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„Doresc să asigur încă o dată Marea Adunare Națională, partidul, întregul 
popor că voi face totul pentru a fi demn de cinstea și încrederea ce mi s-au 
acordat. Voi servi întotdeauna, în orice împrejurare, interesele poporului, voi 
acționa pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității sale, pentru triumful socialismului și comunismului 
în România/*

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Discursul solemn la Marea Adunare Națională cu ocazia alegerii 
in funcția de președinte al Republicii Socialiste România — 28 martie 1974) 



o pouna mm procresvuii pheriei, 
CMZEI socmsmivi Șl PĂCII

ACESTE ZILE DE PRIMĂVARĂ capătă o semnifi
cație aparte prin aniversarea jubileului de cinci ani de 
la investitura supremă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca primul președinte al României. Eveniment remarca
bil în istoria contemporană a țării, produs al voinței 
unanime a întregii națiuni, acest moment memorabil s-a 
înscris cu adinei rezonanțe în conștiința poporului 
român.

Prin actul de Învestitură în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, eminent militant revolu
ționar și internaționalist consecvent, ce și-a dedicat și 
își dedică întreaga viață propășirii țării, izbînzii cauzei 
socialismului și comunismului, poporul nostru și-a ma
nifestat dorința de mai bine pentru țară, pentru victoria 
păcii, dreptății și progresului în lume. Acest act eviden
țiază, totodată, recunoașterea unei personalități ce se 
înscrie în galeria celor mai proeminente figuri ale 
zbuciumatei istorii a poporului român, popor care întot
deauna și-a demonstrat capacitatea de a crea mari per
sonalități care au exprimat și exprimă înaltele virtuți de 
înțelepciune și umanism, de hărnicie, dirzenie și abne
gație, de cutezanță, cumpătare și optimism ale româ
nilor, atît de necesare pentru a înfrunta vitregiile 
istoriei. Recunoașterea ' unei personalități remar
cabile, care se bucură de înalt prestigiu pe plan 
mondial, personalitate care acționează în pas cu 
cerințele epocii și care, înfruntînd cu realism tensiunile 
generate de politicile de forță, militează cu hotărîre 
pentru imprimarea unui nou curs spre destindere, pen
tru instaurarea unor relații noi între state, bazate pe 
independență, suveranitate, egalitate, neamestec în 
treburile interne, respect reciproc.

Acești cinci ani de cînd România îl are ca președinte 
pe cel mai iubit fiu al poporului — urmînd unui de
ceniu de mari transformări și mutații în economia ro
mânească, în viața sopială și politică a țării, deceniu în- 
rîurit hotărîtor de activitatea novatoare și clarvăzătoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie perioada 
unor înnoiri fundamentale, a unei impetuoase dezvol
tări a economiei românești, înscrisă pe drumul progre
sului calitativ. Un profund spirit științific, realist, ra
țional și novator în conducerea societății, mobilizarea 
tuturor energiilor creatoare ale poporului — iată trăsă
turi esențiale care caracterizează evoluția țării sub în
drumarea înțeleaptă a președintelui României.

în acești cinci ani au avut loc Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidului, a fost adoptat 
Programul partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, care au pus în fața națiunii, a țării, obiective 
deopotrivă cutezătoare și realiste. Elaborarea lor. 
munca plină de abnegație a oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea acestor obiective a determinat un avînt 
deosebit de susținut în dezvoltarea tuturor sectoarelor 

din economie, creînd astfel resursele necesare pentru 
sporirea bunăstării materiale și spirituale. Prin dimen
siunile înnoirilor și progresului, prin amploarea și rea
lismul obiectivelor proiectate și îndeplinite, prin an
vergura și consistența realizărilor, această perioadă se 
înscrie ca o etapă fără precedent în istoria patriei.

Concepție profund științifică asupra 
procesului dezvoltării

POPORUL ROMÂN se mîndrește cu faptul că" în 
fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strategul politic de cea mai aleasă ținută 
care orientează, ghidează și potențează pe multiple pla
nuri grandioasa operă de făurire a noii orînduiri în 
România. Eminent teoretician, secretarul general al 
partidului aduce o contribuție inestimabilă la funda
mentarea politicii partidului nostru, la dezvoltarea teo
riei revoluționare a clasei muncitoare în condițiile con
crete ale României și ale evoluției lumii contemporane, 
considerând teoria materialist-dialectică și istorică nu 
ca o dogmă, ci ca o călăuză în acțiune. De numele secre
tarului general al partidului sînt legate definirea știin
țifică de către partid a raportului dintre general și for
mele diferite de manifestare ale particularului, de la o 
țară la alta, de la o etapă istorică la alta, definirea știin
țifică a raportului dintre național și internațional în 
procesul dezvoltării, definirea științifică a manifestării 
obiective a contradicțiilor în societate în general și în 
economia socialistă ; spiritul stăruitor al forței noastre 
politice conducătoare de a pătrunde în intimitatea trecu
tului și a realităților social-economice ale țării, de a stu
dia experiența procesului de dezvoltare în lume ; vi
ziunea prospectivă și umanistă în abordarea probleme
lor evoluției generale pe calea progresului și a păcii. De 
gîndirea creatoare, cutezătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt legate relevarea necesității perfecționă
rilor continue în viața țării, în pas cu cerințele dinamice 
ale vremii, preocupările vaste pentru evidențierea di
recțiilor optime în care trebuie acționat pentru înfăptu
irea continuă și conștientă.a acestor perfecționări.

Jurămîntul vibrant rostit în urmă cu cinci ani de pri
mul președinte al României vădește puternic legămîntul 
profund al celui mai mai iubit fiu al poporului cu na
țiunea însăși. „Jur să slujesc cu credință patria, să ac
ționez cu fermitate pentru apărarea independenței, su
veranității și integrității țării, pentru bunăstarea și fe
ricirea întregului popor, pentru edificarea socialismu
lui și comunismului în Republica Socialistă România" — 
sînt cuvinte solemne ce reflectă idealul fierbinte al în
tregii activități revoluționare a acestei mari personalități 
a poporului român. Stau mărturie gîndirea sa care fun
damentează și fertilizează concepția unitară și sistemică 



a partidului privind dezvoltarea României, concepție 
de o importanță vitală pentru progresul țării, acțiunea 
energică a secretarii iui general al partidului dedicată 
propășirii patriei. De o deosebită însemnătate pentru 
formularea unor orientări și tactici în procesul dezvol
tării României se vădește etapizarea realistă a procesu
lui de edificare a socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul patriei, la elaborarea căreia secretarul general 
al partidului are un rol hotărîtor, formularea în acest 
cadru a conceptului de societate socialistă multilateral 
dezvoltată, cu o structură și dinamică bine conturate. 
Sînt teze elaborate în primul rînd în raport cu conți
nutul și trăsăturile calitative alo componentelor econo
miei noastre, între acestea pe un plan superior fiind de
semnată capacitatea industriei naționale de a răspunde 
unor însemnate cerințe economico-sociale, de a crea 
condiții pentru afirmarea progresului economico-social. 
In această optică fundamentată de o viziune largă, 
profundă asupra realităților ce ne înconjoară au fost 
elaborate ample măsuri pe linia industrializării țării, a 
modernizării structurilor economico-sociale, perfecțio
nării mecanismului economico-financiar precum și a 
unor pîrghii și priorități, a instrumentelor de analiză, 
decizie, urmărire și prog'nozare a dezvoltării, pe linia 
intensificării participării României la circuitul econo
mic internațional, a dezvoltării economico-sociale ar
monioase a teritoriului și creșterii gradului de satisfa
cere a nevoilor populației.

O importanță majoră pentru propășirea țării o are 
concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea economiei României pe baza planului națio
nal unic ; concepția sa asupra dinamismului dezvoltă
rii, proiectat preponderent și realist ca efect al antre
nării factorilor de dezvoltare intensivă, ca efect al unor 
investiții ample de inteligență și pricepere, ca rezultat 
al promovării progresului tehnic în întreaga economie, 
al creșterii pregnante a complexității activităților și 
valorificării superioare a întregului potențial de re
surse materiale și umane ale țării, al sporirii randa
mentului și eficienței muncii sociale.

Elemente definitorii ale etapei : 
anvergura și consistența realizărilor

PE BAZĂ unor asemenea orientări realiste, în pas 
cu. exigențele revoluției tehnico-științifice, ale compe
titivității, în pas cu exigențele în general ale timpului 
pe care îl trăim, dezvoltarea economico-socială a țării 
a cunoscut în ultimii cinci ani transformări calitative 
dintre cele mai însemnate. Această perioadă confirmă 
pe deplin justețea alegerii tovârășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al României socialiste, justețe 
care se vădește în mari succese și progrese înregistrate 
de țara noastră pe drumul făuririi socialismului multi
lateral dezvoltat, al înscrierii României în rîndul sta
telor dezvoltate economic ale lumii.

Economia țării s-a transformat și se transformă, tot 
mai accentuat, într-un complex economic bine structu
rat, echilibrat în componentele sale și dinamic în evo
luția sa, ale cărui trăsături de bază sînt constituite de 
caracterul său industrial -agrar, de rolul conducător al 
industriei în condițiile în care agricultura este con
cepută ea ramură de bază a economiei, de preocupările 
de utilizare superioară a pontențialului existent, ca și 
de conservare a resurselor, de manifestare activă, com
petitivă a țării în diviziunea mondială a muncii. Crește
rea susținută în 1978 față de 1975, deopotrivă a unor 
importante ramuri ale producției materiale cît și a ve
nitului național (cu peste o treime a producției indus
triale, cu peste o cincime a producției agricole, cu a- 
proape o treime a venitului național) pune semnificativ 

în lumină materializarea unor acțiuni majore pentru 
sporirea eficienței.

In deplin consens cu concepția partidului, a secre
tarului său general după care îmbunătățirea vieții celor 
ce muncesc, — țelul funciar, scopul suprem al noii 
orînduiri — este indisolubil legată de făurirea unei 
economii de o ridicată productivitate și eficiență, se 
asigură astfel condițiile și mijloacele necesare pentru 
creșterea accelerată a nivelului de trai și civilizație al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, de pe întreg cu
prinsul patriei. Dezvoltarea economico-socială a țării 
pune pregnant în evidență sporirea sensibilă a stocu
lui de învățămînt, cultură și experiență productivă al 
națiunii — un succes de o deosebită însemnătate, ale 
cărui efecte majore vor putea fi mai pregnant simțite 
în perspectiva dezvoltării. Ea vădește mutații so
ciale fundamentale, modificarea modelului de consum 
al populației potrivit cerințelor civilizației moderne ș 
pe baza capacității crescute a industriei naționale, a în 
tregii economii de a acoperi cu bunuri și servicii acest 
consum. Sînt elocvente în această direcție creșterea 
deosebit de accentuată în 1978 față de 1975 — ci 
21,4%, a retribuției reale a personalului, înfăptuim 
du-se practic încă din anul trecut prevederea inițial; 
de creștere pe cincinal, sporirea în același mod a veni
turilor reale ale țărănimii, ale întregii populații. în a- 
ceste condiții creșterea prevăzută a veniturilor în pe
rioada 1976-—1980 se înscrie ea cea mai ridicată sporire 
de venituri întâlnită. într-un cincinal.

Adîncirea continuă a demociatismului 
in slujba înfloririi personalității umane

UNA DIN TRĂSĂTURILE esențiale ale gîndirii po
litice a tovarășului Nicolae ’Ceaușescu, reflectînd pu
ternic însăși esența umanistă intrinsecă a noii orînduiri. 
o constituie promovarea consecventă și largă a valorilor 
etice și umane, respectul față de om și aspirațiile sale 
de mai bine. Este o trăsătură care a imprimat un curs 
esențialmente nou întregii vieți economico-sociale a 
țării. Pe această bază ea a permis crearea condițiilor 
pentru realizarea, tot mai manifeștă, a unei egalități 
efective a șanselor pentru toți cetățenii în ce privește 
procesul complex al formării, creșterii, manifestării 
neîngrădite și implicării plenare a personalității lor în 
viața economică, socială și politică a României, pentru 
asigurarea unor premise fundamentale de edificare a 
unei societăți demne și libere, în care oamenii să fie 
stăpîni pe destinele lor, să-și făurească așa cum doresc 
viitorul, a unor premise esențiale pentru înflorirea per
sonalității umane.

Pe un plan major aceasta se reflectă în consecvența 
cu care s-a urmărit afirmarea largă a democratismului 
în societatea noastră, atragerea, în tot mai mare măsură, 
a maselor la conducerea economică și socială. Dezvol
tarea democrației socialiste este concepută ca un factor 
esențial și o necesitate obiectivă în făurire^ societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ea vădește, deopotrivă, 
încrederea deosebită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregul partid o au în capacitatea, în forța 
creatoare a poporului, a fiecărui om al muncii.

Extinderea formelor democratice în viața economică 
și socială a țării, cadru în care se relevă instituirea 
conducerii colective ca principiu general de conducere 
a societății, instituirea unor organe și organisme spe
cifice în unitățile economiei, a controlului muncitoresc 
la toate nivelurile, a consiliilor și congreselor oamenilor 
muncii din principalele sectoare de activitate, sînt di- 



mensiuni care pun în evidență amploarea și profunzi
mea procesului și a structurilor implicate. Pe această 
bază s-a asigurat și se asigură, tot mai mult, participa
rea reală și amplă a oamenilor muncii la conduce
rea tuturor proceselor economice, la conducerea efec
tivă a treburilor statului, la elaborarea și înfăptuirea 
cutezătoare a politicii interne și externe a partidului și 
statului.

Cu semnificații majore se înscrie în această direcție 
dialogul neîntrerupt purtat de secretarul general al 
partidului cu oamenii muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei. Cunoscîndu-le și receptîndu-le nemijlocit păre
rile, sugestiile, soluțiile și aspirațiile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are astfel posibilitatea să cunoască direct 
pulsul țării, identificîndu-se pe deplin în gîndul și fap
tele sale, în gîndul și faptele țării, cu poporul pe care 
îl reprezintă. Se pune astfel în lumină un pilduitor stil 
de lucru, al cărui mobil fundamental îl constituie ace
eași servire fără preget a țării, împlinirea unor nobile 
idealuri umaniste.

Contribuția activă la crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte

SUB PUTERNICA înrîurire a personalității pre
ședintelui României politica externă a partidului și 
statului nostru, aflată în unitate dialectică cu politica 
noastră internă, a cunoscut un curs calitativ nou. De 
numele tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt intim legate 
acțiunea persverentă a partidului și statului pentru 
dezvoltarea relațiilor internaționale ale țării, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii de prietenie cu toate 
țările socialiste, de colaborare cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, pe baza deplinei egalități în drepturi. 
De intensa și prestigioasa sa activitate sînt legate creș
terea contribuției țării la cauza progresului social, a 
colaborării și păcii în lume, a prieteniei între popoare, 
solidaritatea României cu forțele revoluționare, progre
siste de pretutindeni, fundamentarea cunoscutelor prin
cipii de promovare a unor relații noi între state, con
ceptul românesc de nouă ordine economică și politică 
mondială.

Valoarea și realismul politicii externe a partidului 
și statului, justețea orientărilor ei sînt elocvent ilus
trate de largile ecouri și aprecieri pe care le trezesc 
în opinia publică mondială. Acestea decurg din con
cordanța deplină dintre politica românească cu cerin
țele obiective ale epocii în care trăim — o epocă de 
adinei transformări revoluționare, sociale și naționale, 
de afirmare a voinței popoarelor de a promova relații 
noi, echitabile, între state. în epoca noastră caracteri
zată prin creșterea rolului economic, social și politic al 
statelor naționale, România socialistă, ilustrul ei pre
ședinte militează cu consecvență și fermitate pentru 
participarea activă a tuturor țărilor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială, la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale, pentru afirmarea unei 
atmosfere de pace, destindere și înțelegere în lume, 
pentru excluderea forței și amenințării cu forța din 

viața internațională, pentru respectarea principiilor in
dependenței și suveranității, a colaborării și egalității 
între state.

în anii de cînd se află în fruntea statului pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adus o contribuția de în
semnătate excepțională pentru creșterea prestigiului 
țării în lume, prin afirmarea unei politici internațio
nale principiale, consecvente, în cadrul căreia există o 
deplină concordanță între teorie și practică, între vorbe 
și fapte, România remareîndu-se prin intervenții și 
propuneri în cadrul unor importante manifestări inter
naționale, în forurile politice mondiale cele mai înalte, 
propuneri care au intrat în dezbateri, au întrunit o 
largă adeziune și s-au concretizat în adoptarea unor 
hotărîri și decizii de o deosebită însemnătate pentru 
progresul colaborării și înțelegerii pe plan mondial.

Vizitele președintelui României socialiste în țări de 
pe toate continentele, în țări de toate orientările poli
tice precum și prezența unui mare număr de șefi de 
state și de partid în țara noastră, înaltele distincții 
primite de tovarășul Nicolae Ceaușescu dovedesc toc
mai aprecierile deosebite de care se bucură personali
tatea marcantă a președintelui României ca și interesul 
suscitat de experiența construcției noastre socialiste, 
constituind totodată o recunoaștere a justeței princi
piilor politicii externe românești, a concordanței acestei 
politici cu interesele generale ale progresului și păcii 
umanității. Toiate acestea reflectă meritele personale 
deosebite ale președintelui României în promovarea 
noilor relații interstatale — merite recunoscute și apre
ciate de mari personalități ale lumii contemporane, de 
opinia publică mondială. Printre elocventele mărturii 
ale prețuirii internaționale cităm cuvintele secretarului 
general al O.N.U. Kurt Waldheim, care sublinia că 
„Rolul și participarea României în problemele inter
naționale sînt, în mod eminent, ilustrate de activitatea 
dinamică a prestigiosului său conducător, președintele 
Nicolae Ceaușescu. întreaga lume este conștientă de 
contribuția sa unică la normalizarea relațiilor dintre 
state, la reglementarea conflictelor și disputelor inter
naționale prin negocieri între părțile implicate și instau
rarea unui nou tip de relații între state".

★
Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, între

gul popor — muncitori, țărani, intelectuali, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei aduc un cald omagiu.tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu prilejul jubileului alegerii 
sale în funcția de președinte al țării, strîngîndu-și rîn- 
durile și înzecindu-și eforturile pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Strălucita 
activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
slujba împlinirii idealurilor noastre socialiste, a cauzei 
socialismului și comunismului, a dreptății și libertății, 
are un puternic ecou în conștiința întregii națiuni, 
constituind chezășia unor realizări și împliniri 
de o tot mai mare anvergură ale României pe drumul 
dezvoltării și civilizației socialiste și comuniste, al pro
movării și ridicării largi a valorii și condiției umane.

dr. Dan POPESCU



Pretutindeni, oamenii muncii ovaționează pe secretarul genera! al partidului

Sub semnul deplinei unități

al dragostei și prețuirii

VIZITA DE LUCRU 
NICOLAE CEAUȘESCU

întâmpinat cu caldă ospitalitate, cu 
profunde sentimente de dragoste și 
prețuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită de 
lucru în județul Arad-,

Cu prilejul acestei vizite — desfășu
rată ta momentul în care locuitorii a- 
cestor meleaguri românești sărbătoresc 
împlinirea a 2000 de ani de la înte
meierea cetății dacice Ziridava, astăzi 
localitatea Pecica, și a 950 de ani de 
la prima mențiune documentară a mu
nicipiului Arad — a avut loc la Arad, 
tatr-o atmosferă entuziastă, o mare 
Adunare populară, la care a luat cu- 
vtatul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat în detaliu, la 
fața locului, împreună cu miniștrii de 
resort, cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cu muncitori 
și specialiști, căile și metodele optime

Cu voioșie și flori, copiii intîmpină pe oaspeții dragi



în jurul partidului n

față de secretarul său general 

A TOVARĂȘULUI 
ÎN JUDEȚUL ARAD 
pentru accelerarea procesului de diver
sificare și modernizare a producției, 
de asimilare a noi tehnologii și pro
duse cu caracteristici superioare. O a- 
tenție deosebită a fost acordată reali
zării uneia din sarcinile economice 
fundamentale ale acestei etape — re
ducerea neîncetată a consumurilor de 
materii prime, materiale combustibil 
și energie, sporirea eficienței întregii 
activități-

Toți oamenii muncii din județul -A- 
rad — români, maghiari, germani —, 
într-o strînsă unitate în jurul partidu
lui, și-au exprimat hotărîrea de a 
nu-și precupeți eforturile pentru 
transpunerea exemplară în viață a pre
țioaselor indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a întîmpina 
astfel cu noi succese evenimentele ma
jore ale acestui an — a XXXV-a ani
versare a efiberării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. La grădinița de copii de la întreprinderea textilă

Simbol al dragostei și al înaltei prețuiri



APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA ÎN FLUX CONTINUU 
LA NIVELUL ACTUALELOR EXIGENȚE ALE ECONOMIEI

© Peste 17 mii contracte neonorate Ia termen în pri mele luni ale anului 1979. De ce ? © Pe cînd mai 
multe contracte de aprovizionare-desîacere pe termen lung @ Operațiuni scriptice pentru a... justifica existența 
unor baze

UNA DIN PROBLEMELE FUNDAMENTALE, cu influentă 
determinantă asupra îndeplinirii prevederilor planului național 
de dezvoltare, o constituie realizarea în bune condițiuni a apro
vizionării și desfacerii producției. în legătură cu aceasta do
cumentele de paVtid au subliniat nu odată faptul că condiția 
primordială a unei bune aprovizionări o constituie înlătura
rea deficiențelor existente în activitatea de producție, realiza
rea produselor fizice planificate și contractate în strictă con
formitate cu prevederile de plan.

Organizîndu-și în mod judicios activitatea, stabilind mă
suri adecvate, marea majoritate a întreprinderilor își reali
zează în bune condiții sarcinile de producție, onorîndu-și în 
același timp toate obligațiile contractuale. Nu este, mai puțin 
adevărat însă și faptul că sînt și unități care nmși îndepli
nesc ritmic producția fizică, producînd astfel perturbații în 
lanț partenerilor cu care au relații contractuale. Con
secința directă a acestei situații o constituie faptul că, în pe
rioada relativ scurtă care a trecut de la începutul anului s-au 
înregistrat peste 17 000 contracte restante, fiecare dintre aces
tea incluzînd un număr mult mai mare de poziții ; în expresie 
valorică, restanțele contractuale pe primele 2 luni însumează 
peste 3 miliarde lei. Iată de ce, condiția primordială a unei 
îmbunătățiri radicale a aprovizionării o constituie îndeplinirea 
integrală a planului de producție în fiecare unitate.

Necesitatea extinderii contractelor de lungă durată

ESTE CUNOSCUTA preocuparea constantă a partidului ca 
întreaga activitate economică să se bazeze pe stabilirea unor 
relații de lungă durată, care să permită fiecărei unități să aibă 

■ asigurate materiile prime, într-un cuvînt să fie în măsură să 
i facă o bună pregătire pe o perioadă îndelungată a producției.

Ce se întîimplă însă în realitate ? Chiar după aprobarea ci- 
; frelor de plan, după ce contractele de aprovizionare au fost în
cheiate, apar numeroase modificări și așa-zisele „precizări" în 

' producția fizică. De aici decurge, după cum e și firesc, modifi- 
' carea unui mare număr de contracte economice. Ne referim, 
îndeosebi, la produsele industriei constructoare de mașini, in
dustriei prelucrării lemnului, industriei ușoare la care — da
torită unei insuficiente preocupări din partea unor întreprin
deri pentru contactarea din timp a beneficiarilor și stabilirea 
portofoliului de comenzi, cu desfacerea asigurată — nu este 
definitivată. înainte de începerea execuției planului, structura 
sortimentală a producției. în ramurile amintite peste 30% din 
contractele de aprovizionare încheiate suferă de obicei modifi
cări, începînd chiar cu primul trimestru al anului.

La nivelul actual de complexitate al economiei este de ne
conceput ca toate relațiile de detaliu să poată fi stabilite altfel 
decît prin legături nemijlocite între producători și consumatori. 
O analiză efectuată în unele unități din construcția de mașini 
a relevat faptul că la realizarea unui produs concură între 300 I 
și 500 de întreprinderi din țară, . Ia care se adaugă o serie de I 
importuri procurate prin diferite întreprinderi de comerț ex- I 
terior. Ce înseamnă acest lucru ? Că o modificare de plan fizic 
la un anumit produs își regăsește influențele în producția 
tuturor celor 300—500 de colaboratori care, la rîndul lor, sînt 
și ei legați, prin numeroase fire ,de alte unități ce le asigură 
resursele materiale. Aceste exemple ilustrează :

importanța unei stabilități cît mai mari a planului produc
ției fizice și, mai ales, necesitatea încheierii contractelor 
de lungă durată cu beneficiarii produselor, în vederea asi
gurării tuturor resurselor atît de materii prime și mate
riale, cât și de repere și subansamble în cooperare care 
participă la procesul de fabricație a fiecărei întrepinderi. 
Din ce în ce mai mult problemele aprovizionării tehnico- 

materiale nu sînt probleme de cantitate, de asigurare a unui 
anumit volum de resurse materiale care se rezolvă prin echili
brul material stabilit prin balanțe ci, în primul rând, de sorti
mente, precum și de termene de livrare corelate strict cu pro
gramul de activitate al fiecărei unități. Iată, așadar, că o pro
blemă esențială în momentul de față privind. îmbunătățirea 

aprovizionării o constituie perfecționarea sistemului de relații 
contractuale, stabilirea acestora pe termene lungi. Nu există 
nici o justificare ca pentru anumite materii prime din țară să 
nu se încheie contracte pe termene chiar mai lungi de 5 ani. 
ținîndu-se seama că, îndeosebi în industria minieră, pe baza 
documentațiilor de exploatare aprobate și a rezervelor geolo
gice se poate prestabili volumul producției pe fiecare unitate, 
iar, pe această cale, în unitățile consumatoare din domeniul 
energiei electrice.

Consecințele emiterii cu intîrziere a repartițiilor 
de resurse

PROBLEME SIMILARE se pun însă și în ce privește stabi
lirea relațiilor pe termene mai scurte. Trebuie arătat că există 
o serie de încălcări ale disciplinei de plan care constituie sursa 
unor dereglări adeseori grave în procesul de aprovizionare 
tehnico-materială. Deși legea investește coordonatorii de ba
lanță cu răspunderea precisă de a asigura necesarul economiei 
naționale cu produse din profilul lor de activitate, în nume
roase cazuri se întîlnesc situații cînd nu se emit repartiții în 
conformitate cu prevederile de plan și, din balanțele 'materiale 
care au fost elaborate de înșiși coordonatorii respectivi. Nici 
la data actuală, de pildă, Ministerul Industriei Metalurgice nu 
a emis repartiții pentru circa 15% din resursele prevăzute îr: 
pianul aferent primului semestru al acestui an. Din aceasti. 
pricină, o serie de întreprinderi, care au sarcini de producții 
bazate pe cantități de metale feroase și neferoase ce le sînt a 
sigurate în balanțe, nu cunosc încă nici sursa și nici termenele 
de aprovizionare. Asemenea încălcări ale disciplinei nu pot fi 
cu nimic justificate. De aceea, o sarcină de primă urgență este 
aceea de a se trece de îndată, de către toți coordonatorii de 
balanță, de către toate ministerele economice, la emiterea tutu
ror repartițiilor m conformitate cu prevederile de plan a- 
probate.

Consecințe negative au și practicile referitoare la anularea 
arbitrară și în contradicție cu legea de către unii coordona
tori a repartițiilor emise de unele ministere și centrale. Ne 
referim, mai ales, la Direcția generală de aprovizionare și des
facere din Ministerul Industriei Metalurgice, la unele unități 
ale Ministerului Industriei Chimice (Centrala industrială de 
prelucrare a cauciucului și maselor plastice, Centrala indus
trială -de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri), care 
practică asemenea „alinieri" a contractelor economice la pro
ducția efectivă realizată, prin modificarea sau anularea arbi
trară și unilaterală a repartițiilor adeseori chiar in ultima zi 
a trimestrului sau a anului, cu scopul nejustificat și antieco- 
nomic de a exonera de răspunderea neîndeplinirii contrac
telor întreprinderile din subordine. O asemenea metodă pun: 
pe de o parte, sub semnul întrebării însăși rațiunea încheierii 
contractelor economice, de vreme ce acestea își pierd obiectul 
pe baza unui act arbitrar ; pe de altă parte, în. condițiile me
canismului economico-fînanciar perfecționat, o asemenea prac
tică prejudiciază întreprinderile beneficiare și creează avan
taje nejustificate unor producători care nu-și îndeplinesc 
obligațiile. Fiecare minister coordonator, inclusiv Ministerul 
Aprovizionării Tehnico Materiale, trebuie să acționeze cu mult 
mai multă fermitate în această direcție și să curme, prin apli
carea măsuriloi- legale, astfel de încălcări grave ale legislației 
economice.

Dereglări în asigurarea unei aprovizionări ritmice produc 
și abaterile în execuția livrărilor în conformitate cu prevede
rile de plan. Deși prin lege este prevăzut clar că nici un ma
terial din nomenclatura stabilită nu poate fi comercializat 
fără repartiții rezultate din balanțele materiale, există încă 
numeroase cazuri de încălcări, în care întreprinderi producă
toare sau chiar beneficiare comercializează asemenea produse 
în afara repartițiilor. O recentă verificare efectuată la un nu- 
mă de 10 întreprinderi și trusturi de construeții-montaj, care 
nu și-au îndeplinit nici unul din elementele planului de pro
ducție pe anul 1978, a dus la depistarea faptului că ele comer-
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cializauț în afara sistemului de cote și repartiții stabilite, îm- 

’portante cantități de metal, ciment, produse ceramic», elemente 
prefabricate din B.C.A. și alte materiale către unitățile coope
ratiste și de stat, cooperației meșteșugărești, prestatoare de 
servicii, lipsind prin aceasta alte unități de asemenea resurse, 
întreprinderea metalurgică Iași, întreprinderea de țevi Roman, 
întreprinderea de sînmă și plase sudate Buzău, Combinatul si
derurgic Galați își comercializează o parte din producție în 
afara planului ; pe această cale mai multe zeci de mii de tone 
de metal s-au scurs pe alte circuite decît cele stabilite prin 
echilibrul de plan, lipsind unii consumatori prioritari și, în
deosebi, pe producătorii de utilaje tehnologice de resursele ne
cesare îndeplinirii sarcinilor prevăzute. Interesele majore ale 
arii cer respectarea riguroasă a repartițiilor, ca element eșen- 
,ial pentru realizarea de către fiecare întreprindere a obliga
țiilor care-i revin în angrenajul complex al economiei națio
nale.

