărțire a lumii fac să crească răs
punderea istorică a forțelor progresiste, 
anti imperialiste, a tu turor popoarelor, 
chemate să acționeze pentru înlăturarea 
gravelor pericole ce amenință pacea și 
securitatea lumii.

Configurația lumii contemporane de
termină în mod obiectiv necesitatea 
coexistenței pașnice între state cu orîn- 
duiri sociale diferite și totodată se află 
la originea eforturilor tot mai ample 
pentru democratizarea relațiilor inter
naționale, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică mondială, pentru 
crearea unui cadru favorabil colabo
rării tuturor statelor, care să contribuie 
la dezvoltarea fiecărei țări, la scurta
rea duratei lichidării subdezvoltării și 
a decalajelor ce caracterizează econo
mia mondială.

România, după cum se subliniază în 
mod constant în documentele partidu
lui nostru, a acționat și va acționa pe 
tărîm internațional în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, pentru in
tensificarea colaborării multilaterale 
cu toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială, eonsiderînd că aceasta 
corespunde intereselor reciproce, cau
zei progresului general și a păcii în 
lume. „Este necesar, arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să crească 
vigilența și combativitatea tuturor ace
lora care se pronunță pentru o politică 
democratică, de pace și colaborare in
ternațională, pentru noua ordine eco
nomică bazată pe echitate și dreptate, 
pentru dezarmarea generală și în pri
mul rînd dezarmarea nucleară, pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe prin
cipiile egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea cu 
forța".

Lupta pentru materializarea acestor 
principii este singurel răspuns rațional 
și realist Ia tendințele din partea unor 
state sau grupări de state care în
cearcă să promoveze o politică de forță 
și dictat, politică de natură să pună 
în pericol înțelegerea și colaborarea pe 
plan internațional. Stă în puterea 
popoarelor de a opri cursul periculos 
al evenimentelor, de a orienta evoluția 
vieții internaționale într-o direcție nouă, 
de a asigura mersul înainte al omenirii 
pe calea progresului și a civilizației, a 
păcii și securității tuturor națiunilor.

conf. dr. Nedeleo-Chira PĂRĂLUȚA



ȘTIINȚA Șl TEHNOLOGIA 
ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII

După reuniunea europeană 
de la București

LA BUCUREȘTI au avut loc între 
26 și 30 iunie lucrările reuniunii euro
pene pregătitoare a Conferinței Orga
nizației Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie în slujba dezvoltării, care 
urmează să se desfășoare la Viena în 
august-septembrie 1979. Reuniunea de 
la București este prima din seria celor 
cinci conferințe regionale organizate de 
comisiile economice ale O.N.U., pre
mergătoare conferinței de la Viena ; 
reuniuni asemănătoare vor avea loc sub 
egida comisiilor economice pentru 
Africa, America Latină și Asia de Vest, 
precum .și a Comisiei economice și so
ciale pentru Asia și Pacific.

însemnătatea reuniunii găzduite de 
țara noastră decurge nu numai din 
rolul hotărîtor pe care îl are în lumea 
contemporană aplicarea științei și teh
nologiei pentru accelerarea progresului 
economic și social al tuturor țărilor, ci 
și din marele potențial științific și teh
nologic de care dispun țările din Europa 
și America de Nord membre ale CEE/ 
O.N.U. Așa cum evidenția președintele 
Nicolae Ceaușescu în mesajul adresat 
participanților, „reuniunea regională 
europeană are o importanță deosebită 
pentru pregătirea conferinței mondiale, 
țările europene puțind să contribuie 
individual sau în cooperare, pe măsura 
bogatelor resurse și experiențe de care 
dispun, la sprijinirea și dezvoltarea 
tehnologică a țărilor în curs de. dezvol
tare din toate regiunile lumii".

Desemnarea țării noastre ca gazdă a 
importantei reuniuni pe plan european, 
pregătitoare a conferinței mondiale care 
se înscrie în suita de acțiuni internațio
nale pentru edificarea noii ordini 
economice mondiale, a reprezentat 
o nouă recunoaștere a politicii active și 

■ consecvente a României socialiste de 
promovare a coexistenței pașnice, de 
stimulare a cooperării și progresului 
tuturor națiunilor și în special al țări
lor în curs de dezvoltare. în spiritul 
acestei politici. România a jucat un rol 
de seamă în procesul înscrierii științei 
și tehnologiei pe agenda marilor pro
bleme care confruntă lumea contempo
rană și de care depinde însuși viitorul 
ei. Președintele României socialiste este 
considerat, pe bună dreptate, drept ini
țiatorul acestei mari conferințe de sub 
egida O.N.U. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu — sublinia la reuniunea de 
Ia București Frank Joao da Costa, se
cretarul general al Conferinței O.N.U. 
pentru știință și tehnologie în slujba 

