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DINAMICA DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII ROMÂNEȘTI

COMBINE AUTOPROPULSATE 
PENTRU RECOLTAT CEREALE

TRACTOARE AGRICOLE FIZICE 
- mii bucâti-

CULTIVATOARE MECANICE 
-mii bucâti-138.8

Suprafața arabila ce revine 
pe un tractor fizic 

-hectare-
-mii bucâti-

19501950

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

APLICATE PE UN HECTAR 
TEREN ARABIL

12601

1970

1950 1965 1975 1978

300

1978

1975

SUPRAFAȚA TOTALĂ AMENAJATĂ 
PENTRU IRIGAT 

(la sfîrșitol anului ) 
2065

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE 
CEREALE BOABE ’

-mii tone-

-mii hectare-

1950 1965 1975 1978

1979

1979

1951

1966

OVINE Șl CAPRINE
10720

DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE
AGRICOLE

PORCINE
1951 Eggkl97

1966

£
1965

15266

18865

CREȘTEREA NUMĂRULUI ANIMALELOR>
(la începutul anului)

STRUCTURA

13932



Trei decenii de la începerea procesului 

de cooperativizare a agriculturii

DRUMUL CONTINUU ASCENDENT
AL AGRICULTURII ROMÂNEȘTI

prof. , Nicolae GIOSAN
președintele Academiei de științe

agricole și silvice

ÎMPLINIREA, în această primăvară, a trei decenii de la 
începerea procesului de transformare socialistă a agricul
turii oferă prilejul rememorării etapelor și esenței schim

bărilor revoluționare petrecute în agricultura românească în 
acești treizeci de ani, precum și a marcării obiectivelor și sarci
nilor de perspectivă ce stau în fața dezvoltării pe mai departe 
a acestei ramuri de bază a economiei naționale. Revoluția agrară 
socialistă din România, proces complex și de durată, inițiată și 
condusă de Partidul Comunist Român, s-a înscris ca unul din 
capitolele cheie ale edificării orînduirii socialiste în țara noas
tră, victoria sa antrenînd profunde mutații în întreaga viață 
economică, socială și politică a satului și, implicit, a țării în 
general.

Declanșarea procesului de transformare 
socialistă a agriculturii

MOMENTUL de maximă însemnătate pentru stabilirea li
niei strategice generale și a principiilor ce trebuiau așezate la 
temelia procesului de cooperativizare a agriculturii l-a constituit 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949. Programul elaborat 
de plenară, completat și îmbogățit ulterior potrivit cerințelor 
noi, impuse de viață, a marcat, practic, începutul revoluției 
agrare socialiste în România, al complexei activități politice, 
organizatorice și educative desfășurate de partid în rîndurile 
țărănimii pentru atragerea ei treptată, pe baza convingerii și a 
liberului consimțămînt, pe calea noii orînduiri.

în elaborarea politicii sale agrare, prin îmbinarea dialectică 
a principiilor materialismului istoric 'cu analiza și evaluarea 
științifică a realităților social-economice din țara noastră, parti
dul a văzut în cooperativizare singura cale realistă și certă de 
integrare a imensei mase de mici producători agricoli — țără
nimea — în noile relații de producție, cale pe care se putea 
accede la o dezvoltare fără precedent a forțelor de producție din 
agricultură, la modernizarea și intensificarea producției acestei 
ramuri. în conformitate cu rolul cuvenit și rolul ce-1 avea de 
jucat în construirea noii societăți și a unei puternice economii 
naționale unitare, socialiste.

Convins că procesul cooperativizării reprezintă calea justă și 
rapidă de lichidare a înapoierii agriculturii, a exploatării și a 
sărăciei de la sate, de creștere a producțiilor și de pătrundere 
a progresului și civilizației în mediul rural, partidul a acționat 
cu hotărîre, în baza unui program clar și științific, pe linia atra
gerii țărănimii în acest proces revoluționar, ducînd o muncă 
politică intensă, de dialog și convingere a acesteia că este în 
însăși interesul său să meargă pe această cale. Primele coope
rative înființate, deținînd puterea exemplului concret, fără 
echivoc, au demonstrat viabilitatea și trăinicia unui asemenea 
proces înnoitor, prin care, punînd în comun pămîntul și alte 
mijloace de producție ce le posedau, beneficiind de sprijinul 
substanțial al statului și al industriei socialiste, țăranii își po
tențau puternic rezultatele muncii lor, ai căror proprietari și 
beneficiari — ca și asupra averii obștești — rămîneau în con
tinuare.

Caracteristic întregului parcurs al procesului de transfor
mare socialistă a agriculturii prin cooperativizare, a fost folosi
rea unor căi și metode noi și variate, simple în forma lor, dar 

bogate în conținut, de apropiere a micului producător agricol 
înspre proprietatea și munca colectivă. Astfel, de pildă, înfiin
țarea întovărășirilor agricole, ca forme intermediare, de trecere, 
spre cooperativizare, și-a dovedit justețea prin aceea că, deși 
proprietatea asupra pămîntului și rezultatelor muncii rămîneau 
individuale, s-au putut dovedi avantajele muncii în comun, ale 
mecanizării principalelor lucrări — lucru posibil doar pe supra
fețe întinse și cu o participare comună a forței de muncă. Eloc
vența rezultatelor superioare obținute în acest mod nu putea 
decît să sporească încrederea țărănimii pentru proprietatea și 
munca reunită, ceea ce a determinat-o să pășească mai hotărît 
și mai rapid spre înființarea de noi și tot mai multe cooperative 
agricole de producție.