Cînd circuitele lungi iau locul drumului scurt

ÎMBUNĂTĂȚIRI în activitatea de aprovizionare tehnico- 
materială pot fi aduse prin simplificarea unor circuite atît în 
faza precontraetuală, cît și în cea de încheiere a contractelor 
economice. în prezent, ciclul de încheiere a unui circuit dco- 
îomic după aprobarea unei balanțe comerciale este 
de aproape două luni. Aceasta în cazul cel mai fericit, în care 
nu apar litigii precontractuale, a căror rezolvare prelungește, 
pe diferite trepte, și mai mult perioada respectivă. Faptul este 
determinat de modul în care circulă în prezent și se centrali
zează, la diferite niveluri, specificațiile sortotipodimensionale 
materiale de la întreprinderile consumatoare la centrală și, 
respectiv, ministerul beneficiar, apoi ,1a coordonatorii de ba
lanță care, pe flux invers, emit repartițiile și distribuitoarele 
pe baza căreia se stabilesc relațiile contractuale.

Practica a dovedit că la unele materiale de uz general cum 
sînt, de exemplu, sculele, aparatajul electric de joasă tensiune, 
armăturile de instalații industriale de diferite tipuri, care se 
aprovizionează în totalitate numai prin bazele județene, aceste 
circuite ale specificării și repartizării pot fi mult simplificate 
prin realizarea lor în profil teritorial. Merită examinată solu
ția ca specificațiile de materiale să fie depuse de către toate 
întreprinderile din județ Ia baza județeană respectivă iar a- 
eeasta, în relații directe cu coordonatorul, să obțină reparti
țiile necesare pe baza cărora să încheie direct contractele pen- 

| tru cantitățile nevagonabile și între întreprinderile consuma
toare și cele furnizoare pentru cantitățile vagonabile (schema 
alăturată). în acest mod s-ar putea asigura atît corelarea spe
cificațiilor și, respectiv, a contractelor cu stocurile existente la 
fiecare material și produs în întreprinderi și baze, cît și un 
control unitar asupra livrărilor de către Ministerul Aprovi
zionării și, respectiv, de către bazele județene. Totodată, ar 
putea fi simțitor redusă durata ciclului precontractual și eli
mina un număr de trepte de litigii precontractuale.

Ar trebui studiate și posibilitățile unor îmbunătățiri în ce 
privește sistemul de circulație a resurselor în economie. în 
prezent, o serie de produse și chiar materii prime de masă 
sînt contractate prin intermediul bazelor specializate din 
subordinea unor ministere, în sistem de tranzit organizat sau 
achitat. în asemenea cazuri, bazele au de fapt numai rolul de 
a efectua unele operații scriptice, de birou, pentru care însă 
percep cote de adaos comercial de pînă la 1,5%, cote care duc 
la scumpirea nejustificată a produselor, la creșterea artificială 
a cheltuielilor materiale la întreprinderile consumatoare și, în 
final, pe ansamblul economiei. La nivelul unui an volumul to
tal al acestor cote de adaos pentru o serie de operațiuni se 
ridică la aproape 1 miliard de lei. După părerea noastră ar trebui 
să se renunțe la orice livrare în tranzit prin baze a unor ase
menea materii prime și materiale ; totul trebuie contractat 
direct între producător și consumator, fără intervenția niciunui 
organism intermediar.

Aceeași problemă se pune și cu privire lâ utilaje. Prin 
bazele Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Construc
țiilor Industriale, Ministerului Industriei Ușoare, M.A.I.P.A., 
M.I.Ch. și altele se derulează diferite utilaje care, în loc să fie 
dirijate direct la locul de montaj sau pe șantierele cărora le 
sînt destinate, stau îin mod nejustificat perioade uneori mari de 
timp în bazele respective, scumpind costurile lor prin cotele de 
adaos care se plătesc acestor baze. în alte situații, materii 
prime din import sînt derulate prin sistemul de tranzit, cum 
este, de exemplu, cazul minereurilor de fier care, parțial, 
urmau să fie derulate prin baza de aprovizionare-desfacere a 
Ministerului Industriei Metalurgice din București. De fapt, 
baza respectivă nu a primit și nu primește nici măcar o tonă 
din această resursă, dar, spre a realiza un volum de rulaj care

Simplificarea sistemului relațiilor precontractuale și contractuale

b) Situația pcrlecțiouală

să-i justifice existența, efectuează asemenea operațiuni scrip
tice, care, dealtfel, cad în sarcina directă a unităților siderur
gice consumatoare de minereu.

Pot fi îmbunătățite, de asemenea, circuitele de aprovizionare 
și pentru alte materiale și produse din import care se aduc 
în cantități mici, nevagonabile, pe fiecare consumator, 
în prezent, asemenea materiale vin, de regulă, cu vagoanele 
partenerului extern la bazele specializate ale diferitelor minis
tere situate în București sau în alte zone centrale ale țării, de 
unde, apoi, sînt redirijate deseori în flux invers, inclusiv către 
localități din zonele apropiate puntului de frontieră prin care 
acestea au intrat în țară. Optimiza? sa acestor fluxuri face ne
cesară organizarea unor baze de frontieră, care să primească 
toate aceste materiale la sosirea din import și să asigure deru
larea lor către beneficiarii din țară. în acest mod s-ar asigura 
două avantaje esențiale :

• eliminarea fluxurilor încrucișate de transport la aceste 
materiale și scurtarea corespunzătoare a timpului de ajungere 
la beneficiar ;

• reducerea cheltuielilor.în valută pentru vagoanele străine 
cu care se realizează aceste importuri prin scurtarea simți
toare a duratei de staționare a acestora pe teritoriul românesc.

Cerințe ale perfecționării activității bazelor 
de aprovizionare

ȘI ÎN DERULAREA prin bazele județene de aprovizionare 
a unor materiale sînt posibile îmbunătățiri. Ne referim, în pri
mul rînd, la faptul că, în prezent, materialele metalurgice se 
contractează de către unitățile M.I.M. numai cu 11 baze, iar a- 
cestea, la rîndul lor, livrează cantitățile aferente celorlalte baze 
limitrofe care le sînt arondate. Prin acest mod se înregistrează 
de fapt duble manipulări și transbordări pentru un volum im-, 
portant de metal — circa 350—400 000 tone pe an — și o creș- i 
tere în mod artificial a fluxurilor încrucișate de transport. Un|

Mircea PÎRJOL

(Continuare in pag. 24)
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Aluminiu
PENTRU executarea unor produse — 

bunuri de larg consum — folosim tablă de 
aluminiu. Furnizorul nostru este cunoscuta 
întreprindere de specialitate din Slatina. 
Tabla primită de noi este de dimensiunea 
1 000 2 000 mm. La debitare, insă, rămîn 
multe materiale secundare, dintre care o 
parte pot li întrebuințate la fabricarea 
unor produse de dimensiuni mici.

Pentru a evita pierderile de material ne- 
feros, cerem ca întreprinderea furnizoare 
să livreze aluminiul gata debitat în dimen
siunile solicitate de beneficiari. Cheltuielile 
pentru o presă de debitare sînt minime, 
economiile înregistrate justificrnd pe de
plin investiția.

M. BACAL 
șef de serviciu 

la I.I.S. „Metalurgica"-București

Tarife
IN ARTICOLUL „Importante mutații ca

litative în activitatea S.N1.A." (,,R. E". nr. 
7'1979) se arată, pe bună dreptate, că 
noul sistem de plata a lucrărilor execu
tate de S.NI.A., în funcție de producția ob
ținută este indiscutabil . superior vechiului 
sistem, și avantajos atît pentru stațiuni cit 
și pentru unitățile agricole. Totuși, în ca
zul neexecutării unor lucrări prevăzute în 
tehnologii, considerăm că nu este suficien
tă recalcularea tarifului pe tonă în funcție 
de lucrările efectiv executate. In acest caz, 
producția agricolă fiind diminuată prin 
neexecutarea lucrărilor respective, S.M.A.- 
urile trebuie să suporte in mai mare mă
sură consecințele situației date, dacă lu
crările nu s-au executat din vina lor. Con
siderăm că în același mod trebuie jude
cată și situația cînd lucrările deși integral 
executate, nu s-au încadrat în timpul op
tim și, din această cauză, nu se obțin 
producțiile scontate.

Propunem ca în contractul de coope
rare încheiat între S.NI.A. și unitățile oro 
ductive să se aibă în vedere, în mod ex
pres, și aceste situații, stabilindu-se răs
punderi clare, cu consecințe economico- 
financiare adecvate.

I. MISTOR
economist la U.J.C.A.P.-Brașov

Risipă
CU TOATE asigurările date de Direcția 

generală comercială a municipiului Bucu
rești (vezi nota „Valorificarea hîrtiei" nr. 
50'1978 al ,,R. E."), la Complexul comer
cial din Drumul Toberii nr. 30 continuă să 
se ardă , zilnic sute de cutii de carton. Este 
o totală lipsă de respect față de bunurile 
obștești, față de avuția națională.

Știe responsabilul acestei unități cit 
lemn este necesar pentru a confecționa 
cutiile arse intr-o zi din dispoziția sa ?

La numai 200 de metri de complex există 
un chioșc de recuperare a deșeurilor de 
hîrtie, care este deschis in fiecare zi. So
licităm rezolvarea definitivă a acestei 
elementare probleme.

Emil BACRIA
București

ECOURI

același ti- 
al „R. E.", 
circularele

Energie
IN LEGĂTURĂ cu articolul „Reducerea 

consumului de energie și combustibil" din 
,,R. E" nr. 4/1979, vă facem cunoscut ur
mătoarele : cuptoarele de la stația de 
epurare a apelor din Brazi au fost impor
tate fără recuperatoare de căldură. S-a 
proiectat însă un recuperator care urmează 
să fie construit de una din unitățile spe
cializate ale M.I.C.M. Menționăm că recu
peratorul are un caracter experimental, 
deoarece gazele arse chiar după reținerea 
prafului, prin ciclanare, conțin încă parti- 
cole fine de oxizi de fier etc. După expe
rimentare se va definitiva genul de recu
perator pentru restul cuptoarelor de acest 
tip construite și montate la stațiile de epu
rare din zona Ploiești.

Incinerarea materialelor secundare pe
troliere și a nămolurilor de la separatoa
rele mecanice pe linia epurării apelor, 
precum și a altora din rafinării și petro
chimie, face obiectul unui studiu care se 
efectuează de ICECHIM-ICPEAR. Studiul 
se efectuează pentru fiecare platformă 
petrochimică în intenția construirii unor 
gospodării centralizate (pe platforme), 
în scopul distrugerii materialelor secun
dare nevalorificabile, recuperîndu-se căl
dura gazelor arse.

C. CRAIU 
director 

în Ministerul Industriei Chimice

Norme
ÎN LEGĂTURĂ cu nota cu 

tiu, publicată în nr. 2 1979 
arătam că de regulă, toate 
care completează normele de lucru ban
care se trimit și ministerelor, pentru a fi 
aduse la cunoștința unităților subordonate, 
cele mai importante se publică și în su
plimentul la Revista de contabilitate. Con
siderăm că neprimirea celor două circula
re de către întreprinderea la care lucrează 
autorul notei constituie o scăpare a orga
nelor ierarhice superioare ale acesteia.

Problema sesizată este în atenția noas
tră. în prezent este în curs de redactare 
un nou proiect de norme metodologice nr. 
2 referitoare la probleme privind efectuarea 
plăților între organizațiile socialiste, la 
care, de fapt, se referă circularele nr. 
35/1977 și nr. 6.1978.

A'. PETRESCU 
director in Banca Națională 

a R. S. România

Credite
ACOPERIREA de ia bugetul statului a 

diferențelor rezultate din reevaluarea 
stocurilor de materii prime, materiale, pro
duse finite etc. la unitățile cooperației 
meșteșugărești (a se vedea nota „Credite'' 
din nr. 41/1978), ca urmare a reașezării 
prețurilor de producție și de livrare din 
perioada 1974—1977, a necesitat o analiză 
aprofundată din partea Ministerului Finan
țelor, unităților Băncii Naționale a R.S.R 
și UCtCOM, în legătură cu temeinicia 
restituirii sumelor solicitate. Pentru a nu sc 
crea greutăți financiare unităților coope
ratiste, Banca Națională a R.S.R., la soli

citarea Ministerului Finanțelor, a acordat 
credite cu dobîndă normală, pînă la solu
ționarea problemei. Fe baza concluziilor 
analizei, conducerea Ministerului Finan
țelor a aprobat restituirea către organiza
țiile cooperației meșteșugărești a diferen
țelor din reevaluarea stocurilor, care au 
fost virate în contul UCECOM.

I. ALFlRi
director în Ministerul Finanțelor

MetaEui
AM STUDIAT cu atenție articolul „Pre

mise ale îmbunătățirii aprovizionării cu 
metal", apărut în „R. E." nr. 41 1978 și 
sîntem de acord cu majoritatea aspecte
lor prezentate. în special în ceea ce pri
vește necesitatea existenței bazelor de 
aprovizionare și desfacere subordonate 
Ministerului Industriei Metalurgice, specia
lizate pe probleme de metal.

Referitor la înființarea unei centrale a 
metalului, vă comunicăm că s-au făcut o 
serie de analize în acest sens și s-a ajuns 
la concluzia că nu este necesară o astfel 
de centrală, care nu ar conduce la îmbună
tățiri în ceea ce privește aprovizionarea 
cu metal. Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere din Ministerul Industriei 
Metalurgice are autoritatea necesară de 
a controla centralele producăloaie de me
tal, de a programa producția în funcție de 
necesitățile beneficiarilor ; ea are totodată 
posibilitatea să cunoască dezvoltarea ra
murii, specializarea agregatelor, gradul de 
înnoire al producției (asimilări, moderni
zări etc.) și să impună centralelor produ
cătoare realizarea sortimentelor necesare 
economiei.

Tr. TECU 
director adjunct 

în Ministerul Industriei Metalurgice
■ă

CENTRALA industrială siderurgică - Ga
lați a realizat o creștere treptată a pro
centului scoaterii de metal. Aceasta nu 
înseamnă însă că s-au epuizat toate re
sursele — fapt relevat și de articolul „Gos
podărirea rațională a metalului", publicat 
în nr. 43,1978 al ,.R. E".

Utilizarea produselor tipizate la unii 
beneficiari poate conduce la pierderi de 
metal, însă, pe ansamblul economiei na
ționale, se realizează obiectivul major - 
satisfacerea cerințelor de laminate plate 
atît cantitativ cît și calitativ. Este necesar 
ca beneficiarii noștri să înceapă acțiunea 
de reproiectare a produselor în care să 
se utilizeze metalul 'cu performanțe supe
rioare, asimilat de noi, obținîndu-se ast
fel atît economie de metal, cît și unele dis
ponibilități de capacitate.

S-a analizat oportunitatea construcției 
de minilaminoare și s-a ajuns la concluzia 
că acestea se pretează acolo unde există 
materiale secundare care pot fi prelucrate 
printr-o relaminare, cum de altfel se face la 
întreprinderea laminorul de tablă Galați.

Referindu-ne la producerea oțelului ne
calmat menționăm că acesta nu prezintă 
garanții de tenacitate Ia temperaturi scă
zute, iar caracteristicile mecanice pot fi 
garantate pînă la o grosime de maximum 
16 mm. Peste aceste grosimi oțelul ne
calmat nu este utilizabil. Realizarea oțe
lului necalmat se face numai conform 
necesarului din balanța de laminate plate 
întocmită pe economia națională.

Corneîiu VELINCOV 
director general adjunct în Centrale 

industrială siderurgică-Calați



Durate de execuție reduse prin

CREȘTEREA GRADULUI DE PREFABRICARE A CONSTRUCȚIILOR
® Prcbleme-cheie pentru industrializarea construcțiilor : proiectarea unor secțiuni cu grad înalt de 

prefabricate, diversificarea materialelor disponibile, execuția unor noi capacități de prefabricate ® Moi 
multă operativitate în creșterea gradului de echipare și finisare din fabrică a elementelor de construcții 
® Tehnologiile conveier și lanț de agregate au o înaltă eficiență ; de ce nu sînt aplicate pe larg ?

INDUSTRIALIZAREA in grad înalt a construc
țiilor constituie o contribuție esențială pentru înde
plinirea integrală a prevederilor din planul de in
vestiții, pentru scurtarea duratelor de execuție a noi
lor capacități de producție și creșterea, productivită
ții muncii pe șantiere. Ea presupune transformarea 
construcțiilor intr-un proces industrial prin extinde
rea transferului tehnologic de activități din șantiere 
în fabrică, care să conducă la. efectuarea în întreprin
deri a 80—90% din volumul tuturor lucrărilor ne
cesare execuției locuințelor și obiectivelor social-cul- 
turale, la livrarea pe șantier a unor elemente de clă
diri gata finisate, echipate cu toate utilitățile, urmînd 
ca aici să se execute cu mare productivitate doar lu
crările de montaj și monolitizarea prefabricatelor.

Practic, pentru o industrializare mai înaltă este 
nevoie de efectuarea simultană a operațiunilor de 
folosire pe scară tot mai largă a unor elemente de 
construcții cu grad ridicat de finisare în fabrică, de 
mecanizarea operațiunilor de montaj pe șantiere, de 
găsirea și utilizarea pe scară largă a unor materiale 
noi, ușoare, cu parametri superiori de rezistență. în 
acest context, apare cu claritate faptul că creșterea 
gradului de industrializare face necesară participa
rea activă — bine coordonată — a întregului com
plex de factori implicați, de la constructor la proiec
tant, de la producătorul de materiale de construc
ții la cercetător. în acest număr al revistei — despre 
modalitățile concrete de accelerare a gradului de pre- 
fabrieare.

Ce relevă o analiză comparativă 
a stadiilor de industrializare 
a execuției ?

CA IMPORTANTĂ metodă de 
industrializare, prefabricarea e- 
elementelor de construcții se cere 
aplicată pe scară mult mai mare 
ca în prezent, utilizînd pentru a- 
ceasta toate formele posibile și efi
ciente în funcție de stadiul atins 
pînă acum : prefabricarea ușoară 
și parțială, centralizată și de șan
tier (utilizînd preturnarea), pre- 
fabnicarea grea și prefabricarea 
totală, sporind în mod progresiv 
ponderea prefabricării uzinale. 
Prefabricarea uzinală și integrală 
a construcțiilor constituie forma 
cea mai avansată a industrializării 
construcțiilor, fiind capabilă să 
furnizeze elemente de construcții 
și părți de construcții cu perfor
manțe ridicate, de calitate sporită 
și la un preț redus, pe baza că
rora clădirile pot fi asamblate 
într-un timp foarte scurt. Și a- 
ceasta, deoarece prefabricarea u- 
zinală se pretează la un grad ridi
cat de mecanizare a producției și 
de automatizare, realizîndu-se nu 
numai o mare economie de mano
peră, ci și generalizarea unei cali
tăți și precizii superioare in e- 
xecuție. Deosebit de important 
este însă ca liniile tehnologice 
uzinale pentru producerea prefa
bricatelor să fie astfel concepute 

încît să asigure atît producția de j 
serie, cît și o diversificare largă a 
sortimentelor fabricate reclamată I 
de condițiile de funcționalitate și | 
estetică.

în țările dezvoltate, stadiul a- | 
tins în prefabricarea locuințelor se 
remarcă în prezent prin cîteva ca
racteristici : un grad ridicat de 
prefabricară (clădirile integral 
prefabricate din panouri mari 
reprezintă 80—85%), o pon
dere mare a semifabricatelor și 
prefabricatelor produse de indus
trie cu un grad înalt de finisare, 
echipare și precizie (consum de 
manoperă pe șantier de numai 
10—12 ore/m2 arie desfășurată), o 
tehnologie de fabricație modernă 
(predomină tehnologia conveier și 
„lanț de agregate11). Se utilizează 
pe scară largă procedee mecani
zate avansate de cofrare, deco- 
frare, ungere, curățire (care fac ca 
manopera de fabricație să fie de 
10—12 ore/m3), cicluri scurte de 
tratament termic (4—5 ore).

Și în România cercetările efec
tuate în domeniul construcțiilor 
au urmărit să asigure în proiecte 
soluții de creștere a gradului de 
industrializare, diminuînd ponde
rea lucrărilor de construcții-mon- 
taj în totalul investițiilor, prin 
promovarea utilizării panourilor 
mari de beton în construcția de lo
cuințe, prin dezvoltarea tipizării și 
diversificării elementelor de con
strucții, prin crearea de noi ma

teriale de construcții etc. Cu toate 
acestea, gradul de industrializare 
a lucrărilor de construcții este 
încă scăzut în comparație cu alte 
țări. De pildă, ponderea locuințe
lor din panouri mari integral pre
fabricate în totalul apartamentelor 
construite în 1977 la noi era de 
30%, în timp ce în R.D.G. depă
șea 65%, iar în R.S.C. era de 
aproape 90%.

Există în acest domeniu încă 
multe rezerve nevalorificate. Ast
fel, dacă la construcțiile de locu
ințe, în general, ponderea aparta
mentelor integral prefabricate la 
nivelul ramurii construcții a cres
cut de la 5% în anul 1960 la peste 
30% în 1978, iar în anumite județe 
(Timiș, Cluj) la peste 45%, în alte 
cazuri ponderea apartamentelor 
integral prefabricate s-a menținut 
încă scăzută deoarece comoditatea 
în gîndire și acțiune a unor 
specialiști, fie de faptul că 
dezvoltarea capacităților de pre- 
fabricare nu a fost întotdeauna 
corelată cu sarcinile de creștere în 
ritm rapid a productivității mun
cii.

Din analiza situației prezentate 
rezultă că pe șantierele de con
strucții de locuințe există anumite 
obstacole în calea creșterii mai 
accentuate a productivității mun
cii, care fac ca consumul de muncă 
vie să fie uneori de 2—3 ori mai 
mare în comparație cu rezultatele 
obținute în alte țări. Cauzele
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Tabelul nr. 1

Eficiența măririi gradului de echipare și finisare 
a panourilor mari din fabrică

Soluții constructive și tehnologii :
. Panouri mari în tehnolo-

Zidarie portan- Panouri mari în gie nouă cu grad ridicat de
ta cu planșee tehnologia actuală finisare și dotare din
prefabricate fabrică

tantă și de 1,25 ori față de 
tehnologia actuală cu panouri 
mari ;

— creșterea valorii ele
mentelor prefabricate reali-

Tabelul nr. 2 
Eficiența unor tehnologii moderne 
combinate cu producerea unor ma
teriale de construcție în fabrică

ic,ducerea
dJ o 'd 0» <D -O manoperei CD
§ §< ș față de &
s a0 <5 £ âo

zildăria 
portantă

Reducerea 
manoperei 
față de 
Zidăria 
portantă

Manopera
pa șantier 2 030 30
Manopera
în fabrică 135 2
Manopera
totală 2 165 32

1354 20 1,5 ori

406 6 —

1 760 26 1,25 ori

914 12-13,5 2,25 oii

476 7,0 —

1 390 19-20,5 1,55 ori

rezidă în : gradul scăzut de indus
trializare a betonului, gradul mic 
de finisaj al elementelor prefabri
cate ce sosesc în șantiere, în per
sistența utilizării procedeelor u- 
mede, în volumul încă mare al lu
crărilor de zidărie ce se execută 
la locuințe. Pînă în prezent atît 
cercetarea cît și proiectarea nu au 
găsit întotdeauna cele mai efi
ciente soluții care să ducă la eli
minarea șapelor, a mozaicului, o- 
perațiuni cu un volum ridicat de 
manoperă.

Multe neajunsuri au creat și 
insuficientele preocupări ale cerce
tătorilor, proiectanților pentru 
realizarea unor secțiuni cu grad 
înalt de prefabricate la noile con
strucții de locuințe din Suceava, 
Tulcea, Vaslui ș.a. ' : faptul că 
industria materialelor de con
strucții nu a pus la dispozi
ție o gamă mai diversificată 
de materiale eficiente, care ar fi 
adus un aport mai substanțial la 
creșterea productivității ; unele în- 
tîrzieri în dezvoltarea și construi
rea de noi capacități de producție 
de prefabricate față de ritmul ce
rut de creșterea gradului de in
dustrializare a lucrărilor de con
strucții.

Un drum mai scurt 
de la experimentare 
la generalizarea tehnologiilor 
moderne

REALIZĂRILE obținute pînă 
acum în domeniul industrializării 
construcțiilor se cer substanțial 
îmbunătățite. Pentru realizarea in
tegrală a prevederilor din planul 
de investiții pe 1979 apare nece
sară o acțiune mult mai hotărîtă 
pentru eliminarea rămînerilor în 
urmă în acest sector, sporirea e- 
forturilor tuturor factorilor impli

cați pentru creșterea ponderii ma
noperei executate în fabrici și poli
goane față de cea din șantier. în 
legătură cu toate acestea se im
pune :

# o preocupare mai susținută 
pentru perfecționarea continuă a 
gradului de echipare și finisare din 
fabrică a elementelor de con
strucții, care să conducă, în final, 
la obținerea de prefabricate reali
zate integral pe cale industrială. 
Se cere mai multă operativitate în 
fabricarea pe scară largă a panou
rilor de fațadă complet finisate cu 
tîmplăria montată, vopsită, cu con
ducte de instalații înglobate, a 
băilor spațiale, în eliminarea șa
pei, a. mozaicului, în utilizarea 
tapetului în locul zugrăvelilor (e- 
ventual zugrăvelile să se execute 
mecanizat în fabrici), în introdu
cerea panourilor ușoare de gra- 
nulit, acțiuni care s-ar solda cu

o reducere a consumului de 
manoperă pe șantiere de 
circa 45% — de la circa 23,5 
ore/m2 arie desfășurată con
struită la 12,5 ore/m2 arie 
desfășurată construită (tabe
lul nr. 1).

® creșterea volumului produc
ției de prefabricate din beton 
armat (panouri mari și panouri fo
losite pentru structuri mixte) 
prin generalizarea liniilor de fa
bricație de mare productivitate 
cu tehnologii tip conveier și lanț 
de agregate. Utilizarea unor ast
fel de procedee de fabricație per
mite :

— diminuarea manoperei 
pe șantier de 2,25 ori față de 
zidăria portantă și de 1,5 ori 
față de tehnologia actuală cu 
panouri mari ;

— reducerea manoperei 
totale (fabrică -j- șantier) de 
1,55 ori față de zidăria por

Consum de manoperă 
Sist emul ore'm o Ad.
constructiv ----------------------------Fabr. Șantier Total

Integral din panouri
mari (nefinisate în 
fabrică) 6 20 26
Mixte — cofraje me
talice și prefabricate 
de fațade și planșee 
(nefinisate în fabrică) 4 22 26
Integral din panouri 
mari cu grad avansat 
de finisare și echi
pare și cabine sani
tare 7 13,5 20.5

Mixte — cu panouri 
de fațadă finisate 4 20 24
Monolit sau zidărie — 30 30

zate în fabrică, de la 35”, lt m 
tehnologia actuală la 60% în 
noua tehnologie, lucrările pe 
șantier reducîndu-se respec
tiv 65% și 40% :

— reducerea manoperei 
totale pentru realizarea clă
dirilor de locuit din panouri 
mari cu 21%, iar a manope
rei pe șantier cu 32,5% față 
de tehnologia actuală.

Prin adoptarea unor sisteme 
constructive bazate pe utilizarea 
tehnologiilor de fabricație a prefa
bricatelor tip conveier și prin creș
terea gradului de finisare și echi
pare din fabrică a panourilor mari 
se poate obține o importantă eco
nomie de manoperă pe șantier, cu 
un spor relativ mic al consumului 
de muncă în fabrică (tabelul nr. 2). 
Eficiența aplicării generalizate a 
tehnologiei conveier apare mai 
puternic în evidență dacă ne gîn- 
dim că prin realizarea prevederi
lor planului de locuințe pe 1980 în 
acest sistem constructiv s-ar pu
tea realiza față de anul 1976 : 
o importantă economie de forță 
de muncă.

O deosebită atenție va trebui a- 
cordată intrării la termen în func
țiune a noilor capacități de pro
ducție de panouri mari cu termene 
de punere în funcțiune în acest an 
și recuperării restanțelor înregis
trate în acest domeniu în anul tre
cut ;

Gh. GHIȚUUCÂ
(Continuare în pag. 24)
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PUNCTE DE VEDERE

Noi exigențe în dezvoltarea agriculturii 
în condițiile economisirii energiei (■)

ÎN ACTUALELE CONDIȚII, in
tensificarea și modernizarea agri
culturii în țările în curs de dez
voltare, în special prin industria
lizarea proceselor de producție a- 
gricolă, sînt însoțite de creșterea 
considerabilă a consumului de e- 
nergie provenită mai ales din re
surse fosile, nereînnoibile (țiței, 
zăcăminte de fosfați etc.). Astfel, 
producția încorporează cantități 
tot mai mari de energie. După 
calculele citate în literatura de 
specialitate din țara noastră, con
sumul de energie pe hectarul com
plex de teren cultivat va fi de 2,8 
ori mai mare în 1980 decît în 
1950 ; însă, mult mai rapidă este 
creșterea consumului de combus
tibil (țiței convențional) : de 4,3 
ori. Ca urmare, în 1977, față de 
1950, puterea energetică necesară 
pentru a obține 1 000 de lei pro
ducție globală agricolă a crescut 
de 2 ori, iar consumulde .țiței con
vențional — de 2,5 ori.