. dezvoltării — are o adî'rică înțelegere a 
necesității prefacerilor ce trebuie să 

v aibă loc în lume, are un simț profund 
al faptului că nu trebuie să se rezolve 
aceste probleme global, ci că trebuie să 
se acorde o mare importantă țărilor 
în curs de dezvoltare în ceea ce privește 
dezvoltarea științifică și tehnologică".

în plus, ca țară socialistă și totodată 
ca țară în curs de dezvoltare, România 
oferă ea însăși un exemplu concludent 
privind aportul hotărîtor pe care folo
sirea științei și tehnologiei moderne — 
devenită o coordonată fundamentală a 
politicii de stat — îl poate aduce la ac
celerarea dezvoltării economice națio
nale și la reducerea, într-un timp cît 
mai scurt, a decalajului față de țările 
dezvoltate din punct de vedere econo
mic. Referindu-se la activitatea intensă 
pe care România o desfășoară în vede
rea creării și întăririi unei baze proprii 
de cercetare-dezvoltare, .Tanez Stanov- 
nik, secretar executiv al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa, scotea 
în evidență succesele dobîndite în con
dițiile concrete ale acestei țări, „suc
cese ce demonstrează elocvent, pentru 
fiecare în parte, ce trebuie să facă. în 
primul rînd, printr-o mare încredere în 
sine, în puterile proprii. Cred că aceasta 
este adevărata cale pentru soluționarea 
problemei. Dezvoltarea economică nu 
poate fi importată, ea trebuie făcută 
în condițiile fiecărei țări, în mod auto
nomi Toate acestea cu condiția ca știința 
și tehnologia să fie pe deplin integrate, 
să fie legate în mod organic cu celelalte 
elemente ale structurii economice și 
sociale, pe fondul istoric al țării respec
tive" .

Dealtfel, însuși raportul reuniunii, 
adoptat prin consens și intitulat „Me
tode de sporire a aplicării științei și 
tehnologiei la problemele majore social- 
economice ale dezvoltării", evidențiază 
ca o condiție fundamentală pentru dez
voltarea științifică și tehnologică a fie
cărei țări, efortul propriu, ce trebuie 
sprijinit corespunzător prin cooperarea 
internațională.

Raportul relevă opinia comună în 
baza căreia știința și tehnologia trebuie 
aplicate liber și conștient, ca un mijloc 
de dezvoltare economică, socială, poli
tică și culturală, soluțiile internaționale 
fiind chemate să satisfacă interesele 
țărilor în cauză, deoarece toate popoa
rele, mari sau mici, vor avea de cîștigat 
prin reducerea treptată și lichidarea 
decalajelor în aceste domenii.

Documentul adoptat de reuniune 
scoate în relief legătura, analizată în 
cursul dezbaterilor, între dezarmare și 
rezolvarea numeroaselor probleme ale 
dezvoltării și aplicării în scopuri paș
nice a imensului potențial al științei și 
tehnologiei. Referitor la rolul de frînă 
pe care îl are cursa înarmărilor asupra 
transformării științei și tehnologiei în
tr-un puternic instrument al dezvoltă- 
tării, dezbaterile au evidențiat faptul că 
procesele legate de înarmare nu numai 
că absorb o parte enormă din resursele 
științifice și tehnologice ale națiunilor, 
din fondurile ce pot fi destinate acțiu

nilor menite să contribuie la creșterea 
bunăstării oamenilor, a gradului de 
civilizație, dar și mențin și adîncesc 
divizările existente, încordarea și ten
siunea pe plan internațional, creează 
noi obstacole în calea accesului țărilor 
în curs de dezvoltare la cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane.

Parte integrantă a documentului 
adoptat de reuniunea europeană pre
gătitoare a Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie în slujba dezvoltă
rii, recomandările privind programul de 
acțiune se referă la principalele obiec
tive care trebuie stabilite la nivel na
țional. regional și mondial în vederea 
dezvoltării potențialului de cercetare 
științifică^ și dezvoltare tehnologică al 
tuturor țărilor lumii și, în primul rînd, 
al celor în curs de dezvoltare.