Concepția generală și acțiunea practică a partidului nostru 
privind transformarea socialistă a relațiilor agrare a cuprins ca 
părți esențiale ale unui tot unitar, inseparabil, crearea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, dezvoltarea 
sectorului de stat — întreprinderile agricole de stat, stațiunile 
de mecanizare, unități de cercetare științifică, atragerea micilor 
producători la socialism pe calea cooperației — prin liber con
simțămînt și pe bază de cointeresare materială —, sprijinirea 
materială, financiară și cu specialiști a cooperativelor agricole, 
perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, culturale și 
politice a țărănimii.

Transformarea revoluționară a relațiilor agrare s-a împletit 
necontenit cu procesul de intensificare a producției agricole și 
de sporire a eficienței activității din această ramură. Pentru 
atingerea obiectivelor stabilite, încă de la început, agricultura a 
fost orientată spre a-și integra principalele direcții ale progre
sului științifieo-tehnic contemporan : înlocuirea forței de trac
țiune animală cu cea mecanică, pătrunderea largă în producție 
a cuceririlor geneticii și nutriției raționale, folosirea unor can
tități sporite de îngrășăminte chimice și antidăunători, execu
tarea pe scară largă a unor lucrări de sporire a potențialului 
productiv al solului, irigarea unor suprafețe tot mai mari, orga
nizarea și conducerea științifică a producției și a muncii. Toate 
aceste elemente componente ale bazei tehnico-materiale, în 
același timp factori activi și moderni de impulsionare a creșterii 
producției agricole, au cunoscut sporiri cantitative și calitative 
substanțiale în etapa de început a revoluției agrare socialiste, ca 
urmare a eforturilor mari de investiții pentru dezvoltarea pro
ducției proprii de tractoare și îngrășăminte chimice, a impor
tantelor realizări ale științei agricole românești, a pregătirii 
unui contingent tot mai numeros de specialiști cu studii medii 
și superioare.

în aceste condiții, revoluția agrară socialistă a avut ca una 
din caracteristicile sale principale creșterea sistematică a pro
ducției agricole vegetale și animale, ameliorarea calității produ
selor agricole, ca și sporirea productivității muncii și a eficien
ței economice a activității depuse. Trebuie, de asemenea, arătat 
că transformarea socialistă a agriculturii, proces deosebit de 
amplu și complex, nu a decurs întotdeauna liniar, fără unele 
asperități, ci a cunoscut și o serie de dificultăți și chiar greșeli, 
însă, partidul a combătut ferm acele concepții care subapreciau 
rolul agriculturii, ca și unele tendințe de subapreciere a muncii 
politico-organizatorice la sate, luînd măsuri de înlăturare a 
greutăților și greșelilor ivite, asigurînd continuitatea liniei poli
tice juste, revoluționare, în procesul de organizare pe baze so
cialiste a agriculturii.

încheierea, în 1962, a procesului cooperativizării agriculturii 
a marcat victoria deplină și definitivă a relațiilor de producție



socialiste la sate, crearea cadrului necesar și favorabil moderni
zării și intensificării agriculturii socialiste unitare în țara noas
tră. Analizînd semnificația istorică a procesului cooperativizării 
agriculturii, tovarășul Nicolae Ceausescu arăta că „Aceasta a 
marcat victoria deplină a revoluției agrare socialiste, a organi
zării agriculturii românești pe baze socialiste, de stat și coope
ratiste, deschizând, totodată calea trecerii într-o etapă nouă, su
perioară, a soluționării problemei agrare, a asigurării unui 
progres rapid al producției agricole și ridicării nivelului de trai 
al țărănimii. Această măreață victorie a marcat crearea econo
miei socialiste unitare, triumful ideilor noi. socialiste, atât la 
orașe cit și la sate, izbinda definitivă a socialismului în Româ
nia, în toate sectoarele de activitate".

Instaurarea definitivă» a noilor relații de producție- și în agri- 
. cultură a deschis front larg acțiunii legilor economice ale so
cialismului în întreaga economie națională, ridicînd pe o treaptă 

.superioară alianța dintre clasa muncitoare și țărănime,, alianță: 
j bazată pe identitatea intereselor fundamentale și pe unitatea de 
i scop în acțiunea lor comună — construirea socialismului în 
j România.

O nouă și fertilă perioadă 
de dezvoltare a agriculturii

mecanizări complete și complexe a. lucrărilor agricole, a sporirii ' 
productivității solului, în special prin construirea și darea- în

■ exploatare- a unor sisteme mari de irigații, chimizarea pe scară 
tot mai largă, aplicarea în practică a rezultatelor științelor bio-

■ genetice, ridicarea nivelului de calificare a forței de muncă.
Pornindu-se de la evidența că o agricultură modernă necesi- j 

fă un aport substanțial; sporit, din partea științei, s-a organizat i 
: o importantă rețea de institute și stațiuni de cercetări agricole, i

s-au stabilit orientările cercetării în directă concordantă cu na- 
tura problemelor ce trebuie soluționate in aceasta ramură, ținîn- 
du-se cont și de direcțiile ș.i rezultatele cercetării agricole pe 
plan mondial, creîndu-se condiții pentru o mai .justă îmbinare 1 
a cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă.

Edificatoare pentru sublinierea măsurilor deosebite privind 
dezvoltarea agriculturii în etapa actuală sînt fondurile bănești i 
tot mai mari ce se alocă pentru investiții în această ramură, 
volumul lor sporind de la 52 miliarde lei, în perioada 1966— 
1970, la 77 miliarde lei în cincinalul 1971—1975 și la 120 miliarde 
lei în actualul cincinal. Aceste uriașe eforturi fitaonciare și mate
riale ale societății noastre s-au materializat. între altele, și în 
aceea că la nivelul anului trecut agricultura noastră disptînea de 
aproape 139 mii tractoare fizice, a utilizat aproape 1.5 milioane 
tone îngrășăminte chimice substanță activă, iar suprafața ame
najată pentru irigații depășea 2 milioane hectare.