Sistemul occidental de indus
trializare a agriculturii, bazat pe 
consumuri energetice ridicate, 
pune probleme tot mai dificile, 
dat fiind caracterul limitat al re
surselor de combustibili fosili și 
prețurile crescînde ale unor com
bustibili. Unele calcule din litera
tura mondială de specialitate a- 
rată că dacă petrolul ar fi singura 
resursă de energie utilizată în a- 
gricultură și dacă el ar fi folosit 
integral pentru producerea de 
hrană pentru populație, actualele 
rezerve cunoscute ar fi epuizate în 
numai 57 de ani.

Pentru România, țară importa
toare de petrol, (importul, în 
creștere, a ajuns în 1977 la peste 
8,8 mii. tone), problema raționali
zării consumurilor energetice, 
chiar în condițiile angajării pe ca
lea modernizării agriculturii, are 
o semnificație deosebită. Crește
rea venitului național pe cap de 
locuitor la nivelul care să situeze 
România în rîndul țărilor cu ni
vel mediu de dezvoltare econo
mică solicită, printre altele, valo

rificarea superioară a tuturor re
surselor energetice și în mod deo
sebit a petrolului.

în acest context, vom expune în 
cele ce urmează, unele puncte de 
vedere privitoare la strategia a- 
cestei ramuri în perspectivă în 
concordanță cu prevederile Pro
gramului P.C.R. referitoare la 
crearea unei agriculturi intensive, 
de mare randament și productivi
tate.

Avantajele economice specifice, 
sursă de valorificare superioară

ÎN PRIMUL RÎND, în strategia 
dezvoltării sale, agricultura nece
sită o atenție sporită pe linia va
lorificării unor avantaje econo
mice specifice pe care nu le are 
nici o altă ramură a producției 
materiale. Am în vedere urmă
toarele :

a) agricultura — respectiv cul
tura plantelor — este singura ra
mură a producției materiale care 
acumulează energie solară, pe care 
o transformă în energie poten
țială, sub forma produselor agri
cole. Tdate celelalte ramuri ale 
producției materiale nu fac altceva 
decît să consume energie acumu
lată de către natură sau de către 
om. Acest adevăr axiomatic, re
dus uneori la simplă dogmă, abia 
astăzi — în condițiile crizei' ener
getice — începe să fie apreciat la 
adevărata lui însemnătate. De a- 
ceea, toate. țările — dezvoltate și 
în curs de dezvoltare — acordă o 
atenție deosebită, uneori priori
tară, dezvoltării agriculturii ;

b) pe lîngă funcția ei principală, 
de producătoare de alimente pen
tru populație, agricultura este ,o 
sursă și a altor forme de energie, 
inclusiv de combustibil, care pot 
fi utilizate atît în agricultură, cît 
și în alte ramuri ale economiei na
ționale ;

c) investițiile efectuate în agri
cultură sînt deseori mai rentabile 
decît cele din alte ramuri ale eco
nomiei naționale, lucru dovedit și 

de raportul dintre cheltuielile ma
teriale și producția netă (venit na
țional) obținută ; în anul 1977, la 
100 lei producție globală (produs 
social) s-a obținut un venit națio
nal în valoare de 41 lei pe întrea
ga economie națională, dar numai 
38,10 lei în industrie, în timp ce 
în agricultură s-au obținut 48 lei. 
Deci, dezvoltarea agriculturii con
tribuie la creșterea mai rapidă a 
venitului național (chiar la actua
lul raport de prețuri între produ
sele industriale și cele agricole), a 
posibilităților de dezvoltare eco
nomică a întregii țări.

Este meritul istoric al Congre
sului al IX-lea al P.C.R., al secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a fi 
lichidat vechea tendință de subes
timare a agriculturii, promovînd-o 
la rangul de ramură de bază a e- 
conomiei românești, datorită și 
condițiilor social-economice de 
dezvoltare de care dispune. Succe
sele obținute în ultimii ani în spo
rirea producției agricole, în creș
terea fondului de dezvoltare eco
nomică și a celui de consum din 
agricultură sînt urmările acestei 
reconsiderări, pe bază științifică, 
a rolului agriculturii. Agricultura 
noastră este însă capabilă de rea
lizarea unor parametri superiori 
de dezvoltare față de cei actuali, 
datorită următoarelor condiții :

1) sporirea volumului investi
țiilor (pe considerentele mențio
nate mai sus), pînă la nivelul co
respunzător importanței agricul
turii ca producător de venit na
țional. Marcînd o descreștere re
lativă, deși volumul absolut a 
crescut considerabil, ponderea in
vestițiilor realizate în agricultură 
în 1977 a fost de 14,1%) din total, 
pe cînd contribuția agriculturii la 
crearea venitului național a fost 
de 16,3%.

2) folosirea largă în agricultură 
a unor factori de potențare a efec
telor sale create de dezvoltarea 
industriei. Am în vedere, în pri
mul rînd, producția de îngrășă



minte chimice. România se află 
încă în urma unor țări europene 
avansate în ce privește consumul 
de îngrășăminte chimice la unita
tea de suprafață, care influențează 
direct randamentul la hectar ; în 
anul 1978, dintr-o producție de 
2 461 mii tone de îngrășăminte 
substanță activă, agricultura a fo
losit numai 1 480 mii tone. Folosi
rea întregii cantități produse ar fi 
permis aplicarea a circa 250 kg 
substanță activă la hectarul cul
tivat, ceea ce ar fi putut permite 
atingerea parametrilor de produc
ție fixați pentru anul 1980. Con
sider de aceea, necesar ca prin 
unele studii complexe să se urmă
rească optimizarea raportului în
tre consumul și exportul de în
grășăminte chimice (care consumă 
o cantitate relativ ridicată de e- 
nergie), comparativ cu exportul 
unor produse agricole, care acu
mulează în procesul de producție 
o mare cantitate de energie ief
tină, energia solară.

Desigur că în acest caz nu este 
vorba de o strategie de dezvol
tare prioritară a agriculturii (a că
rei putere de acumulare depinde 
de dezvoltarea industrială a țării), 
ci de accentuarea rolului ei de ra
mură de bază a economiei națio
nale, așa cum magistral a defi
nit-o secretarul general al P.C.R.

Culturi și tehnologii 
cu coeficient ridicat 
de conversiune a energiei solare

„MATERIA PRIMA" cea mai 
ieftină folosită în agricultură este 
energia solară (studierea căreia, în 
treacăt fie spus, nu se bucură încă 
de atenția cuvenită, cum se în- 
tîniplă și în cazul altor „daruri" ale 
naturii). Energia solară este încă 
departe de a fi valorificată cores
punzător de către producția agri
colă : din cantitatea de radiații 
primită la sol, numai 1—2_% sînt 
utilizate de către plante. (în cazul 
porumbului, ''în condițiile S.U.A., 
planta captează numai 1,26% din 
energia solară care iradiază solul. 
Cu toate acestea, coeficientul de 
1,26% de valorificare a energiei 
solare reprezintă nu mai puțin de 
5 mii. kcal la hectarul cultivat cu 
porumb, astfel că intrările de e- 
nergie solară — reprezentînd 90% 
din intrările energetice — sînt 
mult mai mari decît cele de ener
gie fosilă).

Concluzia firească ce rezultă din 
aceasta constă în perfecționarea 

structurii culturilor, acordînd o 
mai mare atenție celor care valo
rifică un procent mai mare din e- 
nergia solară iradiată la sol și 
care se transformă astfel intr-o 
mai mare cantitate de energie po
tențială, concentrată în producția 
agricolă. Din păcate însă nu dispu
nem încă de studii comparative 
bine documentate privind ca
pacitatea de absorbție a e- 
nergiei solare iradiate la sol 
de către diferitele culturi a- 
gricole, astfel ca, prin optimizarea 
structurii culturilor, să obținem o 
acumulare de energie solară (po
tențială) fără alte investiții ener
getice (mai ales fosile) suplimen
tare. Acesta este un domeniu în 
care cercetarea științifică rămîne 
pe mai departe datoare agricultu
rii și, implict, omenirii — acut 
preocupată de găsirea unor mij
loace de producție mai eficiente, 
pentru a spori capacitatea de re- 
conversiune de către plante a e- 
nergiei cinetice solare în energie 
potențială.

Problema prezintă aceleași la
cune și aceeași urgență și în ceea 
ce privește crearea unor noi soiuri 
și hibrizi de plante, cu un coefici
ent mai mare de valorificare a e- 
nergiei solare. Chiar și pe plan 
mondial, cercetarea științifică nu 
a pus un accent suficient pe core
larea tuturor tipurilor de factori 
care controlează producția agro- 
sistemelor. De aceea, calitatea so
lului, consumul de energie și de 
elemente minerale nutritive nu au 
fost cuantificate și în funcție de 
capacitatea de conversiune a ener
giei solare de către diferite soiuri 
și hibrizi de plante. Pe plan mon
dial există un început promițător 
în această direcție prin cercetările 
ce urmăresc crearea unor noi hi
brizi de porumb cu o dispunere 
pe verticală a aparatului foliar al 
plantei, îneît acesta, să poată acu
mula o cantitate mai mare de e- 
nergie solară. Este un obiectiv pe 
care trebuie să și-l propună și cer
cetarea științifică agricolă din 
țara noastră, mai ales dacă ținem 
seama că porumbul reprezintă 
principala noastră cultură agricolă 
și este amplasat cu proritate . în 
zonele suclice, cu un grad mai 
mare de luminozitate.

Prioritate ramurilor zootehnice 
care valorifică superior furajele

DACA RAMURA creșterii 
plantelor acționează ca o adevă
rată industrie extractivă, crește
rea animalelor este în principiu o 
„industrie" prelucrătoare, conver
tind energia potențială materiali
zată în produse vegetale, în pro
teină animală, absolut necesară — 
în anumite proporții — unei ali
mentații raționale a oamenilor. Pe 
acest considerent, în economia a- 
gricolă a multor țări dezvoltate, 
creșterea animalelor a devenit o 
ramură prioritară.

Dar, privită în ansamblu, creș
terea animalelor se dovedește un 
slab convertizor de energie, de
oarece pentru a obține 1 kcal 
de produse animaliere este nece
sar, în medie, un consum de 6 
kcal vegetale. însă putem, oare, 
desprinde de aici ideea de a re
nunța la dezvoltarea acestei ra
muri agricole principale, ale cărei 
produse au un rol esențial în 
creșterea potențialului fizic și in
telectual al oamenilor ? Nicide
cum, mai ales dacă ținem seama 
de faptul că rolul de consumator 
dc energie dileră de la o specie 
de animale la alta, iar în cadrul 
aceleiași specii — de sistemul de 
creștere.

Astfel, dintre toate speciile de 
animale, rumegătoarele (bovinele) 
sînt cele care, prin cerințele față 
de furajare, nu fac concurență 
consumului uman de produse ve
getale și nu sînt mari consuma
toare de combustibil fosil. Aceste 
avantaje economice sînt deosebit 
de evidente în cazul creșterii ani
malelor pe pășuni. Or, marea can
titate de produse secundare obți
nute din cultura cerealelor, pre
cum și suprafețele apreciabile de 
pășuni de care dispunem în zo
nele colinare favorizează dezvol
tarea mai accelerată a creșterii ta
urinelor, a căror contribuție la ba
lanța producției de lapte și de 
carne a țării este — sau poate de
veni — hotărâtoare.

Paralel cu orientarea spre cul
turile, soiurile și hibrizii de 
plante, precum și spre speciile de 
animale care măresc capacitatea 
de conversiune a energiei solare 
în cadrul agriculturii, un rol de 
primă importanță îl are orientarea 
spre culturile și tehnologiile care 
economisesc consumul de energie 
fosilă.

prof. dr. Oprea PARÎ’ALÂ
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ECONOMIE NAȚIONALA

Mecanismul economico-fmanciarî functîonalitate-efîcientă
■>

EXTINDEREA METODEI COSTURILOR NORMATE
LA BAZA DIMENSIONĂRII CORECTE

A PRODUCȚIEI NETE

O metodă care permite controlul operativ al evoluției costurilor

REZULTATELE obținute pînă 
în prezent în majoritatea între
prinderilor prin introducerea pro
ducției nete ca indicator de bază în 
planificare demonstrează în mod 
convingător superioritatea noului 
indicator în comensurarea efortu
rilor proprii ale fiecărui colectiv 
de muncă în realizarea de noi va
lori de întrebuințare, și, implicit, 
în sporirea venitului național. S-au 
eliminat astfel influențele muncii 
trecute, care denaturau rezultatele 
proprii ale fiecărei unități și, toto
dată, s-au pus bazele unui meca
nism economico-financiar care 
promovează concepte superioare, 
cum sînt : autogestiunea, autofi
nanțarea și autoconducerea.

Elemente cu influență asupra 
valorii nou create

ASUPRA MĂRIMII valorii pro
ducției nete acționează numeroși 
factori, a căror influență se reper
cutează în sens pozitiv sau nega
tiv, după caz, în proporții dife
rite.

Elementele avute în vedere în 
calculul acestui indicator pot fi 
grupate în două categorii și 
anume : cele care concură într-o 
anumită proporție la majorarea 
valorii producției nete, în cazul 

.creșterii volumului lor și respectiv 
cele care participă la această creș
tere proporțional cu reducerea vo
lumului lor. în prima categorie 
sînt incluse elementele care deter
mină valoarea producției globale 
luată în calculul producției nete, 
exprimând valoarea totală a pro
duselor (serviciilor) destinate li
vrării, precum și a producției în 

cum de fabricație. în cea de a doua 
categorie se includ cheltuielile ma
teriale, a căror influență este de
terminantă în realizarea indicato
rului producția netă. Spre deose
bire de prima categorie, a căror 
elemente participă la realizarea 
indicatorului într-o proporție co
respunzătoare valorii nou create, 
reducerea cheltuielilor materiale 
se reflectă în totalitate în crește
rea valorii producției nete.

înainte de a aborda mai pe larg 
problemele pe care le ridică apli
carea metodei costurilor normate, 
să consemnăm cîteva rezultate ob
ținute în realizarea producției, nete 
la întreprinderea de pompe-Bucu- 
rești. La 28 februarie a.c. situația 
realizării principalilor indicatori 
economico-f  inanciari era urmă
toarea :

Indicatorii (plan’—100)
Producția netă
Producția marfă fabricată
Producția globală industrială
Producția marfă vîndută 
și încasată
Beneficiul
Productivitatea muncii 
calculată în raport 
cu producția netă
Cheltuieli materiale la
1 000 lei producție marfă

101,0 (%)
100,3 (%)
100,3 (%) .

117,9 (%)
120,6 (%)

100,8 (%)

—0,9 (lei)

Pe lingă măsurile care vizează 
creșterea producției și productivi
tății muncii, utilizarea mai bună 
a capacităților de producție și a 
timpului de muncă, un accent deo
sebit s-a pus pe identificarea tu
turor resurselor pentru reducerea 
costurilor totale, îndeosebi a celor 
materiale, factori hotărâtori ai 
creșterii eficienței economice a 
întreprinderii și, în acest context, 

ai realizării producției nete plani
ficate.

Planul de măsuri privind redu
cerea costurilor de producție, ela
borat pentru acest an conține un 
număr de 135 măsuri, cu o efi
ciență economică de 29,4 mii. lei, 
din care 14,3 mii. lei urmează să 
se realizeze prin reducerea cheltu
ielilor materiale. Volumul de eco
nomii planificat pe seama efortu
lui propriu se va realiza prin :

— reducerea normelor de con
sum, îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, extinderea folosirii 
înlocuitorilor — 7,5 mii. lei ;

— creșterea gradului de valori
ficare a producției — 3,7 mii. lei ;

— reducerea cheltuielilor le
gate de aprovizionarea tehnico- 
materială și desfacerea producției 
— 1,2 mii. lei ;

— folosirea completă a capaci
tăților de producție — 2,0 mii. lei ;

— diminuarea cheltuielilor de 
muncă vie pe seama creșterii pro
ductivității muncii — 15,1 mii lei.

Deosebit de important este ca 
aceste măsuri, prevăzute în pro
gram cu termene și responsabili
tăți, să fie aduse la îndeplinire în 
totalitate, astfel încît efectul lor 
să poată fi materializat în reduce
rea efectivă a costurilor de pro
ducție la nivelul stabilit.

în afara acestor măsuri, s-au 
inițiat și o serie de acțiuni pe li
nia consumurilor de combustibili 
și energie, utilizării raționale a 
materialelor secundare rezultate 
din procesul de producție, gospo
dăririi mai bune a materialelor etc. 
Toate acestea sînt menite să con
tribuie direct la reducerea cheltu
ielilor totale de producție, în pri
mul rînd a celor materiale, la rea-
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lizarea și depășirea indicatorului 
producția netă, la creșterea efici
enței economice.

Cum se realizează normarea 
și evidența costurilor

CUNOAȘTEREA cit mai exactă, 
completă și la timp a costului de 
producție constituie un element 
esențial pentru procesul conducerii 
activității economice. Metodele de 
calculație clasice aplicate în între
prinderile industriale, avînd ca 
obiectiv principal determinarea 
consumului efectiv al fiecărui pro
dus nu permite cunoașterea aces
tui cost decît la finele fiecărei luni 
sau la terminarea unor faze ale 
procesului de producție. în aceste 
condiții informațiile obținute au 
un caracter „istoric11, referin- 
du-se la perioade trecute, cu po
sibilități reduse de utilizare în 
procesul conducerii curente și pre
vizionale. De aici, necesitatea in
troducerii unor metode perfecțio
nate de evidență și calcul, care să 
permită analiza și controlul costu
rilor de producție pe parcursul 
desfășurării fabricației și inter
venția promptă pentru înlăturarea 
abaterilor care apar față de nor
mele de consum de materiale și 
manoperă.

în cadrul acțiunii întreprinse în 
întreaga economie în anul 1978 
privind îmbunătățirea normării 
costurilor și a evidenței acestora, 
în cadrul întreprinderii noastre — 
care experimentează de mai mulți 
ani în două secții de producție me
toda costurilor normate — s-a tre
cut la revizuirea calculațiilor nor
mate pentru fiecare reper, suban- 
samblu și produs pe baza normelor 
de consum de materiale și de 
muncă cuprinse în documentația 
tehnologică (fișe tehnologice, re
țete de fabricație, norme de con
sum etc.). Pînă în prezent s-au 
elaborat și revizuit un număr de 
cca, 7 000 calculații normate pen
tru repere turnate și forjate și sînt 
în curs de elaborare un număr de 
cca. 2 000 calculații pentru reperele 
prelucrate și cca. 2 000 calculații 
pentru subansamble. Calculul a- 
nalitic al costurilor normate pe 
repere și subansamble este impus 
de sistemul de lucru „cu se
mifabricate din producție11 prac
ticat de întreprindere. Deosebit 
de problema elaborării calcula
țiilor normate, s-a organizat și 
sistemul de urmărire și eviden
țiere a abaterilor care se produc 

față de normele de consum și de 
muncă, obiectiv major al metodei 
costurilor normate. Prin acest 
sistem s-a urmărit să se identi
fice și să se evidențieze în mod 
operativ abaterile la consumurile 
directe de materiale și manoperă 
chiar în momentul producerii lor 
și, totodată, să se stabilească cauza 
fiecărei abateri. Cu această ocazie 
a fost necesar să se elaboreze un 
nomenclator al abaterilor pe cauze 
și responsabili de producerea lor.

Din aplicarea experimentală 
efectuată pînă în prezent a rezul
tat că ponderea abaterilor la cos
turile directe o dețin cele privind 
materialele. Principalele cauze care 
determină abateri la materiale s? 
referă la modificări în documenta
ția tehnologică efectuată ulterior, 
modificarea normelor de consum 
ca urmare a reproiectării, introdu
cerii de tehnologii noi, inovații 
etc., depășiri ale consumurilor spe
cifice generate de rebuturi, înlo
cuiri de materiale ca urmare a 
neasigurării sorturilor prevăzute 
în documentația tehnică, adaosuri 
suplimentare în procesul de tur
nare etc.

în cadrul sistemului de calcul și 
evidență a abaterilor s-a organi
zat și reglementat metodologia de 
aprobare a cererilor pentru co
recturi (abateri) de la documenta
ția tehnologică, stabilindu-se corn 
petențe de aprobare în cadrul 
unor limite valorice în sarcina 
unor factori de conducere din 
compartimentele tehnice și de 
producție. Condiția de bază ce s-a 
impus a fi analizată cu ocazia 
aprobării corecturilor a fost aceea, 
ca prin înlocuiri de materiale, să 
se asigure menținerea sau îmbu
nătățirea calității produselor. 
Reglementarea privind stabilirea 
competențelor de aprobare a co
recturilor (abaterilor) față de do
cumentația tehnologică a fost nece
sară pentru a institui o ordine de- 
săvîrșită în acest domeniu (în pri
vința desemnării persoanelor care 
au dreptul a aproba modificări) și. 
în același timp, pentru a putea 
determina în mod operativ abate
rile valorice generate de aceste 
modificări.

Un alt obiectiv în cadrul siste
mului de evidență și urmărire a 
abaterilor față de costurile nor
mate se referă la informarea ope
rativă a factorilor de decizie din 
secții și servicii, precum și a con
ducerii întreprinderii cu date pri
vind volumul și cauzele abateri
lor în vecLerea analizării și luării 

de măsuri pentru înlăturarea aces
tora.

Cunoașterea operativă a volu
mului și sensului abaterilor are o 
dublă însemnătate. în afară de 
influența directă pe care acestea o 
au asupra indicatorilor „Cheltuieli 
totale la 1 000 lei producție marfă11 
și „Cheltuieli materiale la 1 000 lei 
producție marfă11, cît și asupra 
valorii producției nete, introdu
cerea metodei costurilor normate 
pentru calculul și evidența costu
rilor de producție va crea meca
nismul necesar pentru urmărirea 
operativă a consumurilor directe 
de materiale și manoperă care de
pășesc pe cele prevăzute în nor
mele de consum și de muncă. To
todată, această metodă va da po
sibilitatea unităților economice să 
cunoască în orice moment volu
mul cheltuielilor materiale (cos
turi materiale normate -f- abateri), 
deci a unuia din elementele de 
bază, cu influență determinantă în 
calculul producției nete.

Față de marile avantaje pe care 
le oferă metoda costurilor nor
mate, este necesar să se intensifice 
eforturile întreprinderilor pentru 
finalizarea lucrărilor preliminare 
specifice metodei. Datorită numă
rului deosebit de mare al repere
lor, subansamblelor și produselor 
aflate în programul de fabricație 
al întreprinderilor constructoare 
de mașini, se impune ca principa
tele lucrări, și în primul rînd ela
borarea calculațiilor normate, să 
se realizeze cu ajutorul calculato
rului electronic. în acest sens, pri
mul pas îl reprezintă transpune- 
-ea fișelor tehnologice clasice în 
fișe specifice prelucrării automate 
a datelor în care toate elementele 
sînt supuse codificării.

Acțiunea de îmbunătățire a 
normării costurilor și a evidenței 
acestora este în curs de desfășu
rare într-un număr limitat de în
treprinderi, urmînd a fi extinsă și 
generalizată.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent în cadrul întreprinderii de 
pompe sînt edificatoare, așa încît 
ne-am propus să intensificăm 
eforturile pentru extinderea ei și 
in sfera calculației costurilor pen
tru produse finite. în felul acesta 
vom putea urmări în mod opera
tiv totalitatea consumurilor de 
materiale care intră în calculul va
lorii producției nete.

dr. Stere STÂTICÂ 
contabil șef 

întreprinderea de pompe București



ASPECTE ALE CORELAȚIEI:
CONSUM DE ENERGIE-CREȘTERE ECONOMICA [I]
Rezultate calitative, dar și însemnate rezerve potențiale

IN CONDIȚIILE caracterului li
mitat al unor resurse de mate
rii prime și energie, rolul ener

geticii în viața economică și socială 
dobîndește valențe noi, în sensul 
că se urmărește nu numai asigura
rea pe termen lung a necesarului 
de energie al societății, dar și pro
iectarea rațională a acestui necesar. 
Problemelor gospodăririi resurselor e- 
nergetice li se acordă în țara noastră 
o deosebită atenție. Este o realitate 
faptul că în România analizele profun
de efectuate de conducerea partidului, 
de secretarul său general, au eviden
țiat cu clarviziune, înainte de declan
șarea crizei energetice mondiale, nece
sitatea orientării întregii economii na
ționale pe calea raționalizării riguroase 
a consumurilor energetice. Problema 
reducerii consumului de combustibil și 
energie, în general a consumurilor 
materiale, este apreciată ca problema 
numărul unu a eficienței, a creșterii 
venitului național, a dezvoltării econo
miei naționale.

Criticînd tendința spre consumuri 
neraționale, concepția greșită potrivit 
căreia consumul de energie trebuie să 
meargă mereu înaintea creșterii pro
ducției industriale — concepție genera
tă la timpul său de societatea de con
sum, dar care este în prezent sever re
vizuită chiar în' țările capitaliste dez
voltate — secretarul general al parti
dului releva că lupta pentru reducerea 
consumului de combustibil și energie 
nu trebuie să constituie o acțiune de 
campanie, de moment, conjuncturală, 
ci o problemă de orientare și reorien- 
tare a însăși structurii economiei na
ționale și industriale, a. dezvoltării 
noastre economice de viitor, de care de
pinde ridicarea continuă a bunăstării 
poporului.

Aceasta se justifică și prin existența 
unor condiții specifice nefavorabile: re
zervele interne de țiței și gaze foarte

') Nicolae Ceaușescu, Cuvîntare la Con
sfătuirea cu cadrele de conducere din in
dustrie, construcții, transporturi și agri
cultură, 6 martie 1979. „Scînteia" nr. 
11 366 din 8 martie 1979, p. 3. 

limitate; condițiile din ce în ce mai di
ficile din punct de vedere economic și 
tehnologic de exploatare a rezervelor 
de țiței, gaze naturale și chiar a celor 
de cărbune, care măresc necesarul de 
investiții și costul extracției; sporirea 
cotelor anuale de țiței, cocs și cărbune 
cocsificabil din import Ia prețuri ridi
cate etc. Iată de ce, în țara noastră 
economisirea combustibilului și ener
giei devine, ^lături de alți factori, un 
criteriu important pentru definirea 
strategiilor de structurare a producției. 
„Ținînd seama de caracteristicile situa
ției economice internaționale, de impli
cațiile crizei energetice și de materii pri
me, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Dinamica și ritmul mediu anual de creștere a producției și consumului de energie 
electrică în țara noastră

1960 

Producția de mil. kWh 7 650 35 088 53 721 59 858
energie electrică în % 100.0 458,7 702,2 782,5 12,85

în °/o 100 153,1 170,6 7,95
în % 100 111,4 5,55

Consumul de mil. kWh 6 832 29 387 47 157 55 614
energie electrică în % 100 430,1 690,2 814,0 13,13

în % 100 160,5 189,2 9,55
în °/o 100 117,9 8,60

Producția de kWh 416 1 732 2 529 2 764
energie electrică în % 100 416,3 607,9 665,1 11,80
pe locuitor în °/o 190 146,0 159,6 6,90

în % 100 109,3 4,55

Consumul de kWh 371 1 451 2 220 2 568
energie electrică în % 100 391,1 598,4 692,2 12,05
pe locuitor în % 100 153,0 177,0 8,50

în % 100 115,7 7,55

Consumul de kWh 4 969 12 261 11 509 15 563
energie electrică în % 100 246,7 292,0 313,3 6,95
pe un muncitor în % 100 118,3 127,0 3,47
din industrie în °/o > 100 107,3 3,60

Sursa : calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al R. S. România, 1978, p. 45, 
179, 180 și 181.

un obiectiv central al viitorului cinci
nal va fi îmbunătățirea radicală a 
structurii industriei noastre, orientarea 
hotărîtă spre dezvoltarea ramurilor și 
sectoarelor mici consumatoare de ener
gic" ').

Aceste indicații reprezintă, de fapt, o 
reevaluare a concepțiilor de politică e- 
nergetică națională, orientarea întregii 
economii spre o raționalizare și mai ri
guroasă a consumurilor de energie șț 
combustibil. în lumina lor vom exami
na cîteva aspecte privind evoluția pro
ducției și consumului de energie elec
trică, corelația dintre consumul de e- 
nergie electrică și creșterea economică 
în ramurile economiei naționale.

Tabelul nr. 1

1970

Ritm mediu 
anual de 

1975 1977 creștere în
perioadele 
respective



Reîația dintre producția 
și consumul de energie electrică

ROMÂNIA a făcut în ultimii 25—30 
de ani eforturi susținute pentru a-și 
învinge rămînerea -în urmă și a asigura 
poporului un nivel de viață cât mai 
înalt. Pe plan energetic, acest proces 
s-a concentrat în construirea jle mari 
hidrocentrale, centrale electrice, nume
roase hidro și termocentrale electrice. 
S-au asigurat astfel posibilități pentru 
o creștere, în concordanță cu cerințele 
economiei, a producției de energie pri
mară și energie electrică, cît și în ce 
privește consumul acestora. în anul 
1978 producția de energie electrică a 
reprezentat. aproape 65 miliarde kWh, 
fiind mai mare de peste 57 ori decît 
cea realizată în 1938 și de peste 30 de 
ori față de cea din 1959. Potrivit pre
vederilor, în anul 1980 producția de e- 
nergie electrică va ajunge pînă la 
75—80 miliarde kWh.

Toate acestea s-au reflectat în mod 
corespunzător în sporirea producției de 
energie electrică pe ansamblul econo
miei și pe locuitor — ca indicator al 
industrializării, cît Și a consumului de 
energie electrică pe total, pe locuitor 
și pe un lucrător — respectiv pe' un 
muncitor în industrie — ca indicator al 
înzestrării muncii cu energie electrică 
(tabelul nr. 1). Pentru a se asigura 
comparabilitatea în dinamică a tuturor 
acestor indicatori în tabelul amintit a 
fost considerată ca bază de pornire a- 
nul 1960. Analiza acestor date pune în 
evidență cîteva aspecte importante.