La capitolul „Politici în domeniul 
științei și tehnologiei" se recomandă 
guvernelor să stabilească astfel de po
litici care să fie parte integrantă a 
programelor naționale de cercetare și 
dezvoltare și să cuprindă prioritățile 
naționale. Se recomandă guvernelor ță
rilor dezvoltate să aprofundeze lucră
rile proprii de cercetare asupra pro
blemelor ce preocupă țările în curs de 
dezvoltare.

în capitolul „Capacități și infrastruc
turi științifice și tehnologice" se reco
mandă guvernelor țărilor dezvoltate să 
acorde prioritate, în programele pro
prii de cercetare, sprijinirii țărilor în 
curs de dezvoltare. Este necesar, de a- 
semenea, să se creeze centre regionale 
sau subregionale de știință și tehnolo
gie ca mijloc de întărire a capacităților 
naționale.

în capitolul „Educația și formarea 
cadrelor" se recomandă guvernelor să 
stabilească și să întărească sistemele de 
educație și formare a specialiștilor, 
care să fie orientate în direcția solu
ționării nevoilor prioritare.

în capitolul „Transferul de tehnolo
gie" se recomandă guvernelor să con
tinue eforturile pentru a facilita acest 
trasfer, pentru optimizarea eficienței 
asistenței tehnice, dezvoltarea unor ca
pacități naționale în domeniul inven
țiilor și standardelor, iar organizațiile 
internaționale să sprijine acest proces.

In capitolul „Informația științifică și 
tehnologică" se recomandă dezvoltarea 
unor sisteme naționale de informare și 
documentare în domenii prioritare, gu
vernele țărilor dezvoltate urmînd să 
sprijine crearea unor asemenea sisteme. 
Se recomandă ca activitățile de coope
rare în acest domeniu să fie orientate 
spre scopuri practice și de cea mai 
mare importanță pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Lucrările reuniunii, desfășurate în
tr-un spirit constructiv, de cooperare, 
constituie un moment însemnat în am
plul proces de stimulare a responsabili
tății și receptivității tuturor statelor 
față de imperativul folosirii științei și 
tehnologiei în slujba progresului econo
mic și social, în special al țărilor în 
curs de dezvoltare. Reuniunea a scos în 
evidență cu claritate faptul că știința 
și tehnologia pot și trebuie să constituie 
o temelie trainică a cooperării între 
state, a dezvoltării independente a tu
turor țărilor, în consens cu cerințele 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, ale lichidării subdezvol
tării și ale făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte, întemeiate pe justiție și 
echitate.

Dinu DRAGOMIRESCU



Longevitatea petrolului

MĂSURILE de economisire a com
bustibililor și energiei adoptate în ul
timii ani în Occident au reprezentat, 
alături de ritmul lent al înviorării ac
tivității economice din principalele țări 
capitaliste dezvoltate, principalul fac
tor al creșterii mai puțin rapide decît 
se aștepta a .cererii de petrol. Disponi

după Newsweek.

bilitățile suplimentare de petrol astfel 
apărute se adaugă celor rezultate din 
intrarea în exploatare a bogatelor ză
căminte din Marea Nordului, Mexic și

U. R. S. S.: înzestrarea 
crescînda cu specialiști

PREGĂTIREA de cadre de speciali
tate corespunzător cerințelor dezvoltă
rii și modernizării economiei națio
nale constituie o preocupare de prim 
rang în Uniunea Sovietică, ținîndu-se 
seama de faptul că rezolvarea acestei 
probleme constituie una din premisele 
creșterii necontenite a eficienței mun
cii în toate domeniile de activitate.

Datele din tabel reflectă dimensiuni
le comparative ale înzestrării econo
miei naționale a U.R.S.S. cu specialiști 
cu pregătire medie și superioară, în ul
timul an antebelic și în 1976. Astfel, 
dacă în anul școlar antebelic 1940/41, în 
medie doar 5 persoane la mia de locui-

1940 1976

(în mii persoane)

Elevi în școli medii de
specialitate 975' 4623-
Studenți în institute de 
învățămînt superior 812' 49502
Absolvenți ai școlilor 
medii de specialitate 236,8 1109,1
Absolvenți ai institutelor 
de învățămînt superior 126,1 734,6
Numărul specialiștilor cu 
studii medii și superioare, 
ocupați în economia 
națională 2401" 24000'*
Numărul lucrătorilor 
științifici 98,3 1253,5

1) Anul școlar 1940/41 21 Anul școlar 1976 77 
3) La 1.1 1941 4) Evaluări.

tori frecventau școli medii de specia
litate și ceva mai mult de 4 persoane 
— institute de învățămînt superior, în

Alaska. Ca urmare, media zilnică a vo
lumului extracției pe ansamblul țărilor 
O.P.E.C. s-a redus de la 31,7 milioane 
de barili (1 baril = 159 litri) anul tre
cut la circa 28 milioane în acest an, o 
nouă reducere cu 2 milioane barili fiind 
considerată iminentă.