începind cu cincinalul 1971—1975, procesul intensificării pro
ducției agricole și-a adăugat o trăsătură nouă, deosebit de im
portantă. și anume promovarea din ce în ce mai largă a proce
selor de tip industrial în zootehnie și în legumicultura, cu a- 
vantajele ș.i beneficiile proprii unui asemenea tip de activitate.

Activitatea desfășurata în complexele de creștere și îngrășare 
a animalelor și în sere (succesiunea și continuitatea procesului 
tehnologic, organizarea științifică a producției și a muncii, nive
lul înalt al mecanizării: și automatizării conclucind la producții și 
productivități mult superioare formelor anterioare) marchează 

~ un. pas important pe linia transformării în- întregime-a muncii 
din agricultură într-o variantă a. muncii industriale, sau. ceea 
ce se mai numește industrializarea agriculturii.

în cfticinaftrl- anterior și îh cef actual s-a accentuat* 1 puternic 
procesul de concentrare și specializare a producției agricole, cu 
vizibile consecințe pozitive în creșterea randamentelor, a pro
ducțiilor totale, sporirea productivității muncii ș.i reducerea cos<~ 
turilor pe unitatea de produs. în sectorul agriculturii de stat, 
concentrarea și specializarea producției sînt mai avansate, ajun- 
gîndu-se, de exemplu, ca în prezent producerea cărnii de porc, 
a cărnii de pasăre și a ouălor să aibă loc exclusiv în mari uni
tăți specializate, de tip industrial. Deși mai lent, procesul con
centrării și. specializării producției agricole din cooperative a 
înregistrat progrese notabile, calea prioritară adoptată în aceri 
scop fiind asocierea cooperativelor între ele sau în unele cazuri 
cu unități de stat, pentru producerea pe baze industriale a unor 
produse agricole importante pentru economia națională ș.i adu- 
cînd concomitent însemnate venituri cooperativelor și coopera^ 
torilor.

CREAREA, relațiilor socialiste de producție nefiind un scop 
in sine, se impunea trecerea la o nouă, etapă în dezvoltarea 
agriculturii, relațiilor noi instaurate revenindu-le menirea de a 
constitui un puternic cadru fiavorizant și unul din factorii motori 

i ai creșterii economice agricole în perioada următoare. Elabo- 
; narea, noii concepții privind politica agrară, definirea și stabili- 
I rea etapei, obiectivelor și căilor de. dezvoltare agricolă, a locului 
j și rolului agriculturii și al țărănimii a constituit una din iniția- 
I t.i vele și preocupările majore ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
j care a abordat în mod. revoluționar, esențial, aceste probleme cu 
■ocazia Congresului al IX-lea din 1965 și Conferinței Naționale 
■<lin 1967 ale Partidului Comunist Român. Secretarul general al 
1 partidului a criticat manifestarea, pînă în acel moment, a unei 
i anumite subaprecieri a agriculturii, eesaeretizaiă mai ales în 
i unele rămîneri în urmă pe linia investițiilor și dotării sale
■ lehnico-materiale, subliniind că agricultura reprezintă o ramură 
de bază. a. economiei naționale, de al cărui nivel de dezvoltare

■ depinde în foarte mare măsură întreaga dezvoltare economico- 
' socială a țării șr creșterea nivelului de trai alt populației. în
I noua etapă de dezvoltare în care intra țara noastră, etapa făuri
rii societății socialiste multilateral dezvoltate, vizînd crearea

! condițiilor pentru, depășirea- stadiului de țgră socialistă în curs
■ de dezvoltare; rolul și importanța agriculturii se amplifică, 
’ aceasta implicînd măsuri hotărâtoare pentru, sporirea mai ac- 
i centuată a. bazei sale, tehnico-materiale și, pe această, bază, a
producției agricole în toate sectoarele acestei ramuri.

Conceptul: de agricultură socialistă modernă, intensivă și de 
naltă productivitate este un concept complex, cuprinzîn-d atât 

, forțele cit ș.i relațiile de producție, ea și întregul proces de per
fecționare a organizării sociale și conducerii agriculturii.

începînd cu cincinalul 1966—1970 și amplificîndu-se în cele 
următoare, procesul de intensificare a agriculturii, antrenat de 
pătrunderea rapidă și multilaterală a progresului științifico- 
tehnic, a devenit dominanta principală a dezvoltării agricole. 
S-a acționat și. se continuă a se acționa pe linia, realizării unei

Zonarea producției agricole a jucat și ea un rol însemnat in 
procesul intensificării agriculturii. Au fost definitivate zonele 
marii și microzonele de producție agricolă, în conformitate cu 
condițiile pedoclimatice specifice, eu resursele existente de fort;', 
de muncă și economieo-so-ciale. Zonele s-au conceput ca delimi 
țări, teritoriale de producție complexă, coneentrîndu-se- în cadrul 
lor ramurile, culturile vegetale și speciile de animale potrivii 
posibilităților- celor mai favorabile de creștere a producției ș 
de ridicare a eficienței, sale. Pe baza sarcinilor- trasate de Con 
greșul al. XI-lea al partidului, privind dezvoltarea echilibrată și 
complexă- a tuturor, județelor țării,, studiile de zonare a praduc- 
ției agricole au fundamentat riguros stabilirea pentru fiecare 
județ, a culturilor la care se pot obține cele mai- bune randa- 
mente la hectar; crearea bazinelor legumicole îh apropierea era 

; șelor, pentru, a. se aproviziona, din resurse locale, populația, ca ș 
amplasarea judicioasă a unităților zootehnice în fteeai’e județ 
îh funcție de baza furajeră existentă, astfel încît să se asigure 
pe citt se poate din resurse locale, aprovizionarea populației <n> 
produse animaliere proaspete — carne, lapte, ouă.