Astfel, producția totală de energie 
electrică a sporit, în perioada analiza
tă, de 7,82 ori, înregistrând un ritm 
mediu anual de 12,85%; acest ritm este 
superior ritmului de creștere a venitu
lui național (9,25%) și celui de creștere 
pe asamblul industriei (12,75), pe 
aceeași perioadă ; asupra acestei pro
bleme, în primul rînd asupra raportului 
dintre consumul de energie și creșterea 
venitului național vom reveni. Conclu
zii similare se pot desprinde dacă se 
analizează evoluția producției de ener
gie electrică pe perioade mai îndelun
gate.

Este de remarcat că consumul total 
de energie electrică a crescut într-un 
ritm mai înalt decît cel înregistrat de 
producția totală de energie, ceea ce s-a 
reflectat corespunzător și în indicato
rul consumului de energie electrică pe 
locuitor față de producția de energie 
electrică pe locuitor. Creșterea în ritm 
mai înalt a consumului de energie elec
trică este, în mare parte, rezultatul e- 
forturilor făcute pentru înzestrarea 
electroenergetică a întregii economii, 
pentru crearea bazelor industriei mo
derne și dezvoltarea îndeosebi a meta
lurgiei, chimiei, construcțiilor de mașini 
și industriei materialelor de construc
ții — caracterizate . printr-un consum 
ridicat de energie primară — cît și 
pentru ridicarea standardului de viață 
al poporului. Drept efect al tuturor 
acestor măsuri, consumul de energie pe 
locuitor, care în anul 1950 era în țara 
noastră de abia 60% din media mon
dială, a ajuns în 1971 să egaleze aceas
tă medie, iar în 1974 să o depășească. 
Fără îndoială însă, această creș
tere reflectă, deopotrivă, existența, mai 
ales în industrie, a unor însemnate re
zerve de economisire a energiei electri

ce. Ele constau, în principal, în .men
ținerea unor consumuri energetice mai 
mari pentru obținerea unei unități de 
venit .național comparativ cu alte țări 
dezvoltate industrial, â unor pierderi 
de energie electrică în rețelele de 
transport și distribuție, în neutilizarea 
completă a resurselor energetice secun
dare, cît și în existența, în unele ca
zuri, a unor forme de risipă.

Analiza evoluției producției și consu
mului de energie electrică în ultimul 
deceniu .pune. în evidență modificări 
importante de ordin calitativ, în sensul 
diminuării accentuate a ritmurilor de 
creștere a acestora. Astfel, față de 1970, 
în anul 1977 producția de energie elec
trică a sporit de 1,71 ori (înregistrînd 
un ritm mediu anual de 7,95%), iar 
consumul de energie electrică a crescut 
de 1,89 ori (ritm mediu anual 9,55%), 
ritmurile respective reflectîndu-se, în 
mod corespunzător, asupra producției și 
consumului de energie electrică pe lo
cuitor, cît și asupra consumului de 
energie electrică pe un lucrător sau 
muncitor din industrie. Este de men
ționat, totodată, că deși ritmul de 
creștere a consumului de energie elec
trică pe ansamblul economiei naționale, 
s-a situat sub ritmul mediu anual de 
creștere a venitului național (10,8%) și 
a producției industriale (12,7%) pe 
aceeași perioadă, el s-a menținut supe
rior celui privind producția de energie 
electrică datorită cauzelor arătate mai 
înainte.

Tendința de diminuare a ritmurilor 
medii anuale de creștere a producției 
și a consumului de energie electrică se 
accentuează în acest cincinal și în vii
tor, ca rezultat al măsurilor și acțiuni
lor inițiate de conducerea partidului 
pentru valorificarea superioară și eco
nomică a energiei, creșterea randamen
tului utilizării ei, astfel îneît sporurile 
de venit național și de producție să se 
realizeze cu un consum mai mic de 
energie față de perioadele anterioare.

Corelația dintre dinamica înzestrării cu 
dinamica produc 

Sutsa : calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al R. S. România, 1973, p. 83—86 : 90—93; 
96 ; 105 și 179 : productivitatea muncii pe o persoană ocupată a fast determinată ca un 
raport procentual între dinamica venitului național (producției .nete) și dinamica popu
lației ooupate din fiecare lasnură.

1955 = 100 1970 = 100
Ritm mediu 

anual de 
creștere

1975 1977 1975 1977 1956- 1971-
1977 1977

Total economie 
națională
Fonduri fixe pe 
o persoană ocupată 
Consum de energie 
electrică pe o persoană

394,1 470,8 153,7 183,8 7,30 9,10

ocupată
Productivitatea muncii

1 123,8 1 310,9 156,1 182,1 12,40 8,95

pe o persoană ocupată
Industrie

489,8 582,1 166,3 197,3 8.35 10,20

Fonduri fixe 
pe o persoană ocupată 
Consum de energie

308, l 353,8 135,4 155,0 5,90 6,45

electrică pe o persoană 
ocupată
Productivitatea muncii

454,2 488,9 122,2 131,5 7,48 4,00
pe o persoană ocupată 
Productivitatea muncii

436,1 504,2 136,2 157,2 7,62 6,65
pj o persoană 
în industrie 416,2 490,2 136 161 7,50 7,00

Totodată, la baza acestei tendințe se 
află accentuarea modernizării structu
rii economiei, dezvoltarea prioritară a 
ramurilor prelucrătoare în care consu
mul specific de energie primară este 
mai redus. Cu toate acestea, nu se poa
te spune că au fost epuizate posibili
tățile de micșorare a consumurilor de 
energie, atîta tim.p cît la noi se chel
tuiește o cantitate mai mare de com
bustibil convențional, comparativ cu 
statele dezvoltate industrial. Pornind 
de la această situație, se impun mă
suri hotărîte în continuare pentru gă
sirea soluțiilor necesare reducerii con
sumurilor de energie, printre care: 
restructurarea producției diferitelor ra
muri industriale, orientarea în viitor 
către sectoare de producție avantajoase 
din junct de vedere al consumurilor de 
combustibil și energie; elaborarea de 
programe speciale menite să elimine 
risipa de orice fel, să asigure recupera
rea tuturor resurselor energetice, șă de
termine continua modernizare a echi
pamentelor și instalațiilor, perfecționa
rea tehnologiilor etc.

Cu actualul grad de înzestrare 
electro-energetică — o sporire 
sensibilă a productivității

SPORIREA producției de energie 
electrică a asigurat creșterea înzestră
rii cu energie electrică a muncii. în 
aceste condiții apare ca esențială ce
rința utilizării intensive a mașinilor și 
utilajelor, fructificarea in acest cadru 
a oricăror posibilități pentru îmbunătă
țirea rezultatelor calitative în activi
tate, bararea oricăror canale de risipă, 
de folosire nejudicioasă a energiei, a 
energiei electrice.

Să urmărim în acest scop modul cum 
a evoluat productivitatea muncii com
parativ cu înzestrarea tehnică și ener
getică (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2
fonduri fixe și energetice a muncii și 
ivității muncii

— în % —



ECONOMIE NAȚIONALA

a) Analiza pe o perioadă mai înde
lungată de timp (1955—1977) a corela
ției menționate relevă, pentru toate ra
murile, tendința de creștere mai rapidă 
a înzestrării muncii cu energie electri
că față de creșterea productivității 
muncii. Datele ne arată din acest punct 
de vedere, existența unor • consumuri 
specifice ridicate de energie pentru ob
ținerea unui anumit spor de producti
vitate a muncii. Or, în actualele con
diții, cînd economia noastră traversea
ză o perioadă de continuă modernizare, 
de ofensivă hotărîtă pentru o calitate 
nouă, superioară în toate planurile, 
creșterea eficienței întregii activități 
ieste condiționată nemijlocit de micșo
rarea consumurilor de energie și com
bustibil.
. Astfel, în industrie, în perioada 
1955—1977 fondurile fixe pe o persoană 
ocupată au crescut într-un ritm mediu 
anual de 5,9%, consumul de energie 
electrică într-un ritm de 7,48%, iar 
productivitatea muncii pe o persoană 
ocupată într-un ritm de 7,62% (calcu
lată ca un raport procentual între di
namica producției nete și dinamica 
populației ocupate). Tendințe asemănă
toare se constată în ramura de transpor
turi și telecomunicații, precum și pe an
samblul economiei naționale, cu men
țiunea că decalajele au fost mai evi

dente. De pildă, în transporturi și tele
comunicații, în aceeași perioadă crește
rea fondurilor fixe pe o persoană ocu
pată a fost de 2,08 ori, cu un ritm me
diu anual de 3,40%, cea a consumului 
de energie electrică de 9,01 ori (ritm 
mediu anual 10,50%), iar cea a produc
tivității muncii pe o persoană ocupată 
de 3,536 ori (ritm mediu anual 5,90%).

în ceea ce privește ramurile cons
trucții și agricultură, rezultatele "măsu
rate prin productivitatea muncii nu 
reflectă decît în mică măsură efortul 
depus pentru înzestrarea muncii cu 
fonduri fixe și cu energie electrică, 
dovedind că în aceste ramuri utilajele 
și mașinile sînt folosite mult sub capa
citatea de producție; în acest sens exis
tă, de altfel, rezerve în toate ramurile 
economiei.

b) începînd cu cincinalul 1971—1975 
se constată o anumită îmbunătățire, 
în sensul reducerii intensității creșterii 
consumului de energie electrică și pe 
ansamblul economiei, evoluția acestui 
consum fiind devansată de dinamica 
înzestrării muncii cu fonduri fixe cît și 
de dinamica productivității. Din studiul 
evoluției corelației menționate rezultă 
totodată că în industrie și pe ansamblul 
economiei, productivitatea muncii pe 
o persoană ocupată crește mai rapid 
atît față de creșterea fondurilor fixe, 
cît și față de sporirea consumului de 
energie electrică pe o persoană ocupa

tă. Astfel, în industrie, în perioada 
menționată, ritmul mediu anual de 
creștere a productivității muncii pe o 
persoană ocupată a fost de 6,65%, cel al 
înzestrării muncii cu fonduri fixe de 
6,45%, iar cel al consumului de energie 
electrică pe o persoană ocupată de 4%.

Este de menționat, totodată, că în 
agricultură, transporturi și telecomu
nicații, ritmul mediu anual de creștere 
a consumului de energie electrică pe o 
persoană ocupată se menține deasupra 
ritmurilor medii anuale de creștere a 
fondurilor fixe și a productivității 
muncii pe o persoană ocupată, prezen- 
tînd chiar tendințe de creștere față de 
perioadele precedente.

Datele prezentate arată, așadar, că în 
ansamblu, s-au obținut realizări cali
tative mai bune decît cele din perioada 
anterioară, în acțiunea de creștere a 
productivității muncii și de utilizare a 
potențialului tehnico-energetic existent; 
totodată, este evidentă existența încă 
a unor importante rezerve în toate ra
murile economiei pentru sporirea efi
cienței, situate cu deosebire în sfera 
producției, a gospodăririi fondurilor 
fixe și a utilizării energiei electrice. 
Asupra unora din aceste probleme vom 
reveni într-un număr viitor al revistei.

dr. Vasile M. POPESCU
Comitetul de Stat al Planificării

AL 35-LEA
TÎRG INTERNAȚIONAL 

PLOVDIV, BULGARIA 
3 —10 septembrie 1979 

Pe o suprafață de 165 000 mp vor fi expuse cele 
mai noi realizări în domeniul științei și tehnicii

Expoziția internațională specializată
„Mașini de ridicat și transport uzinal"

6—12 iunie 1979, Plovdiv 
pe teritoriul Tîrgului Internațional

Expoziția internațională specializată 
„Articole sportiv-turistice, pentru camping, acceso
rii de vînătoare și pescuit, jucării, articole tehnice 

și științifice create de tineri". 
1—8 noiembrie 1979, Plovdiv

pe teritoriul Tîrgului Internațional

Informații detaliate obțineți la :
— Direcția Tîrgului Internațional Plovdiv, bd. Gh. 

Dimitrov, 37, telef. : 5-31-90 ; 5-31-45 ; 5-31-46; 
5-27-22 ; 5-31-77 ;
Telegrame : Panaira Plovdiv ; telex : 044 432 
Partet BG.

— Camera Bulgară de Comerț și Industrie — bd. 
Al. Stamboliiski, 11-a, telef. : 87-26-31 : tele
grame ; Torgpalata — Sofia ;
telex 22 374

Reprezentanțele comerciale ale R.P.B.
în străinătate.



CONDUCERE - ORGANÎZARE

Generalizarea experienței înaintate

ORGANIZAREA, GENERATOR III EFICIENTĂ

O suită de metode și tehnici de organizare ce pun in valoare 
resursele de creștere a productivității muncii 
și de îmbunătățire a altor indicatori calitativi

h- \Proqresui tehnic

CERINȚELE trecerii la o nouă ca
litate în întreaga activitate eco
nomică au pus și în fața indus

triei județului Prahova, ca o problemă 
prioritară, creșterea accelerată a pro
ductivității muncii. In principalele în
treprinderi, rod al industrializării so
cialiste, se pornea de la un nivel rela
tiv ridicat al acestor indicatori, deter
minat de calitatea înzestrării tehnice și 
a tehnologiilor utilizate ; totuși, atît în 
expresie absolută, cît și în dinamică, 
acest nivel se situa — și este încă și 
acum — sub cel atins, în procese de 
fabricație similare, de către firme din 
țări avansate economic. Or, după cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Fără a realiza o productivitate a mun
cii la nivelul țărilor dezvoltate nu vom 
putea spune că am depășit stadiul de 
țară în curs de dezvoltare" * *)•  în aceste 
condiții, organele de conducere colec
tivă din numeroase unități industriale 
și-au orientat atenția spre valorifica
rea rezervelor pe care le oferă organi
zarea superioară a conducerii, a pro
ducției și a muncii, făcînd apel la me
todele și tehnicile specifice care s-au 
impus ca avantajoase în economia noas
tră și pe plan mondial.

Aportul diferiților factori la sporul 
anual al productivității muncii pe 
ansamblul industriei prahovene.

4 milioane de lei-valută/an; ca urmare 
a determinării stocului optim de piese 
de schimb ; • micșorarea cu 15 lei/1000 
lei fonduri fixe a cheltuielilor pentru 
întreținerea și reparația mașinilor și 
utilajelor ; • realizarea unei economii 
relative de 184 de lucrători, ca urmare 
a creșterii indicelui de utilizare exten
sivă a mașinilor-unelte. De această ex
periență pot profita și alte unități pra
hovene ale construcției de mașini : în
treprinderea de utilaj chimic-Ploieșți, 
întreprinderea mecanică și întreprinde
rea „Neptun" dsn Cîm.pina ș.a.

— Pregătirea, programarea, lansarea, 
execuția și urmărirea producției pe 
baza unui sistem informațional adec
vat a avut, la întreprinderea de ma
teriale izolatoare-Berceni, rezultate po
zitive în ce privește ritmicitatea pro
ducției, diminuarea costurilor, îmbună
tățirea calității produselor. Sistemul se 
pretează la generalizare ;— cu adap
tările cerute de specificul unităților res
pective —în alte întreprinderi din ju
deț unde tehnologia se bazează pe pro
cese de sinteză : rafinăriile Ploiești și 
„Vega“, Combinatul de îngrășăminte 
chimice-Valea Călugărească ș.a.

• ANALIZA TEHNICA A VALO
RII DE ÎNTREBUINȚARE A PRO
DUSELOR

— Reproiectarea agregatului de me
canizare MECC-220, din programul de 
fabricație al întreprinderii „Flacăra"- 
Ploiești. Avînd în vedere că operația de 
repartizare a costurilor de fabricație 
aferente fiecărui reper pe funcții com
ponente ale produsului este dificilă și 
reclamă un volum mare de muncă, a 
fost elaborat, în colaborare cu specia
liștii de la Centrul teritorial de calcul 
electronic-Ploiești,’ un produs informa
tic ale cărui funcții au fost dimensio
nate economic, efectuîndu-se apoi stu
diul comparativ al variantelor produ
sului. Efectele economice obținute cons
tau în :
• simplificarea structurii fizice a pro
dusului, prin eliminarea a 8 repere ;
• reducerea greutății produsului cu 50 
la sută — de la 147 kg la 73,8 kg, deci 
o substanțială economie de metal ;
• diminuarea cu 10 la sută a SDV-uri- 
lor utilizate ; • micșorarea costurilor 
materiale cu 22,5 la sută, a manoperei

Semnificative din acest punct de ve
dere sînt datele din grafic (dreapta, 
sus), referitoare la primii 3 ani ai ac
tualului cincinal. După cum se constată, 
•dintre grupele de căi utilizate pentru 
creșterea productivității muncii, atît 
ponderea cea mai mare, cît și dina
mica cea mai accentuată a aportului 
efectiv le-a avut perfecționarea organi
zării, contribuind cu circa 43,7 la sută 
la sporul de productivitate din 1978 
față de 1977. Aceasta ilustrează o justă 
înțelegere și o acțiune holărîtă pe linia 
imperativului subliniat de către secre
tarul general al partidului, de a utiliza 
la maximum întregul potențial al fon
durilor fixe existente, printr-un efort 
„de gîndire, de inteligență... o organi
zare rațională a producției și a muncii 
pe baza mecanizării și automatizării".2).

Este de menționat faptul că 
atît obiectivele propuse, cît și so
luțiile adoptate au vizat nu nu

mai criteriul productivității, ci — în 
mod corelat — și alte cerințe de primă 
actualitate : reducerea cheltuielilor de

*) Nicolae Ceaușescu, Cuvtntare la Consfă
tuirea cu cadrele de conducere din indus
trie. construcții, transporturi și agricultură. 
Ed. politică, București, 1919.

b Nicolae Ceaușescu, Cuvtntare la aduna
rea generală a oamenilor muncii de la între
prinderea ,,23 August“ din Capitală. Ed. po
litică, București, 1979. 

producție (și în primul rînd a costurilor 
materiale) — deci maximizarea produc
ției nete, îmbunătățirea calității produ
selor, diminuarea importului etc.

Dintre aplicațiile celor mai repre
zentative metode și tehnici de organi
zare superioară, care au asigurat o efi
ciență economică deosebită în unitățile 
unde au fost implementate, menționăm 
(cu detalierea unora dintre ele) :

• SISTEME INFORMATICE PEN
TRU CONDUCEREA ȘI ORGANI
ZAREA PRODUCȚIEI

— Optimizarea transportului produse
lor petroliere. Aplicată la transportul 
pe calea ferată, metoda are la bază 
programarea liniară multidimensională, 
în care funcția de eficiență o constituie 
costul transportului. în urma exploa
tării sistemului creat — PECOTRAF — 
se obțin lunar de la calculator planu
rile operative optime de transport, si
tuația cheltuielilor de transport pe fie
care produs și rafinărie, precum și 
defalcarea planului lunar de transport 
pe decade, semidecade, zile, în vederea 
urmăririi operative ă realizării lui. A- 
plicarea în anul 1978 a sistemului 
PECOTRAF la întreprinderea de tran
sport și livrări de produse petroliere- 
Ploiești a avut, ca rezultat o eficiență 
economică materializată în :

• reducerea cheltuielilor anuale de 
transport cu 1,5 milioane de lei, ca urmare 
a micșorării distanței medii ;
• utilizarea rațională a parcului de va- 

goane-cisternă și reducerea volumului de 
penalizări plătit de către întreprindere cu 
10 000 lei/an ;

® asigurarea ritmicității în livrarea 
produselor petroliere ;

• eliminarea situațiilor de neonorare a 
comenzilor din cauze legate de programa
rea transporturilor ;

• o economie de 7 000 ore-om/an, ca 
urmare a prelucrării la calculator a co
menzilor.

— Subsistemul informațional cu pri
vire la optimizarea activității de în
treținere și repartiție a utilajelor. Sub
sistemul, proiectat la întreprinderea „1 
Mai"-Ploiești, a folosit un calculator 
FELIX a C-256. Prelucrarea automată a 
datelor permite compartimentelor legate 
direct de activitatea de reparații și în
treținere — mecano-energetice, aprovi
zionare, personal-în vățămînt-retr ibui re 
— să obțină operativ și să utilizeze în
tregul set de informații necesare opti
mizării acestei activități, ceea ce a con
dus la următoarele elemente de efi
ciență : • reducerea importului cu cca

O Alțifactori [ridicarea calificării 
fActori naturali, schimba rea 
structuriiproducției )



Centrala Industriei bumbacului

Graficele — instrumente de analiză și decizie
PENTRU ADUNAREA GENERALA a reprezentanților oame

nilor muncii (ca și pentru ședința C.O.M., care a precedat-o cu 
o zi), la Centrala industriei bumbacului a fost difuzată o dare 
de seamă amplă, in care analiza situației și a fenomenelor se 
sprijinea pe o abundență de date statistice referitoare la cen
trală. la cele 48 de întreprinderi din subordine și alte unități 
componente.

Dezbaterile au fost consistente, angajate și fertile, pentru că 
în ședință, lectura materialului a fost înlocuită cu un comentariu 
dialogat pe un suport intuitiv de date statistice cu o mare forță 
revelatoare pentru caracterizarea unor procese sau fenomene. 
„Instrumentul" principal care a facilitat o asemenea analiză 
l-au constituit cele 8 grafice afișate pe doi pereți ai sălii, care, 
elaborate intr-o concepție și execuție deosebit de sugestivă, au 
ilustrat rezultatele pe 1978, la nivelul centralei și al întreprin
derilor, in ce privește :

— valoarea producției marfă și producția fizică (fire, țesături 
finite) — alăturare cu o semnificație economică particulară ;

— valoarea producției nete și nivelul cheltuielilor materiale — 
de asemenea tin cuplu de indicatori care puii în evidență unele 
corelații economice de o importanță deosebită ;

— productivitatea muncii calculată la producția netă ;
— cheltuielile la 1 000 de lei producție marfă ;
— produsele noi și reproiectate ;
— pierderile datorate defectelor de calitate (cupoane, capete, 

fișii ; bonificații) ;
•— restanțe în livrări la 31 XII ;
— export.
Este interesantă selecția indicatorilor, relevînd interesul pen

tru evoluția laturilor calitative ale activității economice și sub
linierea interdependenței diferiților factori de eficiență. Forța 
de expresie a acestor grafice pentru analiza proceselor și evo
luțiilor constă și în faptul că :

• întreprinderile au fost ordonate după nivelul realizărilor 
lor efective (în volum absolut, nu comparativ cu sarcinile pro
prii), drept criteriu grafic de departajare luîndu-se planul pe 
centrală ;
• la fiecare indicator, fiecare întreprindere a fost caracteri

zată printr-un semn distinctiv semnificînd evoluția rezultatelor 
proprii față de cele din 1977 : un cerc roșu pentru realizări mai 
bune, galben — comparabile, negru — inferioare.

In acest mod, reprezentanții unei unități au posibilitatea de 
a aprecia activitatea acesteia atît în evoluție, cit și relativ la 
întreprinderi similare ca profil tehnologic și sortimentație și la 
nivelul mediu pe centrală. Efectele psihologice sînt lesne de 
dedus : clătinarea automulțumirii pentru „mai bine", confruntat 
cu „foarte bine" ; îndemn la o apreciere mai obiectivă a surse
lor și implicațiilor eventualelor rămîneri in urmă ; dorința de 
a afla cum, pe ce căi alții au acumulat o zestre mai bună ; emu
lație. Plus, de bună seamă, incitarea la o dezbatere, „la obiect", 
din care rezultă ce e de făcut nu numai pentru întreprinderi 
situate la subsolul graficelor, ci chiar Și pentru cele care au acu
mulat „puncte roșii" în serie, cum sînt unitățile din Pitești, 
Baia Mare, Mediaș, Sf. Gheorghe, Pucioasa ș.a.

Directorul general al centralei, ing. Magdalena Filipaș, este 
de părere că „fantastic de mult contează, pentru performanța 
individuală și colectivă, cind te regăsești în parametrii întregu
lui. Legea comparației funcționează în asemenea situație ca un 
stimul deosebit de puternic. In cadrul Centralei industriei bum
bacului, graficele — furnizate de centrul nostru de informa
tică — devin un tot mai apreciat instrument de conducere ; 
imaginea vizuală, mult mai sugestivă decît ■ simpla înșiruire 
de date, are un impact precis, direct, imediat și, cînd e cazul, 
acționează ca un semnal de alarmă".

cu 15 la sută și a costului total al pro
dusului cu 20,23 la sută ; • îmbunătă
țirea formei și aspectului produsului.
• Eficiența economică anuală s-a con
cretizat în obținerea unor economii to
tale de 1,2 milioane de lei.

Analiza valorii, asistată de calcula
tor, poate fi aplicată la reconceperea 
produselor construcției de mașini care 
se încadrează în următoarele restricții: 
au cel mult 1 000 de repere și suban
sambluri ; arborele structurii construc
tive are cel mult 10 nivele de descom
punere ; nomenclatorul funcțional al 
produsului nu conține mai mult de 32 
de funcții.

— Tot pe baza metodei analizei va
lorii au fost reproiectate : la întreprin
derea mecanică Plopeni, pompele cu 
pistoane axiale și cilindri hidrostatici 
(beneficii suplimentare anuale : 750 mii 
lei) ; la întreprinderea „Dero“-Ploiești, 
agregatele de vaporizare și distilare de 
la instalația de acizi naftenici (372 mii 
lei/an).

• Metoda drumului critic
Avantajele acestei metode de pro

gramare complexă cu optimizarea alo
cării resurselor au fost judicios exploa
tate la : organizarea proiectării rafină
riilor de petrol, de către Institutul de 
cercetări, inginerie tehnologică și pro
iectări de rafinării-Ploiești, obținîndu-se 
reducerea cu 110 zile a perioadei de 
proiectare ; organizarea montajului ins
talației de foraj F 200-2 DH, la între
prinderea „1 Mai“-Ploiești — cîștigîn- 
du-se 156 ore-om la ciclul de montaj al 
unei instalații ; organizarea reparațiilor 
(RC2) la turbina de 105 MW de la Ter
mocentrala Brazi, avînd ca efect reda
rea în funcțiune a agregatului cu 9 zile 
mai devreme.

Metoda drumului critic poate fi pre
luată atît de unitățile industriale carac

terizate prin procese de montaj, de cele 
unde sînt programate repar-ații de ins 
talații și agregate complexe, cît și de 
unitățile de construcții și montaje in
dustriale, de Trustul de construcții- 
montaj Prahova în execuția ansamblu
rilor de locuințe etc.

COMITETUL județean de partid. 
Cabinetul județean de organizare 
economico-socială sînt preocupate 

de generalizarea nu numai a acestor so
luții concrete, ci în primul rînd a con
cepției care a stat la baza lor — spo
rirea eficienței economice prin condi
ționarea ei mai strînsă de perfecțio
narea organizării, care cere investiții 
nu de fonduri și de resurse materiale, 
ci de inteligență. Anul acesta, în in
dustria prahoveană productivitatea 
muncii urmează, conform planului, să 
marcheze o creștere de 14,8 la sută față 
de nivelul din 1978 — cel mai mare 
spor anual de pînă acum. Este o sar
cină mobilizatoare pentru personalul 
muncitor din toate unitățile, pentru 
toate consiliile oamenilor muncii. Ală
turi de progresul tehnic și asigurând 
punerea deplină în valoare a potenția
lului acestuia, mai buna organizare a 
conducerii, a producției și a muncii, nu 
pe baze intuitive ci exploatînd din plin 
aparatul metodelor științifice, va trebui 
plasată pe locul cuvenit în cîmpul aten
ției și la unitățile (dintre care am pu
tea menționa Combinatul de îngrășă
minte chimice-Valea Călugărească, în
treprinderea de anvelope-Florești, în
treprinderea de piese turnate-Cîmpina, 
Uzina de construcții metalice „Dacia“- 
Ploiești), care dispun de mari rezerve 
în această privință.

Pornind de la situația din județul 
Prahova de la posibilitățile de interven
ție eficace pe care le demonstrează 
exemplele menționate, relevăm pe un 
plan mai larg necesitatea și posibili

tatea unor modalități de cuantificare a 
efortului depus de fiecare colectiv de 
muncă și a rezultatelor, corespunză
toare acestui efort, pe linia organizării 
superioare a conducerii, a producției și 
a muncii.

ESTIMAREA cantitativă a nivelu
lui de organizare, pentru fiecare 
unitate, oferă posibilitatea anali

zei rezervelor organizatorice existente și 
face posibilă identificarea căilor de 
mobilizare și valorificare a acestora. 
Din acest considerent, se impune ela
borarea unui sistem de indicatori sin
tetici care să poată caracteriza nivelul 
organizării producției, modul cum se 
desfășoară conducerea acesteia. în acest 
context, literatura de specialitate reco
mandă următorii indicatori :

• indicatorul nivelului de organizare 
prin analiza utilizării mijloacelor de 
producție (I.u.m.p.) ;

• indicatorul nivelului de organizare 
prin analiza mișcării obiectelor muncii 
(I.m.o.m.) ;

• indicatorul nivelului de organizare 
prin analiza utilizării forței de muncă 
(I.u.f.m.).

Acești indicatori dau numai indica
ții parțiale asupra nivelului de organi
zare, între ei existînd însă o strînsă le
gătură. Pentru conturarea unei imagini 
de ansamblu asupra modului în care 
întreprinderea, luată ca un întreg, răs
punde la comandamentul unei organi
zări moderne și eficiente se poate folosi 
un indicator general, care face legătura 
între indicatorii parțiali menționați- și 
care prezintă sintetic nivelul organi
zării. Nivel ce trebuie să evolueze con
tinuu, în pas cu dinamismul vieții eco- 
aomico-sociale.

lector univ. Gheorghe ȘTEFAN 
Institutul de petrol și gaze Ploiești



GENERAL Ș! PARTICULAR W PROCESUL MODERNIZĂRII 
STRUCTURII ECONOMICE ÎN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE

OBIECTIVELE MAJORE econo- 
mico-sociale ale tarilor socialiste, 
înserate în planurile cincinale ac

tuale, reflectă eforturile pe care aceste 
state Ie depun pentru crearea — în ca
drul national — și potrivit specificului 
lor — a unor complexe economice mo
derne și, implicit, pentru asigurarea 
unei proportionalități considerată opti
mă între ramuri.