Reducerea relativă a consumului și 
a producției de petrol mărește în mod 
firesc longevitatea rezervelor de petrol 
actualmente cunoscute. Implicațiile sînt 

variate. Pentru țările 
O.P..E.C. ea înseamnă, 
în condițiile în care prețuri
le nu numai că nu au cres
cut ci chiar au fost micșora
te în.unele cazuri (cu 20—30 
cenți per baril în cazul Li
biei și Algeriei, de pildă), 
o reducere a încasărilor, pe 
care deprecierea dolarului 
nu a făcut decît s-o accen
tueze. Pe de altă parte, ex- 
perții atrag atenția asupra 
unui „fals sentiment de si
guranță" pe care l-ar putea 
provoca actualul excedent, 
considerîndu-1 temporar 
chiar în condițiile măsuri
lor de economisire. De 

altfel, prognoze recente ale Agenției 
internaționale pentru energie vorbesc 
de o „lipsă" de 600 mii. t de petrol pe 
an la jumătatea deceniului viitor.

anul școlar 1976/77 participarea era de 
18 la mie și, respectiv, de peste 19 la 
mie. în mod corespunzător a sporit și 
numărul absolvenților.

Extinderea rețelei instituțiilor învă- 
țămîntului de specialitate a permis mă
rirea de circa zece ori, în perioada exa
minată, a numărului specialiștilor ocu
pați în economia națională, în timp ce 
numărul lucrătorilor științifici s-a ma
jorat de aproape 13 ori, reprezentînd 
un sfert din efectivul acestor specia
liști pe plan mondial.

Progresul tehnic 
și calitatea deciziilor

EVALUAREA consecințelor progre
sului te’nnico-științil'ic — ca metodă de 
îmbunătățire a calității deciziilor refe
ritoare la introducerea tehnicii noi — 
constituie în presa de specialitate 
obiectul unei atenții neslăbite date fiind 
eficiența și perspectivele utilizării sale 
în Statele Unite, de pildă — relatează 
revista „Science and Public Policy" — 
această metodă se încetățenește treptal 
în studierea politicii economice promo
vate atît de instituțiile guvernamentale 
cît și în sectorul privat, fiind tot ma' 
des utilizată în cercetările cu cgracte 
social și industrial (de exemplu, în le
gătură cu protejarea mediului încon
jurător).

Se apreciază că, pentru a fi eficien 
tă, evaluarea consecințelor progresuiu 
tehnico-științitic trebuie să țină seanr 
de factorii resurse materiale și timp, d 
cerințele reale ale procesului de adop 
tare a deciziilor ; .să folosească metod' 
flexibile, adaptabile, să evite formalis

mul și șablonul; să se bazeze pe un 
studiu multilateral, minuțios al tendin
ței examinate, din știință sau tehnică, 
să dispună de numeroase date ; să lie 
efectuată — mai ales atunci cînd are 
un caracter complex — de colective de 
specialiști cu structură pluridiscipli
nară etc. în condițiile respectării aces
tor condiții, evaluarea consecințelor 
progresului tehnico-științific poate servi 
— scrie revista — drept bază pentru 
elaborarea politicii pe termen lung în 
domeniul științei și tehnicii.

Cehoslovacia: accent 
pe energetica nucleară

CEHOSLOVACIA dispune de resurse 
reduse de țiței și gaze naturale, impor- 
tînd aproape întreg necesarul : potenția
lul său hidroenergetic este folosit deja 
în proporție de 30 la sută, iar resur
sele existente de huilă și cărbune brun 
vor fi epuizate, după unele estimări, în 
următorii 50—60 de ani.

în această situație, Cehoslovacia pune 
accent pe dezvoltarea energeticii nu
cleare, actualmente aflîndu-se în con
strucție trei centrale nucleare, care vor 
însuma în final o putere totală de pes
te 3,5 GW. De asemenea, se află în pre
gătire construcția unei centrale nu
cleare în Slovacia centrală (de 
1 760 MW). Se apreciază că în anul 
1990 energia electrică produsă de cen
tralele nucleare va acoperi aproxima
tiv o treime din necesarul de consum 
al Cehoslovaciei.