Toate aceste creșteri însemnate ale bazei- tahnicoHnateriale i- ; 
agriculturii, precum și mutațiile calitative ce au avut loc îr 
procesul tehnico-economic de producție au dus la rezultate d- 
producție și eficiență mereu mai bune, succesele dezvoltării 
agriculturii românești fiind,, la, ora. actuală,, certe și' substanțiale.



Astfel, producția agricolă globală a anului 1978 a fost de 3,5 ori 
mai mare fată de 1950, iar media producției primilor 3 ani din 
actualul cincinal este superioară cu 24% mediei anuale a cinci
nalului precedent. Tot în anul trecut, producția de cereale a țării 
a ajuns la aproape 19 milioane de tone, fiind mai mare cu 4 
milioane de tone în comparație cu media anuală a perioadei 
1971—1975. La începutul acestui an, efectivele principalelor spe
cii de animale au ajuns la 6,5 milioane bovine, 10,3 milioane 
porcine, 16.0 milioane ovine .și aproape 100 milioane păsări, 
existînd garanția obținerii de producții animaliere superioare 
anilor trecuți.

Pornind de la realitatea că țara noastră posedă condiții și 
resurse adecvate pentru a produce în interiorul frontierelor sale 
totalitatea produselor necesare consumului alimentar al popu
lației, a unei însemnate părți din materiile prime agricole soli
citate de industria ușoară, precum și a unor disponibilități pen
tru export, partidul și statul nostru orientează, în continuare, 
ramura agriculturii spre o dezvoltare intensivă, dar în același 
timp, complexă și multilaterală.

Dezvoltarea intensivă subsumează dezvoltarea multilaterală a 
agriculturii, numai astfel putîndu-se valorifica mai deplin și 
mai eficient varietatea de condiții naturale și economice de pe 
teritoriu, vizîndu-se, în acest fel, atît o atenuare, pe ansamblu, 
a oscilațiilor factorilor naturali, cît și unele fluctuații conjunc- 
turale ale pieței .internaționale.

în perimetrul acestei orientări generale, sporirea producției 
de cereale va reprezenta și în continuare obiectivul central, pla
nul acestui an prevăzînd o producție totală de cereale de 24.7 
milioane tone, pentru a îndeplini și depăși sarcina trasată de 
Congresul al XI-lea de a se produce minimum o tonă de cereale 
pe cap de locuitor.

Determinată în bună parte de gradul de îndeplinire a preve
derii anterioare, o altă cerință imperioasă o constituie creșterea 
în ritm rapid a producției animale (fizice și globale) și, pe 
această bază, sporirea ponderii sale în producția agricolă totală, 
aceasta reprezentînd deopotrivă, atît o condiție de dezvoltare 
intensivă a agriculturii, cît și unul din suporții materiali princi
pali de îmbunătățire continuă a consumului alimentar al popu
lației.

Exigențe ale realizării saltului calitativ 

organizare, planificare și conducere a producției și muncii, indi • ț 
ferent de forma de proprietate.

Sesizînd și realizînd cu clarviziunea recunoscută factorii de 
blocaj ai unor condiții materiale și umane superioare ce le deți
ne agricultura noastră în ultimul timp, secretarul general al 
partidului, a preconizat drept soluție o îmbunătățire radicală a 
conducerii și planificării unitare a agriculturii, avînd drept punct 
inițial de plecare înființarea consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste.

Referijidu-se la această problemă, în cuvîntarea ținută la 
recenta plenară a CfC. al P.C.R., tovarășul Nieolae Ceaiușescu 
sublinia : „'Este evident că împărțirea pe sectoare a agriculturii 
— de stat și cooperatiste — a corespuns unei etape de dezvol
tare. Ea a avut, fără îndoială, un rol important în progresul 
producției agricole. Dar aceasta a corespuns acelor condiții cinci 
nu aveam suficiente mijloace mecanice și de chimizare — și 
eram obligați să concentrăm aceste mijloace îndeosebi in secto
rul de stat pentru a asigura acolo o producție cît mai sigură în 
vederea satisfacerii necesităților economiei naționale... Situația 
insă s-a schimbat radical in agricultura noastră. întregul nivel 
de dezvoltare a agriculturii — organizarea, mecanizarea și chi
mizarea — a determinat, de fapt, o apropiere puternică între 
diferitele sectoare din agricultură.

Actuala formă de organizare și conducere a agriculturii fărî- 
mițează, în fond, forțele de care dispunem — atît umane cît și 
mecanice. Ea nu asigură conducerea tehnică de specialitate — 
nu mai spun economică-unitară a agriculturii...

Crearea consiliilor unice agroindustriale de stat și coopera- ! 
tiste reprezintă un factor important în direcția conducerii uni- ■ 
tare a agriculturii — desigur, avînd ca țel primordial creșterea 
producției agricole”.

Prin realizarea organizării și conducerii unitare a activității 
tehnico-economice din agricultură se are în vedere atît o mai 
operativă și eficientă utilizare a mijloacelor materiale și umane 
existente, cît și o apropiere mult mai mare a actului de luarea 
deciziei, a conducerii, de procesul concret de producție.