Permițmd desprinderea unor tendințe 
cu caracter mai general, valabile de alt
fel nu numai pentru țările socialiste, ele 
oferă, totodată, și posibilitatea eviden
țierii unor particularități derivate • din 
condițiile concret-istorice ale fiecărei 
țări, din nivelul și stadiul dezvoltării 
sale economcio-sociale, din problemele 
specifice pe care le are de rezolvat.

Faptul că în analiza noastră ne vom 
limita doar la aspectele cele mai sinte
tice ale dezvoltării și modificărilor 
structurale — reflectate prin prisma 
evoluției participării industriei și agri
culturii la crearea venitului national și 
în ocuparea populației, ne va permite să 
concluzionăm, mai ales, asupra unor 
tendințe cu caracter mai general, deși 
nici in acest caz nu lipsesc o serie de 
elemente specifice deosebit de evidente. 
Desigur că o aprofundare a analizei, 
asupra unor aspecte ale strategiilor de 
dezvoltare, prin care de fapt iau naștere 
și se materializează aceste tendințe de 
oi'din general, ar pune în lumină mult 
mai multe elemente cu caracter parti
cular, verificîndu-se si prin aceasta ceea 
ce spunea Lenin, că „general nu există 
decât în particular, prin particular". 
Tocmai, de aceea, România pornește de 
la realitatea obiectivă a condițiilor isto
rice concrete deosebite în care se reali
zează construcția noii societăți în fie
care țară și care determină diversitatea 
formelor și căilor practice de soluțio
nare a problemelor.

Ca elemente de generalitate care pot 
fi desprinse din strategiile naționale de 
modernizare-și de dezvoltare economică 
menționăm faptul că accentul pare să 
se pună din ce în ce mai mult pe ino
vația tehnologică, pe economisirea mun
cii și a mijloacelor financiare, pe valori
ficarea superioară a resurselor naturale 
energetice și minerale precum și pe per
fecționarea metodelor și formelor de 
planificare și gestiune.

Privite prin acest unghi de vedere, 
planurile cincinale 1976—1980 ale țări
lor socialiste europene, reprezintă con
cretizarea unui nou tip de strategii, res
pectiv ale calității creșterii, în cadrul 
căfeia modernizarea structurilor econo
mice nu se realizează de regulă doar 
prin ajustări parțiale, secvențiale, ci 
prin restructurări radicale ale vechilor 
corelații, prin stabilirea unor noi pro- 
porționalități în ansamblul economico- 
social — proces relativ îndelungat.

Analizând evoluția structurilor eco

nomice din șapte țări socialiste 
europene membre ale C.A.E.R., pe 
o perioadă de douăzeci de ani (1960— 
1980) se observă un proces de moderni
zare a structurilor la toate nivelele, re
flectat cel mai sintetic în modificarea 
structurii pe ramuri a venitului natio
nal și a populației ocupate. Dependente 
în primul rînd de gradul diferit de dez
voltare economico-socială, intensitatea 
și sfera de cuprindere a acestui proces 
prezintă, în cadrul tendinței generale, o 
serie de particularități distincte pentru 
fiecare țară socialistă în parte.

Astfel, pentru țările socialiste mai 
avansate, ale căror structuri fundamen
tale generale sînt în linii mari adaptate 
cerințelor unei economii moderne, nu 
se constată mutații structurale radicale 
la nivelul economiei naționale, între 
ramurile și activitățile de bază sau ale 
populației ocupate. Dar, ținînd seama 
de mobilitatea permanentă a cerințelor 
și condițiilor generate de progresul ști
ințific și tehnic și în aceste țări au loc 
o serie de mutații structurale la nive
lele microeconomice, intraramuri, sub- 
ramuri etc.

Pentru țările mai puțin dezvoltate, 
aflate în plin proces de modernizare și 
industrializare socialistă și care tind la 
egalizarea nivelurilor de dezvoltare cu 
ale celor dezvoltate se constată mutații 
majore, chiar radicale, la nivel macro
economic, prin modificarea permanentă 
a corelațiilor dintre principalele ramuri 
ale producției sociale și ale populației 
ocupate. Aceasta implică, bineînțeles, o 
adaptare continuă a structurilor econo- 
mico-sociale și la nivele inferioare, 
subramuri, întreprinderi etc. Prin con
centrarea și folosirea rațională a resur
selor umane, materiale și financiare de 
care dispun se depun eforturi suplimen
tare în vederea ajungerii din urmă și, 
ulterior, a egalizării, într-o perioadă de 
timp cît mai scurtă, a țărilor avansate 
economic.

Ca o caracteristică generală a planuri
lor de dezvoltare economico-socială ale 
țărilor socialiste studiate, este prevede
rea creșterii în continuare a contribu
ției industriei la crearea venitului na
țional — cale eficientă prin care se asi
gură accelerarea dezvoltării economice, 
modernizarea structurilor și promovarea 
progresului în toate sferele de activita
te. In această ordine de idei se pare că 
o amploare tot mai mare capătă feno
menul de extindere a sferei și caracte
rului industrializării, în sensul că tot 
mai multe ramuri cunosc o dezvoltare 
de tip industrial (agricultura, construc
țiile, comerțul etc.). Se demonstrează 
astfel potențiali lăți le multidimensionale 
și multisectoriale ale industrializării în 
condițiile contemporane. Dar și aici se 
manifestă diferențieri importante, țările’ 
care au pornit pe calea construirii noii 
orânduiri de la nivele de dezvoltare mai 

scăzute aflîndu-se abia la începutul 
acestor prefaceri macroeconomice im
portante, în timp ce în țările socialiste 
mai avansate acest proces este în plină 
desfășurare.

CA URMARE a continuării acestui 
proces se prevede ca participa
rea industriei la crearea ve

nitului național să ajungă în 1980 la 
peste 68% în România și Polonia, 60% 
în Bulgaria, mai mult de 57% în Uni
unea Sovietică și peste 49% în Ungaria. 
Faptul că în general mărirea ponde
rii industriei se realizează în condițiile 
orientării cu prioritate a resurselor 
umane, materiale și financiare spre 
subramurile înalt productive, genera
toare și propagatoare de progres teh
nic, care asigură o valorificare su
perioară a resurselor — sau, altfel 
spus, spre „industriile industrializante" 
— este o dovadă că simplul aspect can
titativ include de regulă și importante 
elemente calitative.

Preocupările pe linia modernizării 
structurilor economice sînt evidențiate 
și prin tendința de reducere a ponderii 
agriculturii și silviculturii în venitul 
national, tendință în care se reflectă de 
regulă reamenajările pe care ritmurile 
diferențiate de la ramură la ramură, cu 
mult mai mari pentru industrie, con
strucții, comerț, le au asupra structurii 
venitului national.

Efectele evoluției contribuțiilor 
celor două ramuri de bază (industria și 
agricultura plus silvicultura) la crește
rea economică, prin prisma structurilor, 
pot fi apreciate mai exact prin raportul 
între ponderile lor în venitul national 
(tabelul nr. 1).

Analiza evoluției raporturilor dintre 
ponderile industriei și agriculturii (plus 
silvicultura) în venitul național permite 
evidențierea unul proces continuu de 
departajare între cele două ramuri în 
favoarea primeia, această situație l'iind 
regăsită chiar și în țări care la începu
tul deceniului trecut aveau o industrie 
avansată de mare productivitate*)  
(R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă). Dacă 
în anul 1960 raportul respectiv atingea 
cote maxime de 5,13 (R.D. Germană) și 
4,17 (R.S. Cehoslovacă), în 1980, conform 
estimărilor noastre, ponderea industriei 
în venitul național o va depăși pe aceea 
a agriculturii de peste 8,7 ori în Ceho
slovacia și mai mult de 6,5 ori în 
R.D. Germană (raporturi care se situea
ză la nivele superioare acelora înregis
trate în .1975 de Suedia și Franța, țări 
capitalisto puternic industrializate). Re
marcăm. totodată, prin prisma acestui 
indicator, existența unui important de-

♦) Considerăm necesar să subliniem faptul 
că metcdaldgiite de determinare a indicate-1 
rile? și sistemele de prețuri diferite ‘i noun 
o c-ireeare rezervă in interpretarea coficiu- 
zlilor care rezulta din comparațiile între țări.



Tabelul nr. 1 
Evoluția raportului ponderilor industriei și agriculturii în venitul național si în populația 

ocupată* (intre anii 1960—1980)

1930 1965 1970 1975 1980

05 CB oî 05 CB

Țara 3 Îs 3
c §
£ o‘d.

ci 3
a •a

+i*  CB d-P r-4 
c § 
£.2

+?*
a

C d•<v 8>
o $ p. Q< ~ 3

P d o S p, &■5
&i c §

S
fi S4—4 d £ o d 4-4 O C %4-4 O d d£ d 5 8 58

R.P. Bulgaria 1,12 0.39 1,35 0,58 2,17 0,85 2.32 1,19 3,23 1,60
R.S. Cehoslovacă 4,17 1,44 5,31 1,82 5,91 2,04 7.56 2,47 8,74 2,69
R.n. Germană 5,13 2.44 3,56 2,78 4,52 3,24 5,32 3,69 6,53 4,20
R.P. Po-lonă 1,82 0,59 2,27 0,73 3,16 0,88 4,03 1.01 5.17 1,06
R.S. România 1,3-1 0,23 1,69 0,34 3,14 0,47 3.51 0,81 5.77 1,23
R.P. Ungară 1,19 0,73 L74 1,15 2,46 1,36 2,85 1,58 3,39 1,59
U.R.S.S. 2,53 0,63 2,28 0,90 2,32 1,15 3.08 1.27 3,64 1,53

Surse : Anuarul statistic al R.S.R., 1977, D.C.S. ; Stafâsticeskii ejegodnlk stran-cilenov SEV, 
Moskwa, 1977. Pentru anul 1980 calculele au fost efectuate pe baza prevederilor din Legile 
privind adoptarea planurilor de dezvoltare economicc-soeială ale țărilor socialiste pe peri
oada 1976—1980.

calaj între țările socialiste, decalaj care 
se va menține și în anul 1980, chiar în 
condițiile eforturilor deosebite depuse 
de țările mai puțin avansate de conti
nuare, în ritmuri superioare, a indus
trializării socialiste.

| N CEEA CE PRIVEȘTE Româ- 
I nia, este demn de remarcat fap- 
" tul că raportul în discuție a cu

noscut cea mai rapidă evoluție dintre 
toate țările analizate, ridicîndu-se de la 
1,34 în 1960, la peste 3,5 în 1975, și, con
form prevederilor, la 5,77 în 1980, acesta 
din urmă depășind ca nivel pe cele 
realizate în 1975 de R.D.G. sau de Ita
lia, Spania și Grecia.

Evoluția acestui indicator cantitativ, 
lesne de determinat, are o importanță 
deosebită, permițînd reliefarea într-un 
mod cît mai sintetic posibil a marelui 
salt calitativ pe care România l-a făcut 
în anii construcției socialiste, reușind, 
așa cum se subliniază în Programul 
Partidului Comunist Român, ca dintr-o 
tară cu un pronunțat caracter agrar, cu 
o industrie slab dezvoltată .și o agricul
tură înapoiată, să devină, în mai puțin 
de 25 de ani „o țară industrial-agrară“, 
cu o industrie puternică, în plină dez
voltare — organizată pe baza cuceriri
lor științei și tehnicii moderne, înteme
iată pe proprietatea socialistă a întregu
lui popor — și cu o agricultură .socialistă 
de stat și cooperatistă în plin proces de 
modernizare, capabilă să asigure apro
vizionarea în bune condiții a populației 
cu produse agroalimentare"').

Prin amploarea și complexitatea lor, 
aceste schimbări de ordin cantitativ 
oglindesc de fapt importante mutații 
calitative, de esență, care au condus la 
un model propriu al creșterii eco
nomice a României. Impactul acestor 
schimbări cantitative și calitative ale 
structurii economice a fost însă mult 
mai profund. România socialistă carac- 
terizîndu-se prin însemnate modificări 
în structura socială. Iar dintre acestea, 
cea mai plină de semnificații — avînd 
în vedere atît amploarea cît și efectele 
ei asupra creșterii economice a Româ
niei. asupra ridicării gradului de civi
lizație — este procesul de trecere a 
populației de la sate la orașe, din agri
cultură spre activități industriale în 
primul rînd. Sub acest aspect, raportul 
dintre ponderea populației ocupate in 
industrie și aceea din agricultură sin
tetizează foarte bine amploarea trans
formării, structurale a populației Româ
niei. Astfel, dacă în anul 1960 ponderea

’) Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, Ea. politică, București, 1975, p. 62. 

populației ocupate în industrie depășea 
abia cu puțin a cincea parte din aceea 
ocupată în agricultură, în anul 1975 ra- 
portul respectiv s-a ridicat la 0,81 și se 
prevede ca în 1980 el să fie supraunitar 
(1,23). Trebuie avut în vedere faptul că 
restructurările în cadrul populației 
ocupate se vor face în condițiile în care 
agricultura țării noastre va asigura pro
ducții mult mai mari deeît în perioa
dele precedente.

AMPLOAREA schimbărilor struc
turale, economice și sociale, din 
țările socialiste poate fi redată 

— sintetic — de evoluția nivelului 
coeficienților modificărilor structurale 
ale venitului național și ale populației 
ocupate pe șase ramuri de activitate 
(industrie, construcții, agricultură și 
silvicultură, transporturi și telecomuni
cații, comerț și aprovizionare tehnico- 
materială, alte ramuri), precum și de 
evoluția elasticității modificărilor struc
turale ale venitului național comparativ 
cu cele ale populației ocupate.

Folosit în literatura de specialitate 
pentru estimarea intensității schimbă
rilor structurale, coeficientul are formu
la de calcul similară abaterii medii 
pătratice simple : 

/ E (pi< -p-o)2,

i -1 .
unde;
K = coeficientul schimbărilor structu

rale (exprimat în puncte)
Pi = ponderea elementului respectiv 

în totalul indicatorului cercetat : 
o și 1 — anul de referință și anul 

curent.
Pentru asigurarea comparabilității 

datelor este necesar ca perioadele de 
timp să fie aceleași, iar indicatorii să 
fie structurați în același număr de ele
mente, suma ponderilor lor trebuind să 
fie întotdeauna egală cu 100.

în aceste condiții, nivelul coeficien
tului depinde de doi factori funda
mentali :

a) mărimea diferențelor dintre pon
derile elementelor analizate în perioada 
curentă și în perioada de bază ; în ex
presie matematică acest factor apare 
sub forma :

S | A; | = 3 | Pi| - p;o |
b) profunzimea deplasării în structu

ră. deoarece pentru aceeași S | Ai | ■* — K 
va fi mai mare dacă valoarea totală 
a diferentelor se va repartiza pe un nu
măr mai mic de termeni. Conform me
todologiei oferite de acest instrument, 

mărimea coeficientului crește atunci 
cînd o economie înregistrează deplasări 
structurale mai intense și de o mai 
mare amploare.

Apreciind că folosirea acestui coefi
cient furnizează date suplimentare, deo
sebit de sugestive în ceea ce privește 
intensitatea și amploarea procesului de 
modernizare a structurilor macroeco
nomice în diferite țări socialiste, l-am 
calculat -pentru perioade de cîte cinci 
ani începînd cu 1960, stabilind, totodată, 
și elasticitatea modificărilor structurale, 
prin raportarea coeficientului determi
nat pentru venitul național la acela 
referitor la populația ocupată (tabe- 
iul nr. 2 din pag. 24).

în general coeficienții modificărilor 
structurale ale venitului național și ale 
populației ocupate din țările socialiste 
analizate au un nivel relativ înalt, ates- 
tînd astfel procesul de formare a unei 
structuri economice și sociale moderne, 
în cazul venitului național, de exem
plu, în anii 1965—1970 s-au înregistrat 
cele mai intense modificări urmate, 
pentru multe, din țările luate în calcul, 
de o reducere sensibilă a intensității 
lor, în tijnp ce pentru populația ocu
pată anii 1970—1975 au fost aceia în 
care modificările interramuri au fost 
cele mai intense. începînd cu 1965, cu 
mici excepții doar, elasticitatea celor 
doi coeficienți a fost supraunitară, ceea 
ce denotă că unei redistribuiri mai pu
țin intense a populației ocupate i-a co
respuns o restructurare mai accentuată 
a venitului național. Interesant este 
însă faptul că acest coeficient dezvăluie 
cu deosebită pregnanță caracterul spe
cific al dezvoltării fiecărei țări socia
liste, faptul că, datorită diversității de 
condiții și situații nu poate exista un 
model unic, după cum, evident, un mo
del nu poate fi contrapus altuia. Cu 
titlu de exemplificare, deoătece nu ne 
propunem să facem o analiză exhaus
tivă a tabelului, pe care, de altfel o 
poate face cititorul interesat, menționăm 
că în timp ce în perioada 1960—1965 
evantaiul coeficientului venitului națio
nal se situa între 4,57 (R.S.C.) și 8,88 
(R.P.U.), cu excepția U.R.S.S. (2,47), în 
perioada 1975—1980 el se situează între 
3,08 (R.S.C.) și 13,85 (România). De ase
menea, evoluția coeficientului venitului 
național pe țări și perioade (dar și al 
populației ocupate) relevă deosebiri 
notabile. Pentru exemplificare mențio
năm că. în timp ce în cazul țării noas
tre coeficientul venitului național a 
evoluat de la 6,87 (1960—'1965) la 14,90 
(1965—1970), 8,28 (1970—1975), la 13,85 
(1975—1980), pentru aceleași perioade 
acest coeficient a fost în cazul R. D. 
Germane de 8.12 ; 4,21 ; 3,06 ; 4,23 ; al 
R. P. Polone de 5,58 ; 6,49 ; 7,26 ; 4,94 ; 
și, desigur, exemplele ar putea con
tinua.

IN CAZUL țării noastre, modifi
cările structurale intense ’ de-a 
lungul întregii perioade asociate 

cu ritmurile înalte și susținute de dez
voltare economică, demonstrează că de
plasările structurale au vizat, cum am 
mai arătat, ca resursele umane, mate
riale și financiare să fie superior valo
rificate, prin orientarea lor hotărîtă 
spre ramurile mai eficiente, în primul 
rînd industria și subramurile ei de 
înaltă tehnicitate.

în cazul populației ocupate coeficien-

Sanda ARSENE
(Continuare in pag. 24)



TV AH I! . I THE*  T

• Echilibru și dezechilibru 
este titiul celei mai recente lu
crări a profesorului Valter Ro
man, apărută în Editura științifi
că și enciclopedică (1978, 524

& & M <3» JLr aS.jS

ȘCOLI • CURENTE • ECONOMIȘTI

RECUNOAȘTEREA stării de criză în care 
se află keynesismul nu reprezintă un mo
nopol al neoliberalilor. Ea se vădește în 
gîndirea mai multor adepți ai keynesismu- 
lui care, respingînd ideea succedării neo
liberalismului, caută diferite căi și mijloace 
de reabilitare a keynesisimului. Cea mai 
răspîndită în acest sens este opinia bur
gheză potrivit căreia insuccesele politici
lor de inspirație keynesistă s-ar datora 
abaterilor săvîrșite de către „maker of 
politics" de la spiritul veritabil, originaraî 
acestei doctrine. în acest caz, pretinsa 
ieșire din dificultate ar fi legată de resta
bilirea sensului originar al teoriei keyne
siste. Pentru analiza acestei orientări ne 
vom folosi de unele cazuri tipice.

Atit în lucrarea despre controversele 
asupra keynesismului *)  cit și în polemica 
cu J. Rueff, Allain Barrere, unul dintre cei 
mai de seamă keynesiști francezi, funda
mentează necesitatea „revenirii la Key
nes”. Considerația cu caire debutează 
keynesistul Barrere în polemica cu neoli- 
beralul Rueff este că : „ideile lui J. M. 
Keynes, de la o vreme încoace, au fost 
considerate drept răspunzătoare pentru 
dificultățile actuale în sensul că politicile 
care s-au inspirat din ele pentru a stabili 
folosirea deplină a mîinii de lucru, în cele 
din urmă au atras după sine șomajul și 
inflația și s-au dovedit incapabile să le 
rezolve" 2).

în opoziție cu această opinie Barrere 
consideră necesar „să prezinte un punct 
de vedere diferit ; el se întemeiază, în 
exclusivitate, pe preocuparea de a ajuta 
să fie văzute lucrurile ma>i clar într-o pro
blemă crucială a cărei soluționare inte
resează destinul a numeroase cămine și 
viitorul economiei noastre". Barrere discul
pă ideile keynesiste - susținînd aceasta 
cu multiple' referiri la realizările țări
lor occidentale din timpul, de mai 
bine de un sfert de veac, de apli
care a ideilor keynesiste — și le inculpă 
pe cele neoliberale, care s-au infiltrat în 
programele politicilor economice prin in
termediul sintezei neoclasice. De aici și 
natura concluziei vizînd ieșirea dintr-o stare 
haotică : dificultățile actuale nu vor putea 
fi depășite și creșterea relansată decît prin 
revenirea la o politică de inspirație keyne
sistă. După Barrere aceasta presupune 
două lucruri de întreprins : 1. Tezele key-

Revenirea keynesismului 
la forma originară - 

o ipoteză cu eficacitate 
neconfirmată

nesiste să fie restituite in autenticitatea 
lor, deci debarasate de deformările pe 
care le-au suferit ca urmare a interpre
tărilor cu ajutorul instrumentelor de ana
liză neoclasică... 2. Examinarea faptelor 
puse — pe drept sau pe nedrept — în 
seama politicilor decurgînd din aceste 
teze să fie completată recurgîndu-se 
la performanțele, niciodată egalate, ale 
erei keynesiste” 3).

Potrivit părerii doctrinarului amintit nu 
investițiile de tip keynesist ci cele de tip 
neoliberal au provocat inflația galopantă. 
Investițiile de tip keynesist au vizat în
deosebi dezvoltarea sectorului public și 
au urmărit ocuparea mîinii de lucru în 
timp ce investițiile de tip neoliberal au 
vizat dezvoltarea sectorului particular al 
marilor corporații, fapt care a făcut să se 
accelereze peste măsură acumulările con
comitent cu dezinvestițiile *).  „In perioada 
de intensă acumulare și inflație continuă 
— menționează Barrere — cuplul insepara
bil investiție-dezinvestiție creează o spi
rală inflaționistă care se hrănește și se 
dezvoltă prin sine, alimentîndu-se la ne- 
sfîrșit din momentul în care s-a lansat". 
De aici decurge, după același autor, una 
din preocupările majore ale noii ere key
nesiste — stimularea dezvoltării sectorului 
public urmărind mai puțin „ocuparea de
plină de mîini de lucru și mai mult 
urmărind utilizarea ei mai bună", pe de 
o parte ; iar, pe de altă parte, efectuarea 
controlului public asupra acumulărilor și 
investițiilor corporațiilor. Fiind de acord 
cu teza lui Rueff, după care ar fi o eroare 
să se considere că la baza inflației ar 
sta revendicările salariate, Barrere susține 
ca o altă direcție a preocupărilor în noua 
eră a keynesismului „urmărirea creșterii 
salariilor în vederea reducerii inegalită
ților".4).

Nu poate să nu fie marcat pozitiv fap

tul că Barrere, pentru a descoperi cauzele 
inflației, orientează atenția spre sfera 
intereselor corporațiilor particulare, sco- 
țînd din culpă revendicările salariate. 
Poate fi apreciată și ideea atenției deo
sebite care ar trebui să se acorde dezvol
tării sectorului public dublată de cor!ro
lul asupra acumulărilor și investițiilor cor
porațiilor. Să analizăm însă dacă aseme
nea măsuri sînt suficiente pentru relansa
rea creșterii economice cu o mai bună 
stabilitate (mai ales cu un șomaj dimi
nuat și o inflație redusă), dacă ele se în
cadrează într-o alternativă mai democra
tică a dezvoltării decît cea rezultată din 
combinarea sintezei neoclasice și dacă 
sînt compatibile cu keynesismul originar.

Răspunsul, care conține Considerațiile 
noastre, îl vom da mai tîrziu. Deocam
dată reamintim, ca punct de sprijin în 
reflecții, existența în keynesismul originar 
a acelui cerc vicios potrivit căruia un ele
ment de explicare al instabilității rezidă 
în marile decalaje între nivelurile venituri
lor diverselor clase sociale, în timp ce mă
surile preconizate pentru combaterea in
stabilității conduc tocmai la accentuarea 
marilor decalaje și discrepanțe de avere 
și putere. Cum au remarcat și marxiștii 
francezi, keynesismul de la origine este 
principial mente contradictoriu. Pe bună 
dreptate remarca Marc Riviere că „con
ceptele propuse de către Keynes — aflîn- 
du-și geneza în ideea acțiunii legilor eco- 
nomlce-psihologice — reflectă o anumită 
viziune cu privire la structura economică a 
societății capitaliste. Ele reflectă o anu
mită practică socială : nașterea și dezvol
tarea,. capitalismului monopolist de stat.' 
Se poate spune că întreaga gîndire key
nesistă se articulează în jurul acestui 
imperativ contradictoriu : să se intervină 
în mod eficace, fără a se pune în cauză 
sistemul economic însuși, să se modifice 
formele relațiilor capitaliste, fără a fi 
atins conținutul lor fundamental ').

Fără o înțelegere, deci, a contradicției 
interne între obiectivele keynesismului și 
măsurile de realizare a lor nu poate fi 
înțeleasă nici natura și nici caracterul și 
limitele politicilor de inspirație keynesis
tă. Or, o asemenea „neînțeleqere" o 
întîlnim la mai toți apărătorii keynesismu- 
lui, indiferent dacă sînt din Franța, An
glia, S.U.A. sau din altă țară.

VALTER ROMAN

ECHILIBRU 
SI 

DEZECHILIBRU
EDITURA 
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pag.). Secolul nostru și, în spe
cial epoca contemporană - scrie 
autorul în cuvintul înainte — se 
caracterizează prin faptul că 
intr-un număr crescînd de do
menii ale vieții instabilitatea a 
luat și ia locul stabilității. Deze
chilibrul are un caracter tot mai 
profund, deosebit de complex, 
devine global și - se poate spu
ne fără teama de a greși — se 
referă la toate domeniile. Apa
riția fenomenelor globale, a 
căror multitudine și diversitate se 
accentuează, a contribuit și in 
mare parte a determinat crește
rea complexității, a interdepen
denței și, totodată, a gradului 
de incertitudine ce caracterizea
ză lumea contemporană.

Cartea cuprinde trei părțidis- 
tincte, între care există totuși o 
anumită legătură, in sensul că 
de-a lungul lor revine, intr-un ie' 
sau altul, lupta împotriva acelor 
forțe care au Încercat in trecut 

și încearcă și astăzi să răstoar
ne anumite echilibre, a căror 
menținere este necesară pentru 
progresul social, și să mențină 
in schimb, alte„echilibre" a că
ror schimbare este vitală pentru 
victoria marilor cauze comune 
ale umanității.

In prima porte sint abordate 
probleme ale fascismului și neo- 
fascismului care a incercat și 
încearcă să dezechilibreze lu
mea. Este, de asemenea, tratată 
marea problemă a trecerii so
cietății la socialism, in condițiile 
unui raport de forțe care se 
schimbă - deși nu Întotdeauna 
in ritmul dorit și nu în mod li
near. In a doua parte sint tra
tate unele aspecte ale proble
mei capitale a contemporanei
tății, problema războiului și a 
păcii, iar cea de a treia se axea
ză, preponderent, pe aspectele 

dezvoltării științei, ale locului și 
rolului ei in dezvoltarea contem
porană și viitoare a omenirii.

Mobilitatea producției
e In IKONOMICESKA MISL 

nr. 9/1978, M. Gheneșki, I. Sîbev 
și L. Gheorghiev publică artico
lul Razvitieto na ikonomiceskite 
proțesi i mobilnostta na proiz- 
vodstvoto (Dezvoltarea procese
lor economice și mobilitatea pro
ducției), in care determină, prin 
analiză tactorială, gradul de 
mobilitate al producției construc
ției de mașini, agregind trei gru
puri de întreprinderi — cu mobi
litate scăzută, medie și înaltă. 
Gradele de mobilitate sint core
late cu repartiția teritorială a 
forțelor de producție și cu efi
ciența producției. Rezultă avan
tajele intensificării concentrării
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Nicăieri ca în S.U.A. n-au fost aplicate 
pe scară așa de move politicile econo
mice de inspirație keynesistă ; dar și nici
unde keynesismul n-a primit atîta infuzie 
de teze neoliberale ca aici, în patria sin
tezei neoclasice, a „New Economics”-ul-ui ; 
această infuzie a încercat o îmbinare în
tr-un tot a teoriei economice cu politica 
economică funda-mentată, pe baza sinte
zei neoclasice. Prin „New Economics", sus
ținută între alții de W. Heller și A. Okun, 
keynesismul a fost angrenat nemij
locit în politicile economice oficiale 
ale S.U.A. Era, deci, firesc ca atunci cînd 
conjunctura economiei americane s-a 
înrăutățit brusc, o parte din adepții key- 
nesismului, care în general nu au privit 
cu ochi buni „New Economics"-ul, să dea 
vina pe acesta și să ceară curățirea lui 
de „corpuri străine". Cum se menționează 
într-un articol di-n „Business Week", un 
grup de universitari „s-au lansat într-un 
atac in toată regula împotriva învățături
lor care se află în manualele de teorie 
și politică economică keynesistă și care 
au influențat cea mai mare parte a eco
nomiștilor".**)

*) Prin dezinvestlție autorul înțelege chel
tuielile cauzate de amortizările accelerate 
pentru a se putea înlocui înainte de vreme 
capitalul fix, cheltuielile legate de conser
varea capitalului fix și cele legate de finan
țarea stocurilor care, incluzîndu-se in cos
turi conduc la sporirea peste măsură a pre
țurilor, stimulind inflația.