în vederea sporirii eficienței acestor 
centrale se tinde la folosirea concomi
tentă a energiei termice, degajate, care 
va fi furnizată industriei și gospodăriei 
comunale sub l'ormă de abur sau apă 
fierbinte. Aceasta va permite ca randa
mentul centralei nucleare să fie mărit 
pînă la 60—70 ia sută.

în ultimul timp industria metalurgi
că și constructoare de mașini din 
R. S. Cehoslovacă se orientează spre 
introducerea în producție a unor părți 
componente și piese pentru centralele 
nucleare, cum sînt : turbine cu abur, 
turboaiternatoare, transformatoare de 
bloc și diferite accesorii. în dezvoltarea 
producției acestor utilaje se prevede 
atît acoperirea necesităților economiei 
cehoslovace, cît și exportul în țările 
membre ale C.A.E.R.

R.P.D. Coreeana: indicele 
electrsficam feroviare

R.P.D. COREEANĂ acordă o aten- 
ie deosebită organizării raționale și 
extinderii sistemului transporturilor in
terne, ca verigă esențială a dezvoltării 
ntregii economii naționale. în cursul 
perioadei 1971—1976 au fost construite, 
le pildă, 471 km de noi căi ferate, iar 
pe linii cu o lungime de 380 km a fost 
introdusă electrificarea.

Pentru septenalul 1978—1984 se pre- 
ede o sporire de 1,7 ori a traficului fe- 
oviar, de patru ori a celui rutier și de 
.4 ori a celui fluvial și maritim. De 
isemenea, urmează a fi electrificate 
600 km din rețeaua feroviară, ceea ce 
a ridica indicele electrificării acestui 
en de transport de la 66 la sută în 

1976 la 87 la sută în 1984.



GLOSAR

Risc valutarÎNTRE RISCURILE ECONOMICE se înscrie și riscul valutar, deosebit de frecvent și de acut in condițiile crizei actuale-. Prin risc valutar se înțelege posibilitatea unei pierderi la un coatract de import-export. sau la un acord des cooperare economică, de plăți, la o convenție de credit, ca urmare — după caz — a devalorizării și deprecierii valutei de contract, respectiv a revalorizării și rc- precierii ei, care s-ar produce in intervalul de timp dintre data încheierii contractului sau acordului și data încasării sau plății in valută.Pentru creditor, riscul valutar se realizează în cazul în care la data încasării creanței, valuta încasată are o putere de cumpărare mai mică decit aceea din momentul contractării, ca urmare a unei devalorizări sau deprecieri. în cazul devalorizării, adică al reducerii definiției legale a monedei, creditorul pierde diferența corespunzătoare acestei reduceri. în condițiile actuale în care, ca urmare a flotării generalizate a cursurilor valutare, definițiile legale sînt practic desființate, riscul provocat de devalorizări a devenit mult mai rar decit înainte.în cazul deprecierii, adică al creării unei diferențe de curs nefavorabile, ca urmare a scăderii cursului valutar pe piețele internaționale, creditorul pierde această diferență. Astfel, dacă la încheierea contractului, cursul dolarului era : 1 dolar = 4 franci francezi, iar la scadență cursul a devenit 1 dolar = 3 franci francezi, creditorul francez în dolari pierde cite un franc la fiecare dolar.Pentru debitor, riscul valutar se realizează în cazul plății la scadență a sumei datorate într-o valută a cărei putere de cumpărare a crescut pe piețele valutare în perioada de la încheierea contractului pină la scadență. Această creștere poate fi determinată fie de o revalorizare, fie de o repre- ciere (creștere a cursului valutar).In cazul revalorizării monedei de plată, debitorul pierde diferența de revalorizare. Astfel, dacă marco vest-germană și-a majorat conținutul definitor de la 0.222 la 0.244 g aur fin. orice debitor în mărci / va trebui să facă la scadență un efort financiar f suplimentar în moneda sa, egal cu 0,022'g au» fin, la fiecare marcă. Cele spuse, mai sus cu privire la devalorizare sînt valabile și în' ipoteza revalorizării.în cazul reprecierii, debitorul va avea de procu- j rat o valută care s-a scumpit pe piață în perioada de la încheierea contractului pînă la scadență. Dacă, de exemplu, cursul dolarului față de francul francez în momentul contractării era de 1 dolar = 4 franci, iar între timp el a crescut la 1 dolar = 5 franci, debitorul francez în dolari va avea de plătit pentru fiecare dolar un franc în plus.Riscul valutar este cu atît mai maro, cu cît paritățile și cursurile sint mai instabile. în regimul cursurilor fixe, riscul valutar este inexistent. în regimul actual al cursurilor flotante, formate liber pe piață prin jocul cererii și ofertei, deci in condițiile unei variații în principiu nelimitate a cursurilor valutare, riscul valutar devine foarte important.Din această cauză.' modalitățile de protecție im- p. potriva efectelor riscului valutar au ajuns să fie și ele de o mare importanță. Aceste modalități sînt de două categorii : de prevenire a riscului valutar (prin clauze asigurătoare, denumite și clauze de consolidare valutară), și de reparare a pierderilor provocate de riscul valutar (prin tehnici cum ar fi avansurile și întârzierile — engl. leads and lags —, creditele paralele, acoperirea la termen).
C. K.