Atingerea obiectivelor propuse de noua organizare este pe 
deplin posibilă, consiliul unic fiind titular de plan, avînd o rază 
de acțiune precis delimitată și optimă în raport cu capacitatea 
de a cunoaște amănunțit situația reală de pe teritoriul dat; de 
importanță hotărîtoare în operaționalitatea acestei noi structuri 
organizatorice este grefarea consiliului pe stațiunea de mecani
zare, care în mod îndreptățit devine principalul organizator și 
răspunzător al producției agricole, ca deținătoare a principalilor 
factori materiali purtători ai progresului tehnic — mecanizare, 
chimizare, irigații — de care depinde în mod hotărîtor producția 
agricolă.

Prin cuprinderea în consiliile unite agroindustriale, alături 
de unitățile productive, a institutelor și stațiunilor de cercetare 
agricolă de pe teritoriu, ca și a institutelor de învățămînt agri
col, se poate realiza o integrare structurală, în fapt, a cercetării 
și învățământului cu producția, pe baza unei cunoașteri mai 
bune a realității și a unor cerințe exprese, obligatoriu de luat 
în seamă și de rezolvat cit mai operativ și calitativ superior, 
toți-factorii colaboratori fiind cointeresați in acest sens.

Este un prilej favorabil pentru cercetarea agricolă de a da 
măsura valorii și competenței sale, de a-și orienta programele 
în mult mai mare concordanță cu realitățile și nevoile concrete, 
verifieîndu-se continuu și ieșind mereu mai întărită din aseme
nea confruntări.

Perfecționarea organizării și conducerii agriculturii pe liniile 
precizate de Hotărîrea adqptstă ta recenta plenară a -CjC. al 
P.C.R. constituie și un factor stimulator al funcționării în prac
tică a exigențelor noului mecanism economico-financiar, cele 
două orientări intercorelîndu-se reciproc, și împreună, creînd 
un cadru cu adevărat înnoitor și stimulativ pentru realizarea d- : 
către agricultura noastră a unui salt calitativ deosebit în in i 
treaga sa activitate, care să se materializeze în rezultate de , 
producție și eficiență la nivelul agriculturii din țările cele mai 1 
avansate.

xj

APRECIIND importanța majoră a unor asemenea obiective, 
precise și concrete, dar cu implicații adînci atît pentru dezvol
tarea agriculturii, cît și pentru dezvoltarea economico-socială de 
ansamblu a țării, ca și cerința realizării unei noi calități în 
toate sectoarele economiei pentru a ne înscrie mai rapid și mai 
sigur pe orbita depășirii stadiului de țară în curs de dezvoltare, 
conducerea de partid, tovarășul Nicolae Ceaiușescu, îacepînd de 
la Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1977, a inițiat 
și a promovat luarea unor hotărîri și măsuri fundamentale pen
tru realizarea acestui salt calitativ -esențial în întreaga activi
tate economică din țara noastră.

Pe această linie se înscrie și Hctărîrea Plenarei C.C. al PiC,R. 
din 1 februarie a.c., cu privire la îmbunătățirea conducerii și 
planificării unitare a agriculturii, crearea consiliilor unice agro
industriale de -stat și cooperatiste și creșterea producției agricole.

Schimbările structurale majore înregistrate de agricultură 
de la încheierea cooperativizării pînă în prezent, au avut drept 
una dintre consecințele lor pozitive și pe aceea a unei apro
pieri sensibile între agricultura cooperatistă și cea de stat, pe 
linia nivelului de dotare, a structurii și volumului bazei tehnico- 
materiale, a pregătirii și experienței specialiștilor, gradului de 
calificare a forței de muncă etc. Aceste -condiții asemănătoare 
făceau acut necesare și alte schimbări, care să favorizeze mani
festarea plenară a apropierilor respective, fiind vorba, în spe
cial, de aplicarea unor tehnologii unitare in ramurile de produc
ție asemănătoare și de introducerea unor sisteme unitare de



Mecanismul economico-financlar: funcționalitate-eficiență

CARACTERUL MOBILIZATOR
AL INDICATORULUI PRODUCȚIEI NETE

INTRODUCEREA indicatorului producția netă ca indicator de bază la nivelul unităților economice asigură comensu- rarea contribuției colectivelor de muncă din întreprinderi la crearea' venitului național, stimulîn- du-le în reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale.Colectivul de muncă din între
prinderea „Timpuri Noi“ — Bucu
rești a adoptat o serie de măsuri care au pregătit acțiunea de introducere a acestui nou indicator. în acest sens, am avut în vedere în primul rînd măsuri privind creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție, cu accent deosebit pe elementele materiale, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, prevenirea și reducerea cheltuielilor neecono- micoase etc. Rezultatele obținute, se concretizează în creșterea producției nete la 1000 lei manoperă directă cu 18,6% în semestrul II față de semestrul I 1978. în luna ianuarie 1979 indicele de creștere a acestui indicator este de 9,4% față de realizările anului 1978.Reducerea consumurilor de materiale rezultate din micșorarea gabaritului produselor cit și din înlocuirea unor repere din metal cu cele din mase plastice a adus importante economii, care pînă la finele anului 1978 au atins valori de 7—8 mii. lei.Printre măsurile pregătitoare pentru introducerea indicatorului producția netă, amintim pe cele a- doptate în domeniul îmbunătățirii 
evidenței de urmărire a consumu
rilor specifice de materiale și de 
forță de muncă. în acest sens, în- cepînd cu anul 1978 a fost introdusă lansarea comenzilor de fabricație, cu stabilirea consumurilor de materii prime și materiale pe locuri de muncă: secții, ateliere, linii de fabricație, echipe le lucru etc. Totodată, a fost organizată evidența urmăririi realizări^ acestora, a abaterilor de la consumurile pla-