*») Printre „disidenți" se numără profe
sori de economie ca Paul Davidson de la 
Rutgers University — după care economiștii 
ortodocși „își imaginează că sînt keyneslști, 
dar aceștia nu sînt in realitate decit niște 
keynesiști bastarzi care sînt pe cale de 
a împinge economia pe o pantă pericu
loasă ; Robert W. Clower de la Universita
tea din California — care consideră nece
sară revizuirea serioasă a instrumentelor de 
bază ale analizei keynesiste pentru că „Gîn- 
direa lui Keynes a fost trădată de către 
moștenitorii săi spirituali-1, Hyman P. Min
sky de la Washington University — după 
care keynesiștii tradiționali nu percep decît 
aspectele concrete și „neglijează temelia fi
nanciară fragilă a economiei" ; Sydney 
Weintraub de la Pennsylvania University, 
considerat un critic experimentat al orto
doxiei keynesiste și care a prezis încă din 
1950 că nava keyneslsmului va eșua pe re
cifele inflației.

1) Allain Barrăre, Controverse sur le sis- 
teme keynesien, Editions Economica, Paris, 
1976

2) A. Barrtre, Revenlr ă Keynes, Le 
Monde, I. 24 martie, 1976, p. 29

3) Ibidem
4) Idem, Le Monde, 25 martie 1976, p. 28
5) Marc Riviere, , La theorie keynesienne 

trente ans apres. Reflexions sur sa geneze 
historique et sur sa signification, Economie 
et Politique nr. 164—1965, 1968, p. 159.

6) The new keynesians have a new pre
scription, Business week, din 12 mai, 1975, 
p. 16
7) Walter Heller, American Economic Re
view, septembrie 1975, p. 83

• Pentru o politică de limitare
a exportului de arme din S.U.A. 
militează Dick Clark în articolul

în acest curent de gîndire se adresează 
un aspru rechizitoriu keynesiștilor Esta- 
blishmentului, ai „New Economics"-ului. 
Mai întîi cu privire la inflație ; după key- 
nesiștii protestatari, keynesiștii (establish- 
mentului „n-au nici o teorie corespunză
toare despre inflație, ceea ce i-a condus 
ca în fapt să susțină că inflația n-are im
portanță, sau că, dacă ea are ceva în 
această privință, este cu mult mai puțin 
nocivă decît șomajul. De unde și o politi
că economică de tip cald-rece : econo
mia este periodic dopată, pentru că după 
cîtva timp să fie înțărcată în cazul în care 
inflația devine endemică" * 1 2 3 4 5 6). Cu privire la 
instituțiile financiare, protestatarii amin
tiți apreciază că keynesiștii establishmen- 
tului „au ignorat rolul esențial pe care îl 
joacă instituțiile financiare, în mod deose
bit, băncile, pentru buna funcționare a 
economiei". Observația pare superfluă 
fiindcă în „New Economics" sînt luate în 
considerare instituțiile financiare ; nu sînt 
însă bine gîndite acțiunile lor întrucît nu 
se înțelege esența instrumentului princi
pal cu care operează-bamul, și contextul 
social economic în care sînt plasate. Al 
treilea punct al rechizitoriului se referă la 

faptul că „cea mai mare parte â econo
miștilor n-au sesizat in realitate mesajul 
lui Keynes”, că mesajul său a fost dena
turat rea-lîzîndu-se în final un mariaj forțat 
între teoria clasică și teoria keynesistă 
sub forma sintezei neoclasice, lată așadar, 
cum prin sinteza neoclasică s-a căutat să 
se facă din keynesism un model al echi
librului economic cînd acesta funciar- 
mente este un model al dezechilibrului, 
așa cum este și realitatea capitalismului. 
La fel s-a căutat a se introduce in keyne- 
sism cît mai multe elemente ale automa
tismului funcționării mecanismului econo
mic, cînd el are la origine tocmai un mo
del al punerii în funcțiune a acestui me- 
manism prin acțiuni hotărîte ale statului 
pentru a stimula investițiile și prin ele — 
cererea globală.

Aprecierea acestui curent de gîndire 
este că keynesiștii establishmentului au 
șters elementele specifice aduse de revo
luția keynesistă. O nouă eră keynesistă ar 
fi - după opinia lor posibilă prin restabi
lirea acestora. Potrivit gînditorilor amin
tiți în planul politicii economice s-ar cere 
promovate politici ale veniturilor echili
brate, prin care să se înlăture elementele 
de dictat în repartiția venitului, atît din 
partea marilor societăți, a monopolurilor 
cît și a sindicatelor puternice.

Sînt gata să-și facă autocritica și auto
rii „New Economics"-ului dacă aceasta 
ajută cumva la ieșirea din impas. W. Hel
ler reamintea colegilor săi că în culpă nu 
este un economist sau altul ci ei toți, 
adepții „înțelepciunii convenționale”. 
„Adesea, printre țintele favorite ale cole
gilor noștri, menționa el, sînt neajunsurile 
ideilor fundamentale ale economics-ului, 
utilizarea greșită a tehnicilor moderne, 
erorile înțelepciunii convenționale ; în 
fiecare caz ținta nu este stigmatizarea ce
lui ce critică, ci a colegilor săi întru eco
nomics, nu mea culpa ci eurum culpa... 
Dar cînd lucrurile merg prost, atît eco
nomia, cît și economistul simt loviturile de 
bici... 7 •)“. El și colegii săi nu nutresc ilu
zia că revenirea la keynesismul originar 
ar constitui o soluție ; dar speră că cel 
puțin o nouă combinație de idei să fie 
salvatoare. Eroarea comisă, și care lip
sește de o perspectivă reală căutările 
celor ce urmăresc reabilitarea keynesismu- 
lui, constă în faptul că aceasta se vrea o 

teorie care să justifice menținerea, neatin
să în esență, a mecanismelor capitalis
mului monopolist de stat, deschizând noi 
orizonturi pe linia modificării unor forme 
de manifestare ale sale și a modului de 
acționare a unor pîrghii. Or, experiența 
de pînă acum a arătat încă o dată că 
atîta vreme cît nu se operează schimbări 
mai substanțiale în structurile economico- 
sociale și politice, nici instabilitatea nu 
poate cunoaște ameliorări mai evidente. 
Și nici restructurarea teoriei, dacă nu se 
subordonează unor asemenea mutații 
fundamentale, nu are prea mari șanse de 
izbîndd.

prof. dr. Ivanciu 
NICOLAE-VALEANU

teritoriale și specializării produc
ției, ca și a construirii de între
prinderi profilate pe producția 
de mașini. Utilizîndu-se analiza 
factorials și la determinarea dez
voltării economice a regiunilor, 
se alcătuiește o clasificare a 
unităților economico-admlnistra- 
tive ale Bulgariei după gradul 
dezvoltării lor industriale și se 
indică tendințele principale ale 
dezvoltării economice. Se con
fruntă rezultatele cu politica eco
nomică regională a statului. Au
torii elaborează un algoritm pen
tru aplicarea analizei factoriale 
la cercetări economice regionale.

Pentru reducerea 
vînzărilor de arme

Needed : A Policy of Restraint 
for United States Arms Transfers 
(Se cere : O politică de reduce
re, din partea S.U.A., a transfe
rurilor de arme), apărut în AEI 
DEFENSE REVIEW, vol. II, nr. 5, 
revistă publicată de American 
Enterprise Institute for Public 
Policy Research, in articol se 
arată că trend-ul actual al vîn
zărilor de arme în lumea a treia 
arată că acestea nu au fost de 
fapt controlate. De la 1,5 mid. 
dolari in 1960, vînzările de arme 
în lumea a treia au depășit în 
1977, în dolari constanți 1975, 
cifra de 8 mid. dolari. Aceste ex
porturi nelimitate de arme sti
mulează cursa înarmărilor pe 
diferite planuri, ceea ce mărește 
pericolul de război și contribuie 
la epuizarea resurselor mondiale. 
Vinzările de arme duc la deze
chilibre militare regionale și asi
gură anumitor state capacități 

ofensive tentante. In afară de 
aceasta, se arată în articol, exis
tă un număr de considerente 
morale sau ale dreptului inter
național care să impună nevin- 
zarea anumitor arme.

Atributul științific 
al disciplinei economice
• în studiul Sur fa methode 

de l’economie (Cu privire la 
metoda economiei politice), pu
blicat în ANNALES ECONO
MIES, SOCIETES, CIVILISATIONS, 
nr. 3/1978, S. C. Kolm combate 
opiniile unor autori, care pun 
sub semnul întrebării caracterul 
științific al disciplinei economice. 
El apreciază că în evoluția eco
nomiei ca știință s-a manifestat 
tendința către precizie, explici- 
tare și formalizare a ideilor, alt
fel spus, către o ,,metodă știin
țifică". Aceasta, pentru a se des
coperi ceea ce este constant în

schimbare și uniform în varieta
te, regularități, legi, structuri 
profunde etc. Matematizarea s-a 
produs în mod firesc, așa că 
astăzi limbajul matematic este 
indispensabil pentru a înțelege 
ce vrea să se spună în știința 
economică. După părerea auto
rului, folosirea mai rară a expe
rimentului de către știința econo
mică, fără a-1 exclude, nu poate 
constitui un motiv pentru a-i 
nega acesteia caracterul științi
fic, S. C. K. consideră chiar că, 
în acest domeniu al cunoașterii, 
se poate progresa uneori și cu 
un minimum de date. Autorul 
recunoaște însă că disciplina 
economică are numeroase defi
ciențe, care se cer remediate 
printr-o critică pertinentă.



General și particular
(Urmare din pag. 21)

ții modificărilor structurale au evoluat 
în general mai uniform în timp — com
parativ cu aceia ai venitului national 
unde, de regulă, se înregistrează dis
crepante de la o perioadă la alta, men- 

Evoluția coeficienților modificărilor structurale ale venitului național și ale populației ocupate 
în unele țări socialiste europene, în anii i960—1980

Tabelul nr. 2

Țara % Venitul național Populația ocupată
Elasticitatea modificărilor
structurale ale venitului 
național comparativ cu cele

ale populației ocupate

1965/ 1970/ 1975/ 1980/ 1965/ 1970/ 1975/ 1980/ 1965/ 1970/ 1975/ 1980/
1.960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 L975

R.P.
Bulgaria 6,24 12,10 3,23 10,03 11,50 10,86 8,86 6,27 0,54 1,11 0,36 1,60
R.S. Ceho
slovacă 4,57 6,02 4,93 3,08 9,97 2,99 3,46 2,03 0,46 2,01 1,42 1,52
R.D.
Germană 8,12 4,21 3,06 4,23 2,66 3,09 2,58 1,67 3,05 1,36 1,19 2,53
R.P.
Polonă 5,58 6,49 7,26 4,94 5,70 5,26 4,62 3,62 0,98 1,23 1,57 1,50
R.S.
România 6,87 14,90 8,28 13,85 10,14 8,56 13,63 10,66 0,68 1,74 0,61 1,30
R.P. 
Ungară 8,88 11., 03 12,89 3,18 11,08 4.OL 4,41 3,66 0,80 2,75 2,92 0,88
U.R.S.S. 2,47 1,55 5,46 5,62 9,11 6,16 3,12 3,64 0,27 0,25 1,75 1,54

Surse : Calculat pe baza datelor din : Nicolae Ceaușescu, „Raport la Conferința Națională 
a P.C.R.", 7—9 decembrie 1977, Ed. politică, București, 1977 ; „Orientările generale cu privire 
la întocmirea planului cincinal de dezvoltare cconamico-socială a României în perioada 
1981—1985“, Scînteia, 15 dec. 1977 ; Anuarul statistic al R.S.R., 1977, D.C.S. ; Legile privind 
adoptarea planurilor de dezvoltare economico-socială a țărilor socialiste pe perioada 
1976—1980 ; statisticeskii ejegodnik stran-cllenov SEV, Moskwa, 1977.

tinîndu-se însă deosebiri semnificative 
între țări. Din această cauză și elasti
citatea modificărilor structurale ale ve
nitului national, comparativ cu cele ale 
populației ocupate, a urmat un drum 
sinuos, asemănător în mare parte cu 
acela al coeficientului schimbărilor 
structurale ale producției sociale.

Apreciem că evoluția coeficientului 

venitului national reflectă într-o anu
mită măsură si influentele din cadrul 
sistemelor naționale de preturi, dar cre
dem, totuși, că în cea mai mare parte 
diferentele se datorează mobilității 
mai ridicate a elementelor producției 
materiale sau, altfel spus, că schim

barea ramurii de activitate a unei per
soane determină mutații structurale 
mai accentuate în venitul national, 
în cazul României se remarcă nivelele 
foarte înalte, de altfel cele mai ridicate 
din tabel, ale coeficientului modifică
rilor structurale ale populației ocupate 
în anii 1970—1975 și, în continuare, în 
perioada 1975—1930. Aceasta explică de 

ce elasticitatea modificărilor structu
rale nu a cunoscut și nu va cunoaște 
nici în anii 1975—1980 valori mari cu 
toate că — după cum am arătat — și 
în cincinalul precedent, dar mai ales în 
cel actual, în structura economiei ro
mânești s-au petrecut și se petrec în 
continuare schimbări intense. Aceasta 
reprezintă o ' concretizare a politicii 
partidului și statului nostru de conti
nuă și rapidă modernizare a structu
rilor economice și sociale în vederea 
valorificării superioare, a resurselor 
economiei noastre naționale, a ridicării 
României în rîndul statelor cu o dez
voltare medie, al egalizării nivelului 
său de dezvoltare cu acela al țărilor 
socialiste avansate.

DIN CERCETAREA întreprinsă 
putem conchide că, pornind de la 
nivele de dezvoltare economice 

diferite, avînd de rezolvat probleme 
specifice foarte complexe și dificile, 
țările socialiste, . în special cele mai 
puțin avansate economic, au parcurs 
un drum important în modernizarea 
structurilor economice și. sociale, parti- 
cularizîndu-se, totodată, prin intensită
țile, amplitudinile și trendurile în evo
luția acestui proces. A reieșit, de ase
menea, că modernizarea structurilor 
economice, și în primul rînd a celor la 
nivel macro, constituie un domeniu 
deosebit de important și de primă ne
cesitate al manifestării procesului apro
pierii și egalizării nivelurilor de dez
voltare ale statelor socialiste. Iar suc
cesele dobîndite de fiecare țară Socia
listă, rezultat al eforturilor pe care fie
care dintre ele le face, al strategiilor 
proprii de ridicare continuă a poten
țialului economic și, implicit, a nivelu
lui de trai, sînt tot atîtea contribuții la 
creșterea forței sistemului socialist 
mondial, a influenței și prestigiului său 
în lume.

Aprovizionarea tehnico-materială
(Urmare din pag. (')

singur exemplu revelator în acest sens : livrările de metal de 
la I.S. Cîmpia Turzii către B.J.A.T.M. Suceava se fac prin baza 
din Iași ; dar vagoanele respective trec întîi prin Suceava, a- 
jung la Iași unde sînt descărcate și apoi se fac reîncărcări și 
redirijări pe flux invers către Suceava ! Eliminarea unor ase
menea practici presupune încheierea contractelor de livrare a 
metalului în cantități nevagonabile cu toate cele 40 de baze ju
dețene și a Municipiului București.

în aceeași ordine de idei este de examinat oportunitatea 
eliminării unor paralelisme care există în prezent între unele 
baze specializate ale ministerelor și bazele județene de aprovi
zionare tehnico-materială. Unele materiale derulate de aceste 

baze specializate sînt primite de la baza județeană și se face 
o trecere a acestora prin două baze, ceea ce atrage ridicarea 
nejustificată a cheltuielilor de aprovizionare. Asemenea per
fecționări ar avea o influență nemijlocită și asupra îmbunătă
țirii situației stocurilor care, în prezent, sînt încă pulverizate 
în prea multe întreprinderi și baze și ar putea aduce o contri
buție importantă la sarcina de a readuce în circuitul economic 
un volum important de stocuri de materii priime și materiale 
create peste normativele aprobate.

ECONOMIA NOASTRĂ dispune de toate condițiile necesare 
pentru a asigura o bună aprovizionare tshnico-imaterială, în 
conformitate cu prevederile de plan, cu normele de consum a- 
probate. Este necesar ca unitățile și organele care au sarcini și 
atribuții în acest domeniu să-și îmbunătățească activitatea și 
să militeze cu toată răspunderea pentru ca obiectivele de plan 
stabilite să fie realizate ritmic, Ia fiecare sortiment, și să fie 
respectate întocmai reglementările în vigoare privind aprovizio
narea tehnico-materială.

Durate de execuție reduse
(Urmare din pag. 10)

® realizarea unei coordonări 
mai adecvate a cercetării în do
meniul materialelor de construcții 
cu cerințele tehnologiilor înalt 
industrializate de construcții. Ea 
trebuie să conducă la elaborarea u- 
nei grupe sortimentale de mate
riale de construcții mult mai di
versificate ca în prezent, care să 
se preteze și să stimuleze prelu
crarea și asamblarea lor în fa
brică, reducerea consumului total 
de manoperă pe unitatea de su
prafață construită, în special a 

consumului de muncă pe șantier, 
în acest sens este necesară lărgi
rea paletei sortimentale la fațade, 
pereți despărțitori, parapeți de 
balcoane etc ;

9 extinderea largă a tuturor 
tehnologiilor moderne care asi
gură un consum redus de mano
peră, reducerea ciclului de trata
ment termic ș.a. Este vorba de so
luțiile constructive de prefabri- 
care integrală sau parțială din e- 
lemente de dimensiuni mari sau 
mijlocii, total sau parțial finisate 
și cu instalații montate în între

prindere, de extinderea utilizării 
cimenturilor superioare, a betoa- 
nelor ușoare din granulit, a plase
lor sudate ș.a.

în acest sens o deosebită im
portanță are accelerarea proce
sului de creare a combinatelor de 
case, în cadrul cărora își vor pu
tea găsi rezolvarea, într-o concep
ție unitară, toate problemele pri
vind proiectarea construcțiilor din 
elemente spațiale și a altor pro
cedee modeme de construcție, teh
nologia producerii, transportului 
și montajului prefabricatelor pînă 
la predarea „la cheie“ a locuințe
lor către beneficiar.



In sprijinul eandidaților la examenul de admitere în învățămîntul economic superior

16 ESENȚA Șl FORMELE
EXPLOATĂRII CAPITALISTE

CONTINUĂM publicarea consultațiilor pentru candidciții la examenul de admitere 
in invâțâmîntul economic superior, elaborate pe baza Programei Ministerului Educației și 
Invâțămîntului, de către cadrele catedrei de economie politică de la Academia de Studii 
Economice din București, sub conducerea prof. univ. dr. docent N. N. Constantinescu, 
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România.

MODUL de producție capitalist se caracterizează prin do
minația proprietății privat-capitaliste asupra mijloacelor de 
producție și exploatarea muncitorilor salariați.

în evoluția ei istorică, proprietatea pnivat-capitalistă a cu
noscut îixnmătoarele foirme : a) proprietatea capitalistă indivi- 
duială; b) proprietatea capitaliștilor asociați ; c) proprietatea 
capitalistă de stat. în imperialism dominante sînt proprietatea 
monopolistă, proprietatea monopolistă de stat și proprietatea 
monopolistă mixtă. Caracteristica ei fundamentală constă în 
separarea producătorilor nemijlociți de mijloacele de produc
ție care servesc pentru exploatarea muncii salariate.

Pe baza unei analize amănunțite a relațiilor de producție 
capitaliste, K. Marx a dezvăluit esența exploatatoare a capita
lului, sursa .și mecanismul producerii plusvalorii, căile inten
sificării exploatării. Prin natura lor, banii și mijloacele de pro
ducție nu sînt capital. Devin capital atunci cînd sînt folosite 
pentru exploatarea muncitorilor salariați. Capitalul este deci 
o relație socială de producție intre capitaliști, proprietari ai 
mijloacelor de producție, .și muncitori, obligați să-și vîndă forța 
lor de muncă, o relație de exploatare a muncitorilor salariați 
de către capitaliști.

Procesul de producere a plusvalorii
MOBILUL producției capitaliste îl constituie însușirea de 

către capitalist a unei cantități cit mai mari de plusvaloare. 
Desfășurarea procesului de producție presupune unirea forței 
de muncă cu mijloacele de producție. Partea de capital folosită 
pentru cumpărarea mijloacelor de producție și care în procesul 
de producție nu își modifiăă mărimea valorii se numește capi
tal constant. Partea de capital folosită pentru cumpărarea for
ței de muncă și care în procesul de producție își sporește mă
rimea valorii se . numește capital variabil.

Forța de muncă devine marfă în capitalism pentru că în 
această crinduire se creează condițiile necesare acestei trans
formări : 1) muncitorul este liber din punct de vedere juridic 
și poate să-și vândă pe un timp determinat forța sa de muncă ; 
2) muncitorul nu posedă mijloace de producție și pentru a-și 
putea procura mijloace de subzistență, trebuie să-și vîndă forța 
de muncă.

Ca Price altă marfă și forța de muncă are valoare și va
loare de întrebuințare.

Valoarea, mărfii forță de muncă este dată de timpul de 
muncă socialmente necesar pentru producerea și reproducerea 
ei. Ea cuprinde : valoarea mijloacelor de subzistență necesare, 
pentru muncitor și familia Tui, totalitatea cheltuielilor pentru 
calificare și transport, cheltuieli culturale etc. Mărimea valorii 
forței de muncă este diferită de la o țară la alta și de la o 
perioadă la alta a dezvoltării capitalismului.

Dinamica valorii forței de muncă marfă este influențată de 
o serie de factori, unii determinând creșterea, iar alții șcă- 

-derea ei. Creșterea productivității muncii sociale este princi
palul factor care acționează în sensul scăderii valorii forței 
de muncă. Alți factori, printre care creșterea necesităților de 
consum, a cheltuielilor cu calificarea, a intensității muncii, 
sporesc valoarea forței de muncă.

Valoarea forței de muncă exprimată în bani reprezintă 
prețul ei, care .spre deosebire de celelalte mărfuri îmbracă for
ma salariului.

Valoarea de întrebuințare a mărfii forță de muncă constă 
în proprietatea ei specifică de a crea in procesul de producție 
o valoare mai mare decît propria sa valoare, de a crea deci 
un plus de valoare, o plusvaloare. Diferența dintre valoarea 
nou creată de forța de muncă și valoarea forței de muncă re
prezintă plusvaloarea.

împărțirea capitalului în constant și variabil are la bază 
modul cum participă diferitele elemente ale sale la formarea 
valorii. Capitalul variabil este acela care asigură_producerea 
valorii noi, decT șl a plusvalorii. Deși capitalul constant nu 
constituie sursa plusvalorii, el constituie o condiție a produ
cerii și însușirii ei.

Să presupunem că un capitalist care produce un anumit 

produs folosește zilnic pentru desfășurarea procesului de pro
ducție un capital de 22 000 dolari din ■care : capital constant 
(materii, prime, materiale, combustibil, energie, uzura mași
nilor, clădirilor) — 20 000 dolari (facem ipoteza că se consumă 
integral) ; capital variabil (folosit pentru angajarea a 100 de 
muncitori) 2 000 dolari. Valoarea forței de muncă pe o zi este 
de 20 dolari. Considerăm ziua de lucru de 8 ore. La nivelul 
dat al forței productive a muncii, valoarea nou creată de un 
muncitor intr-o oră presupunem că este de 10 dolari. în va
loarea produsului vom regăsi valoarea mijloacelor de produc
ție consumate (în exemplul nostru 20 000 dolari). Cei 100 mun
citori vor crea echivalentul valorii forței de muncă în 2 .ore 
(10 X 2 ore X 100— 2 000 dolari). Durata zilei de muncă fiind 
de 8 ore în celelalte 6 ore muncitorii vor crea o valoare nouă 
egală cu 6 000 dolari (10 X 6X100). Deci valoarea la care vor 
fi vândute produsele obținute va fi de:

20 000 (c) + 2 000 (v) + 6 000 (p) = 28 000
Dar capitalistul a avansat un capital de 22 000 dolari. Dife
rența de 6 000 dolari va fi însușită în mod gratuit de către 
capitalist sub formă de plusvaloare.

în concluzie, valoarea mărfii (M) este formată din : capi
talul constant consumat pentru producerea mărfii (c) ; valoarea 
nou creată de muncitori echivalentă cu capitalul variabil (v) 
și plusvaloarea (p) ; M = c + v + p.

Capitalul constant și cel variabil consumate formează cos
tul capitalist al mărfii sau cheltuielile capitaliste de producție.

Din analiza procesului de producere a plusvalorii rezultă 
că ziua de muncă se poate împărți în : 1) timpul de muncă 
necesar — acea parte în care muncitorii creează o valoare nouă 
egală cu valoarea forței sale de muncă ; 2) timpul de supra- 
muncă — acea parte în care muncitorul creează plusvaloarea. 
In exemplul nostru timpul de muncă necesar este de 2 circ, 
iar timpul de supramuncă de 6 ore. Această demarcație în ca
drul zilei de muncă nu este absolută.

Așadar, plusvaloarea este partea din valoarea nou creată 
de muncitorii salariați în procesul dc producție peste valoarea 
forței de muncă și însușită în mod gratuit de către capitaliști 
în virtutea proprietății lor asupra mijloacelor de producție.

Rata plusvalorii
FIECARE capitalist este interesat în obținerea de cit mai 

multă plusvaloare. Scqpul producției capitaliste și mijloacele 
pentru realizarea lui sînt exprimate ele legea economică fun
damentală proprie acestui mod de producție : legea plusvalorii.

Gradul de exploatare al muncitorilor este exprimat prin 
rata plusvalorii (p). Ea se determină ca raport procentual între

P
plusvaloare (p) și capitalul variabil (v). p' =----- -- 100. In

v
6 000

exemplul nostru p’ —------- • 100 = 300%.
2 000

Rata plusvalorii se mai poate determina și ca raport pro
centual între timpul de supramuncă (tsm) și timpul de muncă 
necesar.

Creșterea gradului de exploatare a clasei muncitoare se 
realizează prin două metode: 1) metoda plusvalorii absolute 
și 2) metoda plusvalorii relative.

Metoda plusvalorii absolute constă în creșterea timpului ele 
supramuncă menținând neschimbat timpul de muncă necesar. 
Aceasta poate avea loc prin : a) creșterea duratei zilei de 
muncă și b) intensificarea muncii. Să presupunem că ziua de 
muncă este de 8 ore în care 4 ore timp de muncă necesar ș; 
4 ore timp de supramuncă. Rata plusvalorii este de 100%, adică 

4 ore
p*  =------- • 100 ~ 100%. Dacă crește durata zilei de muncă

4 ore



de la 8 ore la 10 ore, sau intensifirindu-se munca se cheltu
iește în 8 ore o cantitate de forță de muncă ce, în condiții 
normale, s-ar cheltui îin 10 ore, timpul de muncă necesar ră- 
minînd 4 ore, timpul de supramuncă Va crește de la 4 ore la

6 are
6 ore. Rata plusvalorii va fi : p’ =---------- 100 — 150%.

4 ore
în prezent plusvaloarea absolută se obține mai ales prin 

intensificarea muncii care nu este altceva decît o prelungire 
deghizată a zilei de muncă.

Metoda plusvalorii relative constă în obținerea unei plus- 
valori mai mari prin creșterea timpului de supramuncă și men
ținerea neschimbată a duratei zilei de muncă. Aceasta are loc 
prin reducerea timpului de muncă necesar. Pornind de la 
exemplul de mai înainte, să presupunem că timpul de muncă 
necesar se reduce de la 4 ore la 2 ore, iar timpul de supra
muncă crește corespunzător de la 4 ore la 6 ore. Rata plusva
lorii va fi de 300%.

6 ore
p’ =---------- 100 = 300%.

2 ore
Știm că timpul de muncă necesar este o mărime obiectivă 

determinată de mărimea valorii forței de muncă. Pentru a 
reduce timpul de muncă necesar se impune deci reducerea va
lorii forței de muncă. Aceasta are loc în condițiile creșterii 
productivității muncii in ramurile producătoare de bunuri de 
consum, precum și în ramurile producătoare de mijloace de 
producție necesare producerii bunurilor de consum.

O variantă a plusvalorii relative este plusvaloarea supli
mentară. Ea se obține în acele întreprinderi în care producti
vitatea muncii este mai ridicată decît în celelalte întreprinderi, 
ca urmare a înzestrării tehnice, organizării superioare a muncii. 
In aceste întreprinderi timpul de muncă individual la care s-au 
produs mărfurile este mai mic decît timpul de muncă social-, 
mente necesar la care sînt vîndute pe piață. Plusvaloarea su
plimentară apare ca diferență între valoarea socială mai mare 
a mărfii și valoarea ei individuală mai mică.

Din cele arătate reiese că legea plusvalorii ca lege de miș
care a capitalismului exprimă esența. exploatatoare a relații
lor de producție capitaliste.

Acțiunea acestei legi duce în același timp la ascuțirea con
tradicțiilor modului de producție capitalist și determină pro
cesul de concentrare și centralizare a capitalului.

Plusvaloarea — baza veniturilor tuturor categoriilor 
de exploatatori

PLUSVALOAREA creată în producția materială constituie 
unica sursă a veniturilor tuturor categoriilor de exploatatori, 
îmbrăcând următoarele forme : profit industrial, profit comer
cial, dobîindă, profit bancar, profitul arendașilor și renta fun
ciară capitalistă.

Profitul este plusvaloarea creată de muncitorii productivi 
considerată drept rezultat al funcționării întregului capital 
avansat (deși in realitate ea este consecința doar a capitalului 
variabil). Profitul este, deci, forma transformată a plusvalorii.