Dezarmarea 

și accelerarea 

dezvoltării

Attenie Bostan, Tulc-ea— Studiul privind consecințele economice și so- • ciale pe care le-ar avea

o reducere a cheltuielilor de înarmare efectuată la scara intrcgului glob, a- mintit în nr. 24/1978, al revistei noastre, i-a fost solicitat cunoscutului economist Wassily Leontic-f de Comisia pentru dezarmare a O.N.U. Acest studiu. a cărui versiune pre liminară a fost deja înaintată de autor comisiei respective, își propu- ne să cerceteze relația intre dezarmare și dezvol

tarea țărilor mai puțin avansate.Considerind că în 1970 cheltuielile militare reprezentau în medie 6,7% din produsul intern brut al țărilor industrializate și 4,4% din cel al țărilor in curs de dezvoltare, Leontief pornește de la ipoteza reducerii cheltuielilor militare (față de 1970) cu 25% in 1980. cu 50% in 1990 .și cu 60% în anul 2000. Ca urmare, oonderea cheltuielilor militare in produsul intern brut ar scădea la 2,3% în țările industrializate și 2.4% in cele in curs de dezvoltare.Potrivit calculelor economistului american, chiar și în ipoteza afectării u- nei părți de numai 18,4% din sumele astfel economisite pentru asistența financiară destinată țărilor în curs de dezvoltare, s-ar obține o accelerare a creșterii produsului mondial brut de la 3,7% in 1990 la 8,9% în anul 2000.
Brookings 

InstitutionPapp Iosif. Oradea — Brookings Institution este o organizație particulară americană cir .scop nelucrativ. do e< ri-. l :ire și informare a opiniei publice privind principalele probleme actuale și de viitor ce se pun in fata S.U.A. in domeniul economic, social și al politicii externe și soluțiile lor posibile. Studiile publicate și conferințele organizate de Brookings Institution, al cărei sediu se află la Washington, își propun să creeze o punte intre lumea științifică și politica statului, supunînd concluziile cercetărilor efectuate atenției factorilor de decizie și permițînd în același timp oamenilor de știință o mai bună cunoaștere; a problemelor politice. Printre studiile recente elaborate în cadrul său menționăm pe cele dedicate inflației pe plan mondial, pieței mondiale de materii prime, teoriilor asupra stagflației, influenței inflației. mondiale asupra țărilor slab dezvoltate, sistemului cursurilor valutare, noilor metode de finanțare internațională a dezvoltării, negocierilor comerciale multilaterale de sub e- gida G.A.T.T.. efectelor economice și politice ale investițiilor particulare de capital american în străinătate, noilor tendințe din agricultura mondială, creșterii pe termen lung a producției și productivității muncii în economia S.U.A., asigurărilor .sociale, ocrotirii sănătății, politicii învăță- mintului superior, urbanismului. administrării marilor orașe.

Publicitate

loan Alexandru, Ploiești — 1) Desfășurarea la sfârșitul lunii mai la Paris, a celui de al doilea Salon internațional al publicității, intitulat „Forumul ideilor1', ne-a oferit în sfîrșlt prilejul de a găsi datele comparabile pe care v-ați exprimat dorința să vi le furnizăm. Aceste date, cele mai recente disponibile, sînt furnizate de Asociația internațională de publicitate și privesc anul 1974. Ele relevă că sub raportul cheltuielilor totale pentru publicitate (in milioane dolari) pe primele cinci locuri in lume se situau S.U.A. (26 780), Japonia (4 163), R.F.G. (2 523), Anglia (2 215) și Franța (1 982), Raportate pe locuitor, cifrele modifică considerabil clasamentul amintit. Franța, de pildă, ajungind pe locul 16. Din punctul de vedere al popdcrii cheltuielilor pentru publicitate în produsul național brut, pe primul loc .se situau S.U.A., cu 2,07%. Diferențe considerabile de la țară la țară există și sub aspectul repartiției cheltuielilor între diferi- I' b- supprturl publicitari . In R.F.G.. de pildă, presei. ii revin 63,5% din loialul acestor cheltuieli, față de numai 34% în Franța. 2) Vă mulțumim pentru propunerea dv.. nare a fost reținută.
Prevenirea 