• Intr-un singur an : redu
cerea consumurilor materiale în 
valoare de 7—8 milioane lei
* Trecerea în munci produc
tive a zeci de muncitori auxiliari
• Determinarea corectă a chel
tuielilor materiale # Conturi 
distincte pentru cheltuielile cu 
munca vie și cheltuielile ma
teriale.

nificate, pe locuri de muncă, în scopul stabilirii cauzelor și măsurilor de prevenire a lor în viitor.Pentru stimularea colectivelor în mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, a energiei electrice, a combustibililor, lubri- fianților și a altor materiale a fost introdus în regulamentul de acordare a retribuției criteriul respec
tarea consumurilor normate de ma
terii prime și materiale, în funcție de a cărui realizare se stabilește nivelul de retribuție acordat lunar. Aplicarea acestei măsuri a contribuit la reducerea cheltuielilor directe de manoperă și materiale la 1 000 lei producție marfă obținute în 1978 față de 1977 cu 2,4 lei și respectiv 13,9 lei. în același timp stabilirea planului de cheltuieli indirecte ca și urmărirea îndeplinirii lui pe secții de producție s-a soldat cu reduceri însemnate la aceste categorii de costuri, mobili- zînd secțiile de producție în luarea de măsuri pentru reducerea sau lichidarea în totalitate a unor cheltuieli neeconomicoase; măsura a contribuit la micșorarea numărului personalului auxiliar din secțiile de producție și trecerea lui în munci direct productive — 64 muncitori în anul 1978 și 160 muncitori în ianuarie 1979.Pentru reducerea cheltuielilor 
cu întreținerea și repararea mij
loacelor fixe a fost introdusă măsura, ca orice lucrare să nu poată fi executată decît după întocmirea în prealabil a unui deviz de cheltu
ieli de către secția executantă și ac

ceptarea acestuia de către secția 
beneficiară. Aceste măsuri au condus la scăderea cheltuielilor comune ale secțiilor de producție la 1000 lei producție marfă în 1978 față de 1977 cu 20,00 lei, iar în ianuarie 1979 cu 20,7 lei față de 1978 în scopul creșterii eficienței e- conomice pe întreprindere și fiecare secție de producție, a fost făcută și defalcarea pe secții a sarci
nilor de plan la principalii indicatori: producția globală, producția marfă, producția netă, productivitatea muncii calculată după producția netă, retribuția medie, cheltuieli totale și materiale la 1 000 lei producție marfă etc.în cadrul măsurilor de pregătire a condițiilor necesare punerii în aplicare a hotărîrilor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978, compartimentul financiar- contabil a făcut o revizuire a conți
nutului faptic al conturilor de pro
ducție •*.  Acțiunea de revizuire a conținutului faptic al acestor conturi a urmărit eliminarea înregistrărilor duble ale acelorași valori, a stomărilor prin înregistrări clasice și nu în roșu, a articolelor contabile din afara conținutului conturilor privind costurile de producție etc.

*) Este vorba de conturile 500 „Cheltuie
lile producției de bază", 501 „ Chel
tuieli de. desfacere", „510 „Cheltuielile 
activităților auxiliare", 520 „Cheltuieli 
comune ale secției", 521 „Cheltuieli 
generale ale întreprinderii", 530 „Cheltu
ieli anticipate", 541 „Rebuturi și rema
nieri", 730 „Rezerve pentru cheltuieli pre
liminate", cit și a celorlalte conturi care 
oferă date pentru calcularea producției 
nete : 201 „Obiecte de inventar în depo
zit", 202 „Obiecte de inventar în folosință", 
303 „Uzura obiectelor de inventar", 204 
„Cheltuieli de transport, aprovizionare", 
222 „Semifabricate".

Determinarea cheltuielilor materiale necesare calculării producției nete a fost făcută pe baza datelor furnizate de evidența contabilă, cu respectarea prevederilor din Normele tehnice emise de D.C.S. Din calcule rezultă că valoarea exprimată în costurile de producție a producției



Tabel eu defalcarea costurilor de producție pentru producția marfă pe elemente de muncă vie 
și cheltuieli materiale

— în mii Iei —

ct. 500 ct. 510 Total debit
ct. 220

din care : din care : din care :
L’otal chelt. Totâl chelt. Votai

chelt. muncă chelt. muncă
chelt.

chelt.
mat. vie mat. vie muncă

mat. vie
Materii prime
și materiale 5 805 5 805 — 645 645 — 6 450 6 450 —
Semifa bricate 17 884 17 884 — 1 987 1 987 — 19 871 19 871
Cheltuieli de 
aprovizionare 510 510 57 57 567 567
Materiale 
secundare 
recuperabile — 130 — 130 — 14 — 14 — 144 — 144
Uzura S.D.V,
Retribuții

405 159 246 45 ‘ 18 27 450 177 273

directe
Cheltuieli

2 412 2 412 604 — 604 3 016 3 016

oomtme 
ale secției 3 006 1 477 1 529 335 165 170 3 341 1 642 1 699
Cheltuieli 
generale ale 
întreprinderii 
Pierderi din