Rata profitului (pr’) reprezintă raportul în care plusvaloarea 
P

se află față de întreg capitalul, pr’ = ----- • 100. Ea arată
c+v

gradul de rentabilitate a întreprinderii capitaliste.
Capitaliștii industriali obțin un profit egal la același capital 

avansat, indiferent de ramura și de raportul în care este îm
părțit în capital constant și variabil. Are loc un proces legic 
de egalizare a ratei profitului (de redistribuire a plusvalorii 
între capitaliștii din diferite ramuri) și de formare a profitu
lui mijlociu.

Datorită procesului de egalizare a profitului, mărfurile nu 
se vînd la valoarea lor ci la ceea ce K. Marx a numit preț de 
producție (care nu este altceva decît forma transformată a va
lorii mărfii). Prețul de producție este egal cu costul capitalist 
(c+v) al mărfii plus profitul mijlociu (prm). Deci : preț de 
producție = c+v + prm.

Capitalistul industrial, pentru faptul că este ajutat să-și 
desfacă marfa de către capitalistul comercial, cedează acestuia 
o parte din plusvaloarea obținută, care îmbracă astfel forma 
de profit comercial. Sursa profitului comercial o constituie dec 
plusvaloarea creată în procesul de producție. împărțirea plus
valorii între capitaliștii industriali și cei comerciali are loc 
în focul luptei de concurență.

La împărțirea plusvalorii participă și deținătorii capitalului 
de împrumut. Aceștia pun temporar la dispoziția capitaliștilor 
industriali importante sume de bani necesare desfășurării acti
vității lor, în schimbul unei dobînzi. Dobînda este partea de 
plusvaloare pe care o plătește capitalistul debitor către cel cre
ditor (de obicei banca) pentru capitalul împrumutat.

Valoarea nou creată în procesul de producție agricol se îm
parte intre cele trei clase existente în agricultura capitalistă : 
marii proprietari funciari, care de obicei nu se ocupă ei înșiși 
de agricultură; capitaliștii care arendează pămînt de la pro

prietarul funciar și organizează pe această bază procesul de 
producție; muncitorii agricoli salariați.

împărțirea plusvalorii create de proletarii agricoli se face, 
înainte de toate, între capitaliștii arendași și proprietarii fun
ciari. Capitaliștii arendași își însușesc profitul, iar proprietarul 
funciar își însușește renta funciară capitalistă. Aceasta din 
urmă este partea din plusvaloarea obținută prin exploatarea 
muncitorilor agricoli și dată de capitalistul arendaș proprieta
rului funciar, drept plată pentru terenul pe care acesta i l-a dat 
în folosință pe timp limitat.

Agricultura capitalistă se caracterizează prin existența unor 
condiții specifice : monopolul proprietății private asupra pămîn- 
tului (adică, concentrarea fondului funciar în principal în mîi- 
nile marilor proprietari particulari și dreptul exclusiv al aces
tora de a dispune de el) ; monopolul asupra pămintului ca 
obiect al economiei.

Pămîntul este limitat ca suprafață, cu fertilitate și poziție 
față de piețele de desfacere diferite. în condițiile în care nevoile 

■societății de produse agricole sînt mai mari decît producția ob
ținută de pe parcelele cele mai bune, vor fi atrase în circuitul 
agricol și terenuri mai puțin bune din punctul de vedere al fer
tilității sau poziției față de piețele de desfacere. Capitaliștii 
arendași care își investesc capitalurile pe aceste terenuri vor 
obține produse cu o cheltuială mai mare pe unitate de produs. 
Ei vor trebui să-și vîndă produsele la un preț care să le asigure 
recuperarea costurilor (care la ei sînt mai mari) plus profitul 
mijlociu, fără de care ei nu și-ar investi' capitalurile în agri
cultură. Prețul de producție regulator al produselor agricole se 
formează diferit de acela din industria prelucrătoare, fiind re
glat de condițiile de producție cele mai grele, dar justificate 
de nevoia socială. Capitaliștii arendași care își investesc capi
talurile pe terenurile mai bune sau mai bine așezate vor avea 
costuri de producție mai mici, vor obține un profit suplimentai-, 
care, în virtutea proprietății private asupra pămintului, se 
transformă în rentă funciară diferențială pentru proprietarul 
funciar.

Renta diferențială capitalistă reprezintă excedentul de profit 
față de profitul mijlociu, ce se realizează în exploatările cu 
condiții de producție mai bune și este însușită de către pro
prietarul funciar pe baza proprietății private asupra pămintului.

Renta diferențială are două forme : renta diferențială I și 
renta diferențială II.

Renta diferențială I — este obținută datorită productivității 
comparativ mai mari a muncii lucrătorilor agricoli pe terenu
rile mai bune. Ea este caracteristică agriculturii extensive.

Renta diferențială II — este obținută datorită diferențelor 
de randament ca urmare a investițiilor- suplimentare de capital 
pe una și aceeași suprafață de teren. Excedentul de profil obți
nut pe această cale de către arendaș î,n perioada desfășurării 
contractului de arendă, va fi pretins ulterior de proprietarul 
funciar care și-l va însuși sub forma rentei diferențiale II. Ea 
este legată de dezvoltarea intensivă a agriculturii.

Indiferent dacă terenurile sînt bune sau nu, proprietarii fun
ciari nu vor permite capitaliștilor arendași să folosească tere
nurile lor (chiar și Cele mai rele) fără o anumită plată. în vir
tutea monopolului proprietății private asupra pămintului. pro 
prietarii funciari își însușesc astfel renta absolută. Obținerea 
unui asemenea excedent de profit se explică prin aceea că în 
agricultură există o rată a profitului mai .mare decît. în indus
trie (ca urmare a raportului mai mic între capitalul constant 
și variabil în agricultură față de industrie), iar monopolul pro
prietății private asupra pământului împiedică participarea în
tregului profit produs în agricultură la egalizarea ratei pro
fitului.

Renta absolută este egală cu diferența dintre valoarea pro
duselor agricole, și prețul de producție. Sursa rentei absolute 
este plusvaloarea creată de muncitorii agricoli, monopolul pro
prietății private asupra pămintului fiind numai baza însușirii 
ei de către proprietarul funciar.

Teoria marxistă a profitului dezvăluie adevăratele surse ale 
profitului și faptul că fiecare muncitor este exploatat nu nu
mai de capitalistul căruia i-a vîndut foarța sa de muncă, ci de 
întreaga clasă a capitaliștilor și ca atare înlăturarea exploatării 
cere înlăturarea cauzei care o generează — proprietatea privat 
capitalistă asupra mijloacelor de producție.

asist, univ. Coralia ANGELESCU

ÎNTREBĂRI :
1. Ce exprimă rata plusvalorii ?
2. Să se determine rata plusvalorii cunoscînd următoarele date : 

— capital variabil — 2 000 unități bănești — plusvaloare — 4 000 
unități bănești — capital constant — 8 000 unități bănești ;

3. Care sînt principalele căi de mărire a gradului de exploatare 
a forței de muncă-marfă ?

4. în ce constă valoarea și valoarea de întrebuințare a mărfii 
forță de muncă ?

5. Ce exprimă rata profitului și cum șe determină ea ?
6. Care sînit diferitele categorii de capitaliști între care se îm

parte plusvaloarea ?
7. Definiți renta funciară capitalistă. De cite feluri este ea ?



ECONOMIE MONDIALA

Documentar „R. E.“

SISTEMUL GENERALIZAT DE PREFERINȚE
ÎN FAVOAREA ȚÂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE

— Evoluție, rezultate, perspective —
SISTEMUL generalizat de preferințe in favoarea țărilor în 

.curs de dezvoltare constituie o componentă de seamă a noii 
ordini economice internaționale. Problemele acestui sistem fac 
obiectul unor largi dezbateri la importante foruri internațio- 

\ nale, intre care cele ale recentei sesiuni extraordinare de la 
: Geneva a Consiliului pentru comerț și dezvoltare, intrucit exa
minarea și evaluarea sistemului generalizat de preferințe figu
rează pe agenda sesiunii a V-a a U.N.C.T.A.D. (Manila, 3 mai— 
1 iunie 1979).

Origine și obiective

SISTEMUL DE PREFERINȚE GENERALE, nereciproce și 
nediscriminatorii în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, insti
tuit la începutul acestui deceniu, consistă, în esență, din scu
tirea de taxe vamale sau reducerea acestor taxe la importul 
produselor țărilor în curs de dezvoltare în țările dezvoltate. 
Acest sistem, denumit prescurtat sistemul generalizat de pre
ferințe (S.G.P.), se bazează pe trei reguli fundamentale : a) pre
ferințele sînt generale, în sensul că se acordă de către toate 
țările dezvoltate pentru cvasitotalitatea produselor manufactu
rate și semifinite ; b) sînt nereciproce, acordîndu-se fără a se 
solicita, în schimb, nici un contraavantaj de la țările în curs de 
dezvoltare ; c) au un caracter nediscriminatoriu, prevăzîndu-se 
a fi aplicate față de toate țările în curs de dezvoltare.

S.G.P. este destinat să contribuie la sporirea competitivității 
exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, compensînd, într-o 
anumită măsură, handicapul acestor țări pe piețele internațio
nale — costurile de producție mai ridicate, insuficiența rețelelor 
de comercializare, prejudecățile consumatorilor din țările dez
voltate, lipsa de personal specializat în tehnicile complexe ale 
exportului, imposibilitatea de a finanța campanii de publicitate 
de mare anvergură etc. Obiectivele S.G.P. constau în creșterea 
încasărilor din export ale țărilor în curs de dezvoltare, promo
varea industrializării acestora și accelerarea dezvoltării lor eco
nomice.

Stabilirea de către țările dezvoltate de taxe vamale mai 
reduse sau nule față de importurile provenind din țările în 
curs de dezvoltare în cadrul S.G.P., pentru a le spori competi
tivitatea industriilor lor pe piețele externe, poate fi considerată 
ea un factor complementar la acceptarea aplicării de taxe va
male ridicate pentru protejarea industriilor țărilor în curs de 
dezvoltare care lucrează pentru piața internă;

Instituirea S.G.P. semnifică un moment de cotitură în poli
tica comercială internațională. Ea marchează trecerea de la apli
carea clauzei națiunii celei mai favorizate în relațiile corner
dale dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare la 
acordarea de avantaje preferențiale nereciproce acestor din 
urmă țări.

S.G.P. este un element important al Strategiei internaționale 
pentru cel de al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dez
voltare și al instituirii unei noi ordini economice internaționale, 
constituind un instrument util pentru reducerea și eliminarea 
decalajelor economice existente între țările-în curs de dezvol
tare și țările dezvoltate. Acest sistem constituie o nouă formă 
a ajutorului pentru dezvoltare, destinat să completeze tradițio
nalul ajutor financiar și tehnic acordat țărilor în curs de dez
voltare de către țările industrializate.

Apariția S.G.P. a fost determinată de rezultatele insuficiente 
ale ajutorului financiar .și tehnic acordat țărilor în curs de dez
voltare, de necesitatea favorizării creșterii și diversificării ex
porturilor acestor țări, în vederea asigurării resurselor necesare 
în devize pentru accelerarea dezvoltării lor economice.

Instituirea S.G.P. este rezultatul luptei susținute a țărilor 
în curs de dezvoltare pentru restructurarea fundamentală pe o 
bază echitabilă a relațiilor economice internaționale ; ajungerea 

la un acord privind S.G.P. a necesitat negocieri laborioase între 
țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate pe parcursul mai 
multor ani.

Caracteristicile S.G.P.

S.G.P. A FOST INTRODUS de către donatorii de preferințe 
la termene diferite în perioada 1 iulie 1971—1 ianuarie 1976. Cu 
toate că S.G.P. se bazează pe o serie de principii generale, con
venite de comunitatea internațională în cadrul U.N.C.T.A.D.. 
precum și de către țările donatoare membre ale O.C.D.E. în ca
drul acestei organizații, schemele de preferințe ale diferiților 
donatori variază în funcție de structura economiei lor și a pro
tecției tarifare pe care o aplică.

Deși a cunoscut o anumită îmbunătățire din momentul in
troducerii sale, S.G.P. continuă să fie supus la o serie de limi
tări și restricții, ceea ce diminuează considerabil eficiența sa. 
Astfel,. S.G.P. nu se aplică încă la absolut toate țările în curs 
de dezvoltare; numeroase produse importante pentru aceste 
țări nu sînt incluse in sistemul de preferințe ; taxele vamale 
nu sînt suprimate complet în schemele tuturor donatorilor ; im
porturile preferențiale sînt supuse la restricții cantitative în 
schemele unor donatori importanți ; țărilor în curs de dezvol
tare mai avansate Ii se acordă adeseori avantaje preferențiale 
mai reduse decît celorlalte țări în curs de dezvoltare ; regulile 
de origine sînt în nu puține cazuri restrictive, limitînd sfera 
produselor ce pot beneficia de preferințe ; aplicarea taxelor va
male preferențiale poate fi anulată unilateral de către dona
tori în orice moment sub motivul perturbării piețelor lor in
terne ; preferințele se aplică pe o perioadă limitată de timp.

Să ne oprim pe scurt asupra caracteristicilor S.G.P. și evo
luțiilor intervenite în cadrul acestui sistem.

Donatorii de preferințe. Țările occidentale dezvoltate, mem
bre ale O.C.D.E., acordă preferințe vamale în cadrul all scheme 
individuale ale următoarelor țări sau grupe de țări : Australia, 
Austria, Canada, C.E.E. (Piața comună a pus în aplicare o 
schemă unică pentru toți membrii ei), Elveția, Finlanda, Japo
nia, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia și S.U.A. Cinci țări so
cialiste — Bulgaria (care este și beneficiară de preferințe), Ce
hoslovacia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. — aplică, de asemenea, 
preferințe vamale, precum și unele măsuri speciale complemen
tare cu caracter preferențial vizînd creșterea importurilor din 
țările în curs de dezvoltare ; R.D.G., care nu dispune de un ta
rif vamal, aplică măsuri netarifare, destinate să contribuie la 
atingerea obiectivelor S.G.P.

Beneficiarii de preferințe. în lipsa unor criterii general re
cunoscute pe plan internațional pentru definirea noțiunii de 
țară în curs de dezvoltare, țările dezvoltate au aplicat, în ge
neral, principiul autoselecției. Ele au acordat preferințe gene
ralizate țărilor și. teritoriilor care au solicitat statutul de „mai 
puțin dezvoltat", cu unele excepții stabilite pe baza diferitelor 
criterii variind de la un donator la altul (considerente de ordin 
politic, practicarea de către țara solicitantă a unor măsuri dis
criminatorii de politică comercială față de donator, lipsa unui 
acord privind aplicarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, nerecunoașterea de către donator a calității de țară 
în curs de dezvoltare pentru țara solicitantă, venit național pe 
locuitor mai ridicat în țara solicitantă decît în țara dona
toare etc.).

Este de remarcat faptul că listele inițiale de beneficiari, în
tocmite de țările donatoare, au fost treptat lărgite, continuînd 
însă să fie excluse din diferite'scheme nu puține țări în curs 
de dezvoltare. Astfel, în prezent, 126 țări și circa 100 teritorii 
beneficiază de preferințe în cel puțin o țară donatoare, membra 
a O.C.DE., dar sînt încă 30 de țări excluse din cel puțin una 
din cele trei scheme principale (C.E.E., Japonia și S.U.A.).

O.C.DE


ECONOMIE MONDIALA
Marea majoritate a țărilor membre ale „Grupului celor 77" 

se bucură de preferințe generalizate în cadrul celor mai multe 
scheme de preferințe generalizate. Ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare, membră a „Grupului celor 77“, România este be
neficiară a tuturor celor 11 scheme de preferințe ale țărilor 
donatoare membre ale O.C.D.E. De asemenea, beneficiază de 
preferințe în cadrul uneia sau mai multor scheme unele țări 
nemeimibre ale acestui grup — Albania, Bulgaria, Grecia, Re
publica Populară Chineză, Israel, Mongolia, Portugalia, Spania, 
Turcia etc.

Produsele incluse. Preferințele tarifare generalizate se aplică, 
în principiu, la ansamblul articolelor manufacturate și semifi
nite figurînd în capitolele 25 pînă la 99 ale Nomenclatorului 
Consiliului de Cooperare Vamală (N.C.C.V.), cu unele excepții ; 
printre produsele excluse din mai multe ■ scheme se numără 
textilele, încălțămintea, produsele din piele. Deși numărul pro
duselor manufacturate și semifinite excluse de la tratamentul 
vamal preferențial este relativ redus, aceste produse formează 
adeseori o mare parte din importul industrial provenind din 
țările în curs de dezvoltare.

Preferințele tarifare generalizate se aplică pe o bază selec
tivă și unor produse agricole prelucrate și. semiprelucrate, pre
cum și unor materii prime figurînd în capitolele 1 la 24 din 
N.C.C.V. Unele țări donatoare (Bulgaria, U.R.S.S.) extind regi
mul tarifar preferențial la ansamblul produselor provenind din 
țările în curs de dezvoltare.

Este de remarcat că, de regulă, țările donatoare au acordat 
preferințe tarifare la acele produse pe care țările în curs de 
dezvoltare le exportă în cantități relativ mici și, din contră, au 
exclus de la preferințe produsele mai competitive ale acestora. 
Potrivit datelor Secretariatului U.N.C.T.A.D., în 1974 importu
rile vizate de S.G.P. au reprezentat numai circa Vz, din impor
turile pasibile de taxe vamale ale țărilor donatoare din țările 
în curs de dezvoltare. In ultimii ani s-a lărgit întrucîtva gama 
produselor figurînd în S.G.P., inclusiv ca urmare a negocierilor 
multilaterale din cadrul G.A.T.T. privind produsele tropicale, 
dar progresele obținute în această direcție sînt încă departe de 
a fi satisfăcătoare.

Nivelul reducerii taxelor vamale în cadrul S.G.P. variază de 
Ia un donator la altul. Scutirea completă de taxe vamale este 
prevăzută în schemele Finlandei, Norvegiei, Suediei, S.U.A. și 
U.R.S.S. în cazul Japoniei, Elveției și C.E.E. se aplică, în gene
ral, scutirea completă de taxe vamale, cu unele excepții. Redu
cerea parțială a taxelor vamale și, în unele cazuri, suprimarea 
completă a acestor taxe, este stipulată în schemele Australiei, 
Austriei, Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, Noii Zeelande, Po
loniei și Ungariei.

Marja preferențială de care beneficiază țările în curs de 
dezvoltare în cadrul S.G.P. (diferența dintre taxa vamală nor
mală și taxa vamală preferențială) le asigură un avantaj față 
de restul furnizorilor pe piețele țărilor donatoare de preferințe 
și le ameliorează poziția față de producătorii din țara importa
toare. Această marjă preferențială suferă însă un proces de 
eroziune ca urmare a reducerii taxelor vamale normale. Astfel, 
aplicarea reducerilor de taxe vamale convenite în cadrul nego
cierilor comerciale multilaterale de sub egida G.A.T.T. (Runda 
de la Tokio) va diminua sensibil marja preferențială de care 
beneficiază țările în curs de dezvoltare în virtutea S.G.P.

Valoarea marjei preferențiale asigurată de S.G.P. este limi
tată și de crearea de zone de comerț liber între țările occiden
tale, precum și de acordurile preferențiale încheiate de acestea 
cu o serie de țări în curs de dezvoltare. Astfel, de exemplu, con
cesiile tarifare pentru beneficiarii S.G.P. care exportă în țările 
mei’nbre ale C.E.E. sînt mai reduse decît cele acordate de C.E.E. 
țărilor membre ale A.E.L.S., majorității țărilor mediteraneene 
și țărilor asociate din Africa, zona Caraibilor și Oceanului Pa
cific. S.G.P. diminuează însă substanțial discriminarea de care 
ar fi suferit astfel țările în curs de dezvoltare neparticipante la 
aceste aranjamente preferențiale.

Mecanismele de salvgardare. Țările donatoare prevăd, în 
schemele lor, mecanisme de salvgardare vizînd exercitarea unui 
control, asupra importurilor preferențiale, în scopul protejării 
economiei lor de eventualele perturbări provocate de aceste im
porturi. Se aplică separat sau combinat patru tipuri de meca
nisme de salvgardare (în paranteză se indică țările donatoare 
care folosesc mecanismele respective) :

1) Limitarea apriorică a ■ importurilor preferențiale prin 
restricții cantitative, care îmbracă următoarele forme : a) con
tingente tarifare globale și/sau plafoane tarifare globale pentru 
importul diferitelor produse (Australia, C.E.E., Japonia) ; b) sume 
maxime pentru beneficiarii individuali la impdrtul unor pro
duse (C.E.E., Japonia) ; in cazul în care importurile din țările 
beneficiare depășesc contingentele, plafoanele sau sumele ma
xime stabilite, se restabilesc taxele vaimale normale ;

2) Excluderea unor produse de la preferințe pentru anumiți 
beneficiari, recurgîndu-se în acest scop la următoarele procedee :

a) excluderea de la preferințe a produselor devenite „compe

titive" pe baza unor criterii stabilite (Australia, S.U.A.). De 
exemplu, S.U.A., potrivit criteriului „menținerii competitivită
ții", exclud de la preferințe importul unui produs dintr-o țară 
beneficiară, dacă acesta atinge într-un an 30% din importul 
american total al produsului respectiv sau 25 milioane dolari ;

b) acordarea, de la început, de preferințe pentru o gamă 
mai redusă de produse pentru anumiți beneficiari, considerați 
ca avînd o economie relativ mai dezvoltată în anumite sectoare 
(Austria, Australia, C.E.E., Elveția, Norvegia, Suedia).

3) Acordarea unei marje preferențiale mai reduse pentru 
anumiți beneficiari, considerați relativ mai competitivi (Elveția, 
Austria).

4) Aplicarea clauzei generale de salvgardare, potrivit căreia 
țările donatoare pot să suprime parțial sau integral concesiile 
preferențiale, dacă consideră acest lucru necesar pentru prote
jarea intereselor lor economice. Aceasta clauză figurează practic 
în toate schemele de preferințe.

Mecanismele de salvgardare, aplicate de țările donatoare, sînt 
criticate sever de către țările beneficiare de preferințe. In pri
mul rînd, aceste mecanisme limitează considerabil folosirea 
S.G.P. de către țările beneficiare, în special de către exporta
torii mai dinamici. în al doilea rînd, ele creează o atmosferă de 
incertitudine în jurul S.G.P., ceea ce descurajează țările în curs 
de dezvoltare în elaborarea unei politici comerciale pe termen 
lung, bazată pe folosirea preferințelor.

Regulile de origine urmăresc ca de preferințe să beneficieze 
numai mărfurile originare din țările cărora li se acordă prefe
rințe generalizate. în general, mărfurile sînt considerate ca 
originare dintr-o țară beneficiară de preferințe, dacă ele au. 
fost produse în acea țară, fie integral, fie prin transformarea 
substanțială a materiilor prime importate sau care nu au o o- 
rigine determinată.

Caracterul adeseori restrictiv, complexitatea și diversitatea 
regulilor de origine creează, de asemenea, dificultăți pentru ță
rile beneficiare în folosirea S.G.P. Este de menționat însă că, 
în ultimul timp, s-au realizat unele progrese în direcția libera
lizării, armonizării și simplificării regulilor de origine de către 
țările donatoare.

Măsuri speciale în favoarea țărilor cel mai puțin avansate. 
Cu prilejul adoptării S.G.P. s-a recunoscut necesitatea unor mă
suri speciale în folosul țărilor în curs de dezvoltare cel mai 
puțin avansate, spre a le permite să beneficieze într-o măsură 
mai largă de preferințele generalizate (acordarea unei asistențe 
financiare și tehnice pentru crearea și dezvoltarea industriilor 
a căror producție ar contribui la creșterea exporturilor produ
selor incluse în S.G.P. ; extinderea preferințelor generalizate la 
produsele care prezintă interes pentru aceste țări ; aplicarea de 
reduceri tarifare mai mari la aceste produse ; oferirea de aju
tor în promovarea exporturilor țărilor în cauză etc.).

în decursul aplicării S.G.P. au fost adoptate o serie de ast
fel de măsuri speciale. Unele țări donatoare (Norvegia, Unga
ria, Bulgaria) au hotărît să acorde scutirea completă de taxe 
vamale pentru toate produsele provenind din țările în curs de 
dezvoltare cel mai puțin avansate. C.E.E. a exceptat aceste țări 
de la aplicarea sumelor maxime pe țări și a plafoanelor la im
porturile preferențiale. în același timp, la includerea de noi 
produse în S.G.P. țările donatoare au avut în vedere structura 
exporturilor tarilor în curs de dezvoltare cel mai puțin avansate.

Durata inițială a S.G.P., fixată în momentul instituirii aces
tui sistem, era de 10 ani. Ținînd seama însă de faptul că eradi
carea subdezvoltării, lichidarea handicapului țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele externe necesită o perioadă mai îndelun
gată, rezoluția celei de-a VII-a sesiuni speciale a Adunării ge
nerale a O.N.U. și rezoluția 98 (IV) a sesiunii a IV-a a 
U.N.C.T.A.D. subliniază că S.G.P. va trebui să nu ia sfîrșit după 
perioada de 10 ani prevăzută inițial.

Statutul juridic actual al S.G.P. conferă însă acestui sistem 
un caracter incert și instabil. Preferințele generalizate se acordă 
de către țările donatoare pe o bază autonomă, fără să constituie 
un angajament contractual din partea acestor țări. în conse
cință, în orice moment, preferințele pot fi retrase unilateral, 
în parte sau în totalitate de către țările donatoare. Posibilitatea 
unei astfel de retrageri unilaterale a concesiilor’ preferențiale 
frînează investițiile în producția pentru export, ceea ce împie
dică atingerea obiectivelor pe termen lung ale S.G.P., respectiv 
favorizarea industrializării țărilor în curs de dezvoltare și acce
lerarea creșterii lor economice.

Un neajuns îl constituie și faptul că S.G.P. nu este încă re
cunoscut în G.A.T.T. ca un principiu general al relațiilor comer
ciale internaționale, aplicîndu-se pe baza unei derogări tempo
rare de la clauza națiunii celei mai favorizate. Această dero
gare acordată pe o perioadă de 10 ani, conform deciziei Părți
lor Contractante la G.A.T.T. din 25 iunie 1971, expiră în anul 
1981, urmând a se examina în viitorul apropiat problema pre
lungirii sale.

Victor ALDEA
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R. P. Ungară

COORDONATE ALE POLITICII DE DEZVOLTARE
DUPĂ CUM se subliniază în do-, 

cumentele de stat și de partid, 
publicate în R.P. Ungară, rolul 

hotărâtor în propulsarea creșterii eco
nomice revine, într-o măsură mereu 
sporită, utilizării intensive a resurselor 
umane și materiale naționale, strâns 
corelată cu valorificarea avantajelor 
decurgind dintr-o participare activă la 
diviziunea internațională a muncii. Ca
racterul tot mai pronunțat intensiv im
primat eforturilor de dezvoltare a eco
nomiei R.P. Ungare este reliefat de 
creșterea în ritmuri accelerate a pro
ductivității muncii, principal suport în 
sporirea venitului național, de extinde
rea eîmpului de acțiune a progresului 
științific și tehnic, de sporirea volu
mului și multiplicarea formelor cola
borării economice, științifice și tehnice 
cu alte țări.

Asimilarea rapidă în economie a re
zultatelor revoluției științifice și teh
nice contemporane, ridicarea nivelului 
calitativ și transformarea structurală a 
producției naționale pentru o adaptare 
flexibilă la exigențele în creștere ale 
pieței interne și internaționale sînt în
soțite de activitatea de perfecționare 
continuă a conducerii, organizării și 
planificării proceselor economice.

Aplicarea sistematică, în consonanță 
cu evoluțiile concrete din situația eco
nomică internă și externă, a principii
lor mecanismului de conducere a eco
nomiei, introdus — din inițiativa 
P.M.S.U. și în urma unei largi dezba
teri publice — în anul 1968, se concre
tizează, prin îmbinarea planificării cen
trale cu rolul activ al relațiilor marfă- 
bani, într-o sporire a eficienței deci
ziilor macroeconomice, în manifestarea 
mai activă a inițiativei colectivelor de 
muncă din întreprinderi, în mai buna 
corelare a obiectivelor de plan cu mij
loacele de realizare a acestora.

Un moment semnificativ în procesul 
de perfecționare a conducerii activității 
economice a fost marcat de adaptarea, 
în anul 1978, a legii privind activitatea 
întreprinderilor de stat, lege care re
flectă experiența acumulată. în decursul 
unui deceniu. Poziția conferită astfel 
întreprinderii asigură condițiile pentru 
sporirea eforturilor proprii de valori
ficare eficientă, rațională în procesul 
productiv a timpului de muncă, a fon
durilor fixe, a materiilor prime și ma
terialelor. Totodată, efectul legii se în
scrie pe una din direcțiile majore de 
acțiune a mecanismului economic, res
pectiv corelarea strânsă a procesului 
productiv cu cel de valorificare a re
zultatelor acestuia, astfel încât cererea 
— internă și externă — să exercite o 
influență activă asupra producției ma
teriale.

Pentru economia ungară, care dis
pune de o piață internă restrânsă, atât 
ca sursă de aprovizionare cît și ca spa
țiu de desfacere în raport cu cerințele 
unei creșteri industriale dinamice și 
eficiente, participarea la diviziunea in
ternațională a muncii constituie o com- 
nentă esențială a procesului de dez
voltare. Dacă în 1960 comerțul exte
rior reprezenta numai 25% din venitul 
național, proporția a ajuns în anul 1975 

de 45%, sporind în prezent la circa 
50% și urmînd să atingă, potrivit pro
iecțiilor de plan, aproximativ 52—53% 
în 1980.

Pornind de la cerința ridicării efi
cienței activității economice la nivelul 
impus de gradul înalt ăl legăturilor cu 
piața externă, politica de dezvoltare 
economică a Ungariei are un pronunțat 
caracter selectiv. Conținutul acestei po
litici este dat de concentrarea patri
moniului restrâns de resurse materiale 
și umane pe un număr determinat de
domenii de activitate economică unde,
în virtutea posibilității de 
mai rapidă a rezultatelor 
științifice contemporane, se

asimilare 
revoluției 
urmărește

realizarea unor producții de masă com
petitive pe orice piață de desfacere.