poluării

Ovidiu Mareș, București — în baza acordului. la care au ajuns la ultima lor reuniune de la Bruxelles miniștrii însărcinați cu protecția mediului înconjurător ai celor nouă țări membre ale Pieței comune, o serie de măsuri privind prevenirea poluării vor fi înăsprite. Astfel, conținutul maxim de plumb al benzinei a fost limitat la 0.40 g la litru (el era în general de 0,50 g. cu excepția R.F.G. unde de trei ani el este fixat la maximum 0.15 g. la litru). Miniștrii au a- doplat de asemenea o rezoluție privind interzicerea utilizării freonului ia fabricarea spray-urilor, așa cum au procedat și S.U.A.. pe considerentul că ridieîndu-se în straturile superioare ale atmosferei acesta distruge stratul de ozon care protejează biosfera de un exces de raze ultraviolete, în sfârșit, pentru combaterea operativă a cazurilor de poluare, marină, vor fi înregistrate pe calculator mijloacele tehnice și umane mobilizabile pentru a intra în aewine ime

diat. reducînd astfel amploarea daunelor.„Cei nouă- nu au reușit în. schimb să cadă de acord asupra speciilor de păsări al căror vi nat să fie permis în țările membre.
CobaltViorel Mereea. București — 1) Cobaltul este utilizat in primul rind în industria aeronautică, ramură în care este greu de înlocuit. Peste jumătate din producția mondială a acestui metal rar se obține in Zair. In prima parte a acestui an, sub presiunea unei cereri crescânde prețul cobaltului zairez s-a dublat. iar recent s-a anunțat o nouă majorare aprețului, cu 30%, cauzafiind de reducerea extracției Shaba. 2) care vă

această dată temporară a în provinciaEchivalențele interesează sînt următoarele : 1 yard — 3 picioare = 36 inel 0.91 metri ; 1 tonă metrică 0,98 tonelungi = 1,1 tone scurte.
Inversare 

de tendințăEftimic Vîlcu, Brăila — Dacă in urmă cu circa două decenii preponderența firmelor de peste Ocean in partea superioară a ierarhiei a numeroase' ramuri industriale, pe ansamblul lumii capitaliste, era indiscutabilă, făcînd să se vorbească de o adevărată ..sfidare americană'*,  în ultimii ani se remarcă o inversare de tendință în această privință. Astfel, dacă în 1959 în fruntea a 11, dintr-un total de 13 ramuri principale de activitate industrială și co- mercial-bancară se afla o societate- americană, în 1974 numai în 7 ramuri primul loc mai era o- cupat de o firmă americană.în 1959 S.U.A. posedau 63% din cele 156 firme a- nalizate : în 1974 ponderea S.U.A. scăzuse la 43",i. In schimb, dacă in 1959 Japonia figura cu o singură firmă, in ultimul an menționat ea dispunea de 24 (peste 15%).Una din explicațiile expansiunii mai rapide a marilor firme vest-euro-., pene și japoneze se ciază a fi efort u|^B|țț’ de cerccJ^r^Țsjî,. c Dacă- m S.i’.A. 'jartea produsului nation... prut alocată acestui sdo> a scăzut sensibil după l»<i5, într-o scrie de țări vesx- europene ea a crescut continuu. Ca urmare, în 1973 ponderea P.NiB. a- locală cerce lării-dezvol-tării de R.F.G. și Elveția' o in trecuse deja pe cea a S.U.A.
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DE LA ADAS
ASIGURAREA COMPLEXA 

A GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a înlesni înlăturarea urmărilor financiare 
ale unor evenimente neprevăzute ce se pot întâmpla 
într-o gospodărie și care pot provoca pagube mate
riale, accidentarea unor persoane etc., ADAS a pus 
la dispoziția cetățenilor o formă de asigurare conve
nabilă și eficientă : „ASIGURAREA FACULTATIVĂ 
COMPLEXA A GOSPODĂRIILOR".