2 890 476 2 414 322 53 269 3 212 529 2 683

rebuturi 
Cheltuielile 
in termen

1 155 776 379 129 87 42 1 284 863 421

de garanție 90 61 29 12 8 4 102 69 ’ 33
Total 34 027 27 018 7 009 4 122 3 GOG 1 116 38 149 30 024 8 125globale pentru producția netă pe luna ianuarie a.c. este de 40385 mii lei. Pentru verificarea corectitudinii acestei sume am calculat același element și prin metoda statistică. Astfel, am obținut o produc" ție marfă, pe luna ianuarie, exprimată în costuri de producție, în valoare de 38149 mii lei (luată din coala de decontare); o variație a producției neterminate, exprimată în costuri de producție, în sumă de 2643 mii lei (luată din soldurile conturilor 500 și 510) și o creștere sau descreștere a stocurilor de semifabricate, piese de schimb și combustibili din producția proprie și de ambalaje din producție proprie a căror valoare este inclusă în prețul produselor pentru care acestea se utilizează, precum și a stocurilor de matrițe, modele, forme, SDV-uri (sold ct. 201 -|- sold ct.202 — sold ct. 203, sold ct. 222) în valoare de —- 407 mii lei. Prin însumare s-a ajuns la aceeași valoare a producției globale pentru producția netă, pe luna ianuarie, de 40385 mii lei.Cheltuielile materiale aferente producției globale potrivit datelor de mai sus sînt în sumă de 31935 mii lei, iar cheltuielile materiale la 1000 de lei producție globală pentru producția netă sînt de 623,2 lei.Considerăm că pentru determinarea corectă a indicatorului cheltuieli materiale totale și la 1000 lei producție marfă este necesară 
o delimitare a costurilor atît 
pentru producția marfă cit și pen
tru variația producției netermi
nate și deci, implicit, a costurilor 
producției globale pentru produc
ția netă.Această delimitare se impune din 

mai multe motive, printre care a- mintim că indicatorul de plan este „cheltuieli materiale la 1000 lei producție marfă“ și nu la 1000 lei producție globală; cheltuielile materiale la 1000 lei producție sînt diferite ca nivel de costuri pentru producția marfă și pentru producția globală, datorită ponderii acestora în cele două categorii de producție, pondere influențată de gradul diferit de prelucrare a materiilor prime și materialelor și de structura sortimentală.Deoarece Normele tehnice elaborate de D.C.S. nu se referă și la modalitatea de stabilire a cheltuielilor materiale la 1000 lei producție marfă, metodele practice apli
cate în unitățile economice sînt 
lăsate la latitudinea acestora, de 
unde și diferențierea acestora de 
Ia caz la caz Plecînd de la aceste practici, rezultă că determinarea 
diferențiată a indicatorului cheltuieli materiale pe cele două categorii de producție este absolut necesară, numai în felul acesta putîn- du-se reda nivelul real al indicatorului cheltuieli materiale.Pentru edificare, redăm calculul cheltuielilor materiale la 1000 lei producție marfă după o metodă diferită de cea prevăzută în Normele tehnice D.C.S., pe care am denumit-o „metoda creditului conturi
lor de producție pe articole de cal
culație" (vezi tabelul). Totalul debitului contului 220 în corelație cu creditul conturilor cheltuielilor de producție, pe articolele de calculate : materii prime și materiale semifabricate, cheltuieli de aprovizionare, deșeuri recuperabile, retribuții directe, redă pe cale directă 
volumul cheltuielilor cu munca 
vie și al cheltuielilor materiale.

Pentru articolele de calculație complexe': uzura SDV-urilor, cheltuielile generale ale întreprinderii, cheltuielile comune ale secțiilor, pierderile din rebuturi, cheltuielile în termen de garanție, repartizarea cheltuielilor pe elemente de muncă vie și cheltuieli materiale, se face pe bază de cheie, reprezen- tînd raportul dintre cheltuielile cu munca vie și cheltuielile materiale, rezultate din datele obținute prin completarea anexei 1 din Normele tehnice D.C.S. Apli- cînd cheia de repartiție amintită, obținem cheltuielile materiale și cheltuielile cu munca vie pe fiecare articol de calculație, așa cum se arată în tabelul de mai sus. Cheltuielile materiale la 1000 lei producție marfă obținute după această metodă pe luna ianuarie 1979 sînt de 610,5 lei spre deosebire de 623,2 lei cheltuieli materiale la 1 000 de lei producție globală obținută prin metoda din Normele tehnice D.C.S.Recapitulația cheltuielilor de producție, redată în anexa 1 în Normele tehnice ale D.C.S. pentru completarea dărilor de seamă statistice de stat privind producția netă în industrie este susceptibilă de unele îmbunătățiri în ce privește defalcarea cheltuielilor din contul 530 „Cheltuieli anticipate", ct. 730 „Rezerve pentru cheltuieli preliminate", ct. 501 „Cheltuieli de desfacere", în cele două categorii cheltuieli cu munca vie și- cheltuieli materiale. în acest sens, propunem ca:Ministerul • Finanțelor să introducă conturi separate pe ele
mentele de muncă vie și cheltu
ieli materiale. De altfel, considerăm că soluția definitivă pentru stabilirea unei metodologii de determinare a cheltuielilor materiale nu poate fi 
decît instituirea unor conturi 
de colectare a cheltuielilor de 
producție, separat pentru chel
tuielile cu munca vie și separat 
pentru cheltuielile materiale. Aceasta cu atît mai mult cu cît indicatorul producție netă condiționează determinarea unor drepturi de retribuire â căror corectitudine de calculare,, stabilire și plată implică răspunderi majore în cadrul unităților economi ce.

lancu T. MARIN 
Rodica MĂNDOIU 

Mariana DONICI 
întreprinderea 

„Timpuri Noi“—București



Extinderea tehnologiilor noi in sprijinul scurtării 

duratelor de execuție
J

PRACTICA a demonstrat că pen
tru. realizarea integrală a sarci
nilor de plan privind producția 

netă în unitățile de construcții se cere 
acționat pentru intrarea în funcțiune la 
termenele stabilite a noilor obiective 
de investiții. Dat fiind că sporirea acce
lerată a productivității muncii pe șan
tier este o condiție indispensabilă pen
tru atingerea acestui obiectiv, apare în 
prim plan .importanța extinderii și ge
neralizării tehnologiilor noi. moderne 
de lucru, capabile să determine scurta
rea duratelor de execuție și micșorarea 
sensibilă a manoperei necesare pe uni
tate de suprafață construită.