IN SECTORUL INDUSTRIAL,
procesul de transformare struc
turală a producției se realizează 

atît prin măsuri pe termen lung dez
voltate la nivel central, cât și prin ac
țiuni inițiate la nivel de întreprindere. 
Astfel, paralel cu implementarea unor 
programe centrale de dezvoltare (cum 
sînt cele din domeniul construcțiilor de 
autovehicule sau din industria alumi
niului) care urmăresc punerea în va
loare — printr-un notabil efort inves- 
tiționăl — a unor resurse esențiale 
pentru dezvoltarea economică a țării, 
precum și mai buna adaptare la condi
țiile de piață a unor mari capacități 
create în perioada industrializării so
cialiste, importante transformări de 
structură sînt operate din inițiativa și 
cu mijloacele proprii ale întreprinde
rilor.

Procesul se concretizează în asimila
rea mai rapidă în fabricație de noi 
produse eficiente, concomitent cu aban
donarea fabricației unor produse ne
rentabile. De exemplu, în perioada 
1968—1975 numai în industria grea au 
fost puse în funcțiune 85 de noi capa
cități, introducîndu-se în fabricație 
circa 1000 de noi produse și, în ace
lași timp, au fost scoase din circuitul 
economic 45 de capacități, renunțîn- 
du-se la producerea unui număr de 
aproximativ 390 articole. In anul 1977, 
comparativ cu anul 1975, volumul va
loric ăl produselor nou introduse în 
fabricație a sporit de circa 3 ori, iar 
cel al articolelor a căror producție a 
fost abandonată — de aproximativ două 
ori. Un factor esențial îl reprezintă 
dezvoltarea în avans înregistrată de 
producțiile care comportă consumuri 
specifice mai reduse de materii prime 
și materiale și o densitate mai mare a 
muncii de cercetare științifică și de 
creație tehnică (între altele, se remarcă 
dezvoltarea producțiilor de autobuze, 
de mijloace de telecomunicații și teh
nica vidului, de aparataj de precizie, 
de produse farmaceutice).

Agricultura, sector care joa
că un rol deosebit în economia 
ungară cunoaște un proces de asi

milare tot mai pronunțată a metodelor 
de producție de tip industrial, de con
centrare și specializare a producției, 
proces care s-a accelerat după 1968. 

Creșterea eficienței producției agricole 
este evidențiată atît de randamentele 
înalte obținute la principalele culturi 
în .medie (peste 4 200 kg/ha la grâu, 
4 680 kg/ha la porumb, 31 900 kg/ha la 
sfeclă de zahăr, 13 300 kg/ha la car
tofi — în 1977), cît și la triplarea — în 
cursul ultimilor 20 de ani — a valorii 
producției obținute pe un muncitor an
gajat în acest sector. Dacă în 1960 cu 
producția obținută de pe 100 hectare de 
teren agricol puteau fi aprovizionați 139 
locuitori, în 1978 această din urmă cifră 
se ridica la 159, în condițiile în care, 
în același interval, consumul mediu de 
calorii pe locuitor a sporit cu 8—10%. 
Multe unități agricole tind să se apropie 
de nivelul productivității muncii din 
industrie.

Ca principală direcție de dezvoltare 
eficientă a agriculturii se detașează 
continuarea fermă a trecerii activități
lor din acest sector pe baze industriale, 
prin consolidarea marilor întreprin
deri moderne, specializarea pe baze 
raționale a producției, stimularea ac
tivităților comune și a asocierilor din
tre cooperativele agricole, gospodăriile 
agricole de stat și întreprinderi ale in
dustriei alimentare. între rezultatele ce 
se obțin progresiv pe această cale este 
și cel al îmbunătățirii structurii pro
ducției și a exporturilor, în sensul spo
ririi ponderii produselor agricole pre
lucrate și al ridicării calității acestora;

IN actualul cincinal, politica de 
transformare structurală și mo
dernizare a economiei a căpătat 

accente noi, ținîndu-se seama de schim
bările intervenite începând din anii 
1973—1974 în condițiile de aprovizio
nare și desfacere de pe piața mondială. 
Ca element nou al politicii de restruc
turare se detașează și importanța acor
dată dezvoltării bazei energetice și de 
materii prime, precum și îmbunătățirii 
performanțelor unor industrii de prellu- 
crăre primară. în vederea dezvoltării 
energeticii, de pildă, prin planul pe 
1976—1980 au fost prevăzute fonduri 
de investiții totalizând un volum de 
două ori mai mare decît cel din pe
rioada precedentă de cinci ani.

Pe de altă parte, transformarea struc
turală a producției ramurilor prelu
crătoare ale industriei este asigurată 
prin aplicarea unui ansamblu de pâr
ghii și stimulente economice, între care 
locul central revine politicii de prețuri 
și de credit. Astfel, restrângerea trepta
tă în cursul anilor 1976—1979 a sub
venționării preturilor interne cu ridi
cata la care întreprinderile producă
toare se aprovizionează cu materii pri
me și purtători de energie — produse 
provenind predominant din import — 
stimulează preocupările factorilor de 
decizie la nivel microeconomic pentru 
aflarea de noi soluții de reducere a 
consumurilor specifice, pentru modifi
carea corespunzătoare a profilului pro
ducției și apropierea condițiilor de des
fășurare a activității productive inter
ne de cele solicitate de schimbările in
tervenite pe piața mondială. Un rol im
portant în stimularea modernizării 
structurale a producției, corespunzător 
cerințelor sporirii eficiente a exportu
lui, revine sistemului creditelor (în 
valută străină sau în forinți) acordate 
întreprinderilor pentru crearea de ca
pacități nemijlocit orientate spre pie
țele externe.

Alexandru OLTEANU



îngrășăminte chimice 
pentru țările din 
,,lumea a treiar
ANALIZE recente ale 

F.A.O. referitoare la 
piața îngrășămintelor 
chimice apreciază că in 
țările în curs de dezvol
tare consumul se va du
bla în următorii zece 
ani. Aceste țări vor rea
liza cele mai multe fa
brici de îngrășăminte, 
prevăzîndu-se dublarea 
capacităților industriale 
pentru îngrășăminte a- 
zotoase. Astfel, lumea 
a treia va produce o 
cincime din fertilizanții 
pe bază de azot și fos
fați, rămînînd totuși de
pendente în mare măsu
ră de importul îngră- 
șămintele potasice. Cu 
toate că cererea va fi în 
creștere, raportul F.A.O. 
menționează că utiliza
rea îngrășămintelor în 
țările în curs de dezvol
tare va rămîne în conti
nuare mult inferioară 
față de țările industria
lizate, îndeosebi datorită 
condițiilor împovărătoa
re de credit, a lipsei 
unei baze interne adec
vate care să permită, 
extinderea capacităților 
existente. F.A.O. are în 
vedere lansarea unui 
program de sprijinire a 
țărilor în curs de dez
voltare, în sensul de a 
furniza acestora îngră
șăminte la prețuri ac
ceptabile, chiar in con
dițiile unor eventuale 

scumpiri, studiile O.N.U. 
relevînd că începînd cu 
anul 1984 se va asista la 
o creștere a cererii și a 
prețurilor pe piața mon
dială.

Relațiile economice 
aL Poloniei cu țările 
in curs de dezvoltare

POLONIA întreține, in 
prezent, relații econo
mice cu 108 țări în curs 
de dezvoltare, ponderea 
acestora in schimburile 
comerciale poloneze 
fiind de 8%. în ultimul 
timp, Polonia a lărgit 
cadrul juridic ce regle
mentează raporturile e- 
conomice cu țările res
pective, arând încheiate 
acorduri comerciale cu 
51 dintre acestea, acor
duri de lungă durată de 
colaborare economică cu 
18 state, fiind consti
tuite 14 comisii mixte 
bilaterale. Cu cei mai 
mulți dintre partenerii 
din țările în curs de 
dezvoltare plata schim
burilor comerciale se 
efectuează în valută li
ber convertibilă.

în exporturile Polo
niei către aceste țări, 
prevalează produse ale 
industriei constructoare 
de mașini. în prezent 
mașinile electrice de
finind o pondere de 
peste 50% în totalul li
vrărilor respective. Au 
fost realizate, de aseme
nea, contracte de export 
pentru 200 obiective in
dustriale complete, ur- 
mărindu-se totodată 
creșterea importurilor de 
produse finite și semi
fabricate din țările în 
curs de dezvoltare.

Comerțul internațional
_ _ _ _ in 1979 _

O PRIMA evaluare 
publicată recent de se
cretariatul G.A.T.T. re
flectă rezervele specia
liștilor în a face apre
cieri, în condițiile 
„incertitudinii care pla
nează asupra politicii e- 
conomice a țărilor in
dustrializate, confrun
tate cu o nouă accele
rare a inflației". Ceea ce 
se poate contura în pre
zent este — potrivit 
G.A.T.T. — o tendință 
de scădere a importuri
lor în țările în curs de 
dezvoltare neproducă
toare de petrol, dat fiind 
că în 1978 balanțele lor 
comerciale au fost afec
tate de creșterea prețu
lui petrolului și evoluția 
raportului de schimb în 
defavoarea materiilor 
prime.

Se presupune, de ase
menea, că țările socia
liste. pe ansamblu, vor 
reduce ritmul importu
rilor din statele indus
trializate, „în vederea 
restabilirii echilibrului 
în balanțele curente, 
care în 1978 au fost fa
vorabile partenerilor a- 
puseni".

în țările capitaliste 
dezvoltate se prevede c 
încetinire a creșterii im
porturilor sau menține
rea la nivelul anului 
trecut, sperîndu-se în- 
tr-o dezvoltare mai ac
celerată a economiilor 
țărilor vest-europene in 
comparație cu cea a Sta
telor Unite.

Oraenlăii m dezvoltarea 
eeonomiea

Mauritania: opțiuni pentru diversificarea 
activității economice

ȚARA în curs de dezvoltare cu o suprafață de 
1 030 700 km2 și numai 1,4 milioane locuitori — 
populația activă reprezentînd 37 la sută — Mauri
tania este confruntată în prezent cu necesitatea spo
ririi și diversificării activității economice, în con
dițiile în care agricultura și creșterea animalelor 
reprezintă încă principala sursă de venituri, 
lmrucit seceta din ultimii ani a redus masiv numă
rul animalelor, se caută soluții pentru ca sectorul 
agricol să nu mai depindă într-o asemenea 
măsură de creșterea vitelor, una dintre aceste so
luții urmînd să fie dezvoltarea activității de 
pescuit, unde se urmărește obținerea unei canti
tăți de 80-90 mii tone pe an. Date fiind posibili
tățile naturale existente, se preconizează și crește
rea ponderii pescuitului oceanic în exportul țării.

Deși industria asigură 65 la sută din P.I.B., in
dustriile primare, respectiv mineritul ocupă locul 
principal evidențiat și de faptul că producția mi
nieră participă cu circa 40 la sută la formarea 
produsului intern brut și cu aproximativ 83—85 la 
sută la exportul total al Mauritaniei.

în ciuda dificultăților cu care sectorul minier a 
fost confruntat în ultimul timp — incertitudini și 
fluctuații pe piețele metalelor — opțiunile de poli
tică economică converg în acest domeniu spre ex
ploatarea și valorificarea cu prioritate a impor
tantelor resurse de minereu de fier, rezervele fiind 
estimate la peste 100 milioane tone. Se prevede, de 
asemenea, intersificarea prospecțiunilor pentru 
identificarea de noi zăcăminte cuprifere și de fos
fați. Intensificarea exploatării minereului de fier a 
permis creșterea continuă a producției, exploatarea 
acestuia revenind societății naționale industriale și 
miniere (SNIM) in cadrul căreia statul participă 
în proporție de 51 la sută.

In perspectivă se acordă atenție perlucrării in 
țară a minereului de fier, în vederea realizării 
acestui deziderat, aflîndu-se în construcție com
plexul siderurgic de la Nauadhibou.

O preocupare constantă a guvernului o repre
zintă, echilibrarea dezvoltării regionale, printr-o 
cît mai judicioasă politică de implantare a obiecti
velor economice, în special din industria alimentară, 
textilă și a materialelor de construcție.

Relațiile economice dintre România și Maurita
nia se desfășoară în baza Acordului comercial în 
devize libere semnat la 12 aprilie 1976. Exportul 
României cuprinde : textile, articole de marochină- 
rie, unele produse alimentare, Mrtie etc., în anul 
1977 realizîndu-se pentru prima dată și importuri, 
eonstînd din minereu de fier. Cooperarea econo
mică româno-mauritană se concretizează, în pre
zent, prin derularea unor acțiuni legate de parti
ciparea țării noastre la explorarea și exploatarea 
zăcămintelor de fosfați de la Taoudenni și la a- 
cordarea de asistență tehnică și științifică în do
meniul învățămîntului și pentru calificarea forței 
de muncă din sectorul minier.

Liliana RADULESCU

= EVOLUȚII MONETARE
ÎN SAptAMIna 19—23 martie a.c. activitatea pe piețele 

internaționale de schimb a cunoscut o perioadă de calm 
relativ, funcționarea sistemului monetar—vest-european 
influențind favorabil, după opiniile experților, poziția do
larului S.U.A. față de restul valutelor occidentale. Inter
valul a fost caracterizat, de asemenea, de intervenția re
petată a diferitelor bănci oentrale in sprijinul monede
lor lor.

Lira sterlină a resimțit, în special în prima parte a 
săiptămînil, efortul provocat de probabilitatea, organizării 
alegerilor parlamentare anticipate în Marea Britanie atin- 
gînd un minim de circa 2,0230 dolarl/l liră. în final, lira 
a înregistrat o revenire la circa 2,0345 dolari/1 Ură. 
Francul elvețian a continuat să reouleze în raport de 
dolarul S.U.A. față de care s-a situat, după un nivel 
maxim intermediar de 1,6805 franel/1 dolar, la închidere, 
la circa 1,6870 franci/1 dolar respectiv cu 0,3% sub cursul 
de referință. Marca vest-germană a oscilat între extreme 
situate la circa 1,8610 și respectiv 1,86'0 mărci/1 dolar 
S.U.A. Francul belgian a evoluat sub nivelul săptămînii 
precedente și a atins un minim de 29,50 frand/1 dolar 
situat la circa 0,35% sub cursul de referință.

Francul francez s-a situat pe o poziție mai slabă com
parativ cu marca vest-germană înrogistrînd în raport cu 
dolarul S.U.A. un nivel minim al intervalului de circa 
4,2985 franeifi dolar, ajungind ulterior la circa 4,49

Evoluția cursurilor princi
palelor valute occidentale 
față de dolarul S.U.A. în 
perioada 19—23.111., luin- 
du-se ca bază cursurile 

din ziua de 16.III. a.c.

frânei la închidere. Lira italiană a fost singura dintre 
monedele din noul șarpe care a avut o evoluție peste 
nivelul de referință în raport cu dolarul în acest interval 
eontind intre 838,50 și respectiv 840,25 lire/1 dolar. Yenul 
japonez a beneficiat în acest interval de sprijinul Băncii 
Japoniei care a intervenit în repetate rîndurl în favoarea 
sa. Cu toate că a înregistrat în final o repreeiere de 
peste 0,7% ■ față de închiderea anterioară la un curs de 
205,65 yeni pentru un dolar, valuta niponă nu a revenit 
încă la nivelurile la care se situa cu puțin timp in urmă.

Pe piața eurodepozitelor la 6 luni s-a resimțit pe de o 
parte o relaxare a nivelului dobinzilor la eurodolarii S.U.A. 
care au atins un nivel de 10,875%, in timp ce la francul 
elvețian și euromarca vest-germană s-a înregistrat o creș
tere a dobinzilor la circa 0,8125% șl respectiv 4,875%, în 
cazul mărcii semnalîndu-se și o diminuare a ofertelor 
din cauza unei creșteri previzibile a nivelului dobinzilor 
de bază pe piața internă din R.F.G.

Piața aurului a înregistrat o perioadă calmă în care 
prețul metalului s-a situat la uri nivel minim ușor sub 
240 dolari/uncia pentru ca în final să fie stabilit la ultimuf 
fixing al intervalului la Londra, Ia 242,50 dolari/uncia.

Paul DUMITRAȘCU 
Gheorghe MUNTEAN



Controlul energetic —
condstie a>

creșterii economice

INSTITUTUL internațional pentru 
mediul înconjurător și dezvoltare din 
Londra a finalizat, relativ recent, un 
studiu menit să fundamenteze priori
tățile în politica energetică britanică. 
Raportul pornește de la premisa că 
dezvoltarea economică nu trebuie să 
însemne un consum majorat de ener
gie, demonstrînd că Anglia poate re
aliza ritmuri pozitive de creștere în ur

mătorii 50 de ani cu condiția dimi
nuării consumului energetic. Astfel, în 
cazul unui ritm mediu de creștere al 
P.N.B. de 3% în deceniul viitor și 2,4% 
în următorul, energia folosită în anul 
2000 va trebui să depășească numai

Cehoslovacia: agricultura 
pe coordonatele 

intensificării

O SERIE de prognoze elaborate , de 
Institutul de cercetări pentru agricul
tură și alimentație din Praga asupra 
evoluției consumului alimentar al 
populației pînă în anul 2 000 servesc 
drept cadru în vederea stabilirii unor 
modificări în structura producției a- 
gricole din R.S. Cehoslovacă, concomi
tent cu orientarea corespunzătoare a 
cercetării științifice în domeniul agrar.

Principala concluzie a cercetărilor 
efectuate este că alimentația populației 
se va orienta tot mai mult către pro
dusele cu o mare valoare biologică, în 
timp ce valoarea energetică a alimen
telor consumate zilnic de un om va scă
dea (în medie) de la 3134 calorii în 
1976 la cea. 2980 cal. în anul 2000. Mo
dificarea structurii alimentației se va 
concretiza îndeosebi în scăderea consu
mului (pe locuitor) de cereale, cartofi, 
untură ș.a., în condițiile sporirii con
sumului de legume, fructe și carne. 
Ținîndu-se seama de aceste cerințe, se 
apreciază că agricultura cehoslovacă va 
trebui să pună un accent ferm pe in
tensificarea producției vegetale și ani
male, în funcție de aceste evoluții 

cu puțin nivelul actual, iar pînă în 2025 
consumul ar trebui redus cu 8%. în 
altă ipoteză, dacă pentru cele două pe
rioade menționate ritmurile P.N.B.-ului 
ar fi de 2,5% și, respectiv, 2% — con
sumul ar trebui să se reducă cu 7% și, 
respectiv, 22%.

După cum apreciază ziarul britanic 
de specialitate Financial Times, se aș
teaptă ca prognoza să stîrnească vii 
controverse, din cauza răspunderii 
mari care ar reveni autorităților în di
recția modificării tehnologiilor în do
meniul energetic. Totuși, aceste propu
neri nu pot fi ignorate, mai ales dacă 
se ține seama de concluzia guvernului 
referitor la perspectivele creșterii con
tinue a cererii de combustibil pînă în 

anul 2000 (în cazul unui consum ne
controlat), ceea ce ar însemna ca — din 
situația de exportator net de energie 
în deceniul al nouălea — Anglia să re
devină importator net către sfîrșitul 
secolului.

structurale, cu atît. mai mult cu cît su
prafața arabilă totală nu numai că nu 
crește, ci se va reduce cu o cincime 
între anii 1965 și 2000. Se va urmări 
sporirea randamentelor în producția 
vegetală prin introducerea de noi cul
turi, ameliorarea soiurilor cultivate, 
extinderea irigațiilor și ameliorărilor 
funciare (se prevede că în cursul ulti
mului sfert de veac consumul de apă 
pentru irigații va crește de 13 ori) și 
prin folosirea științifică a îngrășăminte
lor, iar în sectorul zootehnic — prin 
îmbunătățirea raselor de animale și a 
structurii șeptelului. Un rol important 
este atribuit, totodată, ridicării și diver
sificării pregătirii cadrelor ocupate în 
agricultură, a nivelului cercetării știin
țifice în acest domeniu.

Foamea de Investiții
a industriei metalelor

ȚĂRILE în curs de dezvoltare dețin 
o pondere considerabilă, uneori majo
ritară, în producția și exportul mon
dial al principalelor metale și mine
reuri. Dat fiind că în aceste țări există 
încă un amplu potențial de resurse mi
nerale, ele pot avea un aport crescînd 
la satisfacerea în perspectivă a necesa
rului de consum pentru metalele res
pective pe plan mondial.

Principala problemă o constituie im

portantele investiții de care au nevoie 
țările respective pentru punerea în va
loare a noilor zăcăminte de minereuri, 
pentru dezvoltarea industriilor meta
lurgice corespunzătoare. După calculele 
efectuate de experții Băncii Mondiale, 
în perioada 1977—1990 necesarul de in
vestiții s-ar ridica la 88,6 miliarde do
lari (în prețurile din 1977), care s-ar 
defalca după cum urmează :

mlrd. dolari
industria cuprului 27,1

minereului de fier 24,3
bauxitei și aluminei 5,3
aluminiului 8,9
zincului 1,3
nichelului 2,5
plumbului 1,5

investiții aferente
în infrastructură 17,7

88,6
Se apreciază că din 6,3 miliarde do

lari, cît reprezintă necesarul mediu 
anual de investiții în ramurile respec
tive din țările în curs de dezvoltare, 
resursele financiare externe ar urma 
să însumeze 4,7 miliarde, adică trei 
sferturi. Amploarea efortului cerut re
zultă din faptul că în anii dinainte de 
1977, volumul investițiilor în industria 
minieră a țărilor respective s-a situat 
sub 1 miliard dolari pe an. De aceea, 
se consideră că un rol deosebit în dez
voltarea subramurilor metalurgice și 
extractive amintite ar putea avea crea
rea de societăți mixte cu participare 
străină.

Țări capitaliste: 
productivități comparate

UN studiu efectuat de Dresdner Bank 
(R.F.G.) asupra nivelului comparativ 
al productivității muncii (pe un mun
citor ocupat în industrie) dintr-o serie 
de țări capitaliste dezvoltate relevă 
existența unor ample decalaje, în frunte 
situîndu-se S.U.A., pe antepenultimul 
loc — Japonia, iar pe ultimul — Italia 
(vezi tabelul).

Nivelul productivității 
muncii (în °'<>)

Sursa : „L’Usine Nouvelle", nr. 7/1979.

S.U.A. 124
Olanda 116
R.F.G. 100
Elveția 93
Austria 82
Suedia 79
Franța 78
Japonia 76
Anglia 52
Italia n 1

Ppziția oarecum paradoxală ocupată 
de Japonia, a cărei industrie este pu
ternic competitivă pe piața internațio
nală, se explică prin faptul că nivelul 
ridicat al productivității muncii reali
zat de marile întreprinderi dinamice, 
îndeosebi în ramurile de vîrf ale eco
nomiei japoneze, este contrabalansat, 
în cazul mediei, de productivitate scă
zută din întreprinderile mici și mijlo
cii, care lucrează pentru piața internă.
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Abonamentele se încheie la oficiile poștale, factorii poștali și difuzării 
voluntari de presă din întreprinderi și instituții. Prețul unui abonament (in
clusiv suplimentul săptâmînai) ; pentru întreprinderi și instituții — 2Ș0 lei 
anual ; pentru cursanții tuturor formelor de invățămint politic și profesional, 
elevi, studenți — 130 lei pe an, 65 lei pe 6 luni, 32,50 lei pe 3 luni. Termen 
limită de încheiere a abonamentului ; 20 ale lunii anterioare perioadei de abonare.

Redacția și administrația Calea Dorobanților nr. 11—25. 71131 București, 
telefon 12 66 10. Cont I.S.I.A.P. nr. 6151.502.28 B.N.R.S.R., — filiala sect. 1 
București, Tiparul Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.



Asigurarea mixtă de viață constituie un sprijin bă
nesc pentru cel care o contractează, în cazul pierderii 
sau reducerii capacității sale de muncă în urma unui 
accident, sau pentru familia sa, in cazul decesului asi
guratului din orice cauză. Totodată, o astfel de asigu
rare dă posibilitatea asiguratului să economisească în 
mod planificat o anumită sumă de bani pe care o va 
primi la expirarea duratei asigurării.

In scopul de a răspunde unor cerințe ale populației, 
asigurarea mixtă de viață se practică și în alte trei va
riante, realizate prin extinderea protecției asupra unui 
număr mai mare de persoane, prin suplimentarea sumei 
asigurate în cazul survenirii unor anumite categorii de 
evenimente asigurate, ori prin prelungirea în timp a 
prestațiilor ADAS.

• ASIGURAREA FAMILIALA MIXTA DE VIAȚA 
dă posibilitatea cuprinderii în asigurare a tuturor mem
brilor de familie în vîrstă de la 5 la 65 de ani, oricare 
din aceștia puțind încasa suma asigurată, în funcție de 
evenimentul asigurat întîmplat.

• ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚA ȘI SUPLI
MENTARA DE ACCIDENTE este o variantă la care 
suma asigurată stabilită, pentru urmările accidentelor 
reprezintă de 6 ori suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această asigurare.

• ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚA CU PENSIE 
PENTRU URMAȘI garantează urmașilor înscriși în 
poliță primirea eșalonată a unor sume de bani. în baza 
acestei asigurări, ADAȘ plătește : o jumătate din suma 
prevăzută în poliță, la decesul asiguratului ; o pensie 
anuală de 10% din suma asigurată, pînă la expirarea 
asigurării ; a doua jumătate a sumei asigurate, la ter
menul de expirare a asigurării.

Asigurările mixte de viață prezintă o serie de carac
teristici comune, dintre care enumerăm :

# Sînt accesibile tuturor persoanelor în vîrstă de 
la 16 pînă Ia 65 de ani.

# Se pot contracta pe termene de la 5 la 15 ani.
# Primele de asigurare sînt diferențiate în funcție 

de vîrstă persoanei ce se asigură, de durata poliței de 
asigurare și de mărimea sumei asigurate, puțind fi 
achitate și în rate.

* La expirarea asigurărilor la care primele au fost 
plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, su
mele asigurate se plătesc concomitent cu o indemniza
ție de 10%.

# Asigurările participă la tragerile de amortizare 
lunare și speciale, acordîndu-se pentru fiecare combi
nație de litere ieșită la tragere 1 000 de lei.

• Dacă asiguratul a suferit un accident — chiar în 
prima zi după intrarea în vigoare a asigurării — de pe 
urma căruia s-a stabilit o invaliditate permanentă (fie 
imediat, fie în decurs de 1 an de la accident), primește 
de la ADAS întreaga sumă asigurată înscrisă în poliță, 
dacă invaliditatea este totală, sau o parte corespunză
toare gradului de invaliditate stabilit, dacă invaliditatea 
este parțială. Prin încasarea acestor sume, asigurarea 
nu încetează ci rămîne mai departe în vigoare pentru 
întreaga sumă înscrisă în poliță și pentru toate dreptu
rile ce decurg din aceasta, plățile ulterioare făcîndu-se 
de ADAS independent de cele efectuate pentru invali
ditate permanentă.

O în cazul în care în urma unui accident s-a sta
bilit un grad de invaliditate permanentă mai mare de 
50%, asiguratul nu mai plătește prime de asigurare, 
pînă la expirarea duratei poliței.

# Asiguratul are posibilitatea de a modifica, pe 
parcursul duratei asigurării, datele prevăzute în poliță 
referitoare Ia beneficiarul asigurării, mărimea sumei 
asigurate, durata asigurării, precum și de a transforma 
asigurarea prin trecere de la o formă de asigurare la 
alta.

• Asigurarea se poate repune în vigoare prin plata 
dintr-o dată sau în rate a primelor de asigurare rămase 
neachitate, ori prin prelungirea termenului de expirare 
a asigurării, in situația în care, din diferite motive, 
plata primelor a fost întreruptă timp de pînă la 3 ani.

Pentru a beneficia neîntrerupt de toate foloasele ce 
le oferă asigurările mixte de viață, este necesar ca ra
tele de primă să fie achitate’la termenele stabilite.

în acest scop se poate folosi forma de plată pe bază 
de „consimțămînt scris", prin împuternicirea ce se dă 
de către asigurat lucrătorilor care efectuează plățile de 
retribuții de a achita Administrației Asigurărilor de 
Stat, din drepturile sale, primele, atît pentru asigură
rile în curs cît și pentru cele pe care le va încheia sau 
reînnoi.

Pentru informații suplimentare și pentru contracta
rea de asigurări, vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspecto
rilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.



MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
CENTRALA INDUSTRIALA DE MAȘINI Șl UTILAJE PENTRU INDUSTRIA UȘOARA

ÎNTREPRINDEREA „PRECIZIA"
București — Sector 8 - Str. Teodosie Rudeanu nr. 12-14 

Telefon : 17.59.30. Telex : 10431
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FOARFECĂ GHILOTINA PENTRU TABLA SUBȚIRE
- Grosime maximă de tăiere
- Lățime maximă de tăiere
- Frecvența maximă a curselor duble
- Motor electric
- Masa netă x
- Gabarit hXLXI

3 mm
1 200 mm

50 curse/minut
3 KW 220 V/380 V 

1 675 kg
1 100X1 000X1 000

MAȘINA OVALA TIP PADEL PENTRU SPĂLAT Șl VOPSIT TRICOT
Se utilizează pentru spălarea, vopsirea ți retratarea produselor tri 

tate semifabricate ți confecționate.
Temperatura ți timpul de lucru :

Spălare 170° — 1 h ți 30’
Vopsire 100° — 3 h
Retratare - 20'

MAȘINĂ DE TĂIAT HIRTIE UZATA IN FIȘII
- Capacitate de tăiere (max.)
- Lățimea de lucru
- Motor electric
- Masă netă
- Gabarit hXLXI

200 kg/oră
240 mm

2,2 KW 220 V/380 V
150 kg

1 100X720 X 500 mm
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