Aceasta este o asigurare combinată, în același 
contract fiind cuprinse trei feluri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gospodărie ;
— asigurarea de accidente produse la domiciliul 

asiguratului ;
— asigurarea de răspundere civilă legală.

1. ASIGURAREA BUNURILOR 
DIN GOSPODĂRIE

In această asigurare sînt cuprinse aproape toate 
bunurile existente într-o gospodărie: mobilier, obiecte 
casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, frigidere, sdbe de orice 
fel, produse agricole, viticole, pomicole, produse ani
maliere și alimente, combustibil, materiale de con
strucții și multe altele.

Sînt cuprinse în asigurare — pentru 20% di» 
suma asigurată specificată în contract — și bunurile 
asigurabile luate oriunde in afara domiciliului, in 
aceeași sau în altă localitate.

Administrația Asigurărilor de Stat plătește des
păgubiri în cazurile de deteriorare sau distrugere a 
bunurilor asigurate, provocate de o multitudine de 
riscuri, ca de exemplu : incendiu, trăznet, explozie, 
ploaie torențială, inundație, grindină, furtună, pră
bușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de 
zăpadă sau de gheață ; avarii accidentale produse la 
instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pier
dere sau dispariție cauzate de riscurile asigurate ; 
furt prin efracție și altele.

2. ASIGURAREA DE ACCI

inse în ac

i, trăznet, lovire, cădere, 
lui electric; arsură, into-

Aria de protecție a acestei asig
Sînt asigurate pentru urmările accidentelor întâ 

Llate la domiciliul asiguratului următoarele persoanei 
asiguratul, soția acestuia, precum și părinții și copiii 

i acestora, dacă, în mod statornic, locuiesc și gospodă- 
Iresc împreună cu asiguratul.
asigurare majoritatea situațiilor cauzate de o serie 
de evenimente ca : incendiu/ 
^lunecare, acțiunea curentuli 
Iricare subită și altele.
| 3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE

CIVILA LEGALA

In această asigurare sînt cuprinse cazurile de 
răspundere civilă pentru desp —'t*orate de asi
gurat și de soția acestuia sau de persoane care se I 
află in întreținerea asiguratului, in calitate de loca- | 
tar, față de proprietar, pe 
impbil de incendiu sau explozie, pen 

«datorate terților pentru a 
ivarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului, 
irecum și pentru cele datorate locatarilor aparta
mentelor învecinate, pentru pagube la bunurile asi- 

’ ‘ ele și pardo- 
e, cauzate de o inun- 

lui.

produse, la 
despăgubiri 

ntarea persoanelor și

p
Igurabile ori la pereții, plan 
selile apartamentelor respec 
dație produsă în apartamen

le, tav

de numai 2 Iei pe
. . a asigurată

lui pentru bunurile din

PRIMA DE ASIGURARE care se achită de per- 
soana ce încheie asigurare; _____ 
an pentru fiecare 1000 de lei din si 
stabilită la cererea asigurai 
gospodărie.

De exemplu, pentru asigurarea unor bunuri din I 
gospodărie în valoare de 10 000 de lei se plătește o 
primă de asigurare de 20 de lei pe an, iar pentru 
asigu bun 000 de lei 
se plătește o primă de asigurare de 50 de Iei pe an.

Pentru informații suplimentare și pentru con
tractarea de asigurări, vă recomandăm să vă adre-| 
sați responsabililor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.



în orice anotimp, o vacanță plăcută 
la unitățile turistice ale cooperației 
de consum!

In cele mai încîntătoare zone ale țării, hanurile cooperației de consum 
vă oferă condiții optime de găzduire : camere cu confort modern, restaurante 
unde puteți servi mîncăruri gustoase cu specific tradițional și local, lată și 
cîteva dintre numeroasele hanuri unde sinteți așteptați cu ospitalitate :

Hanul „Soveja" — în stațiunea climaterică cu același nume din județul 
Vrancea (în fotografie)

Hanul „Praid" — în localitatea balneară Praid din județul Harghita

Hanul „Sucevița" — în apropierea binecunoscutei mănăstiri cu același 
nume din județul Suceava

Hanul „Ciuta" - în localitatea Ciuta, la 38 km de Buzău pe D.N. 10

Bucureștenii pot reține locuri la unitățile cooperației de consum prin 
Agenția de turism UNIVERSALCOOP din holul casei de bilete a Sălii Palatu
lui, telef. 14 52 09.
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