Pornind de la necesitatea și, de ce să 
nu recunoaștem, dificultățile pe care .le 
presupune promovarea înnoirilor în. 
tehnologii și produse, apare evident că 
pentru accelerarea acestui proces tre
buie să existe preocupări consecvente 
nu numai la constructor, ci și la toți 
ceilalți factori, care trebuie să colabo
reze mai activ și mai eficient pentru 
asigurarea tuturor condițiilor de creș
tere a ritmului lucrărilor pe șantiere : 
proiectant, producător de materiale de 
construcții, organizații de transport, 
beneficiari etc. Acest articol urmărește 
să ilustreze cum funcționează meca
nismul de înnoire a tehnologiilor de 
construcții în cadrul Trustului de izo
lații pentru lucrări industriale Bucu
rești, să sugereze unele direcții de ac
țiune care pot contribui la extinderea 
soluțiilor constructive originale, de m.are 
productivitate și scurtarea, pe această 
cale, a duratei de execuție.

Eficiența ridicată a soluțiilor 
moderne

TRUSTUL nostru este o unitate spe
cializată pe anumite categorii de lu
crări de construcții, și anume — izo
lații. Avînd în vedere că obiectul acti
vității este situat în partea finală a 
fluxului de realizare a noilor capacități 
de producție, cînd fiecare întîrziere față 
de prevederile din graficul de execuție 
este foarte greu de recuperat și are in
fluențe negative în respectarea terme
nului de dare îh folosință,, eforturile au 

fost concentrate spre scurtarea durate
lor de execuție pe baza creșterii în 
ritm înalt a productivității muncii (ta
belul nr. 1). Dar dacă productivitatea 
se va dubla practic în anul 1980 față 
de 1975, fiind în valori absolute încă 
de pe acum cea mai. mare în cadrul 
unităților de construcții-montaj, trebuie 
arătat că acest lucru este posibil, în 
principal prin procesul de înnoire și 
modernizare pe care-1 cunosc toate ope
rațiunile tehnice și tehnologice.

1. La lucrările de termohiclroizolații 
este vorba în principal de :

— efectuarea, unui important transfer 
tehnologic de pe șantier în fabrică la 
realizarea protecției termoizolației ver
ticale prin extinderea apelului la ele
mente prefabricate executate în pro-

Tabelul nr. 1

Dinamica productivității muncii 
în perioada 1976—198(1 

1975=100%

Anii Niveluri

1976 114.65
1977 126.70
1978 147,87
1979 167.17
1980 186.54

ducția de . tip industrial și montate de 
constructori : folii de împîslitură bitu- 
minată aplicate din fabrică pe izolația 
termică,

— perfecționarea soluțiilor construc
tive și a tehnologiilor de lucru, la exe
cuția unei întregi serii de detalii : ros
turi de dilatație, izolații pe suprafețe 
verticale și protecția acestora, gurile de 
scurgere a apelor de pe acoperiș. Prin 
astfel de modificări nu numai că se 
realizează reducerea duratei de execu
ție la lucrările de izolații, dar se asi
gură și mari avantaje constructorilor, 
care nu mai trebuie să execute lucrări 
de protecții sau reborduri. cu betoane 
sau mortare armate îh condiții de pro
ductivitate toarte redusă și cu consum 
ridicat de materiale,.

— utilizarea unor materiale noi, mai 
eficiente. Prin utilizarea unor folii cu 

bitum de tip Hidrobit. de pildă, se eli
mină gospodăriile de pregătit și topit 
precum și transportul de bitum pe șan
tier, cu tot cortegiul de operații aferen
te etc. De altfel, orice material nou 
apărut în industria materialelor de 
construcții este experimentat și în mă
sura în care acesta prezintă eficiență, 
este introdus pe scară largă.

Care este eficiența acestor soluții ?
Iată, pe scurt, cîteva date :

• reducerea duratei de execuție a 
lucrărilor cu pînă la 50%. în funcție de 
tipul și configurația acoperișului ;

• sporirea productivității muncii cu 
peste 50%. Astfel, dacă un acoperiș de 
hală industrială de circa 5 000 m.p. ce 
se execută cu tehnologii clasice nece
sită o echipă de 8 persoane care să 
lucreze 70 de zile, cu noile procedee 
aceeași echipă poate executa lucrarea 
în numai 36 de zile.

• reducerea cheltuielilor de produc
ție. în special pe seama celor materiale 
(tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 8

Analiza comparativă a eficienței 
executării lucrărilor de 

termohidroizolații la un acoperiș de 
5 000 mp în diferite variante tehnologice

Tehnologie 
veche

Tehnologie 
îmbunătățită

Consum
total de
manoperă 5 051 om'ore 2 351 om/ore
Durata de
execuție cu
o formație
de 8
muncitori 70 zile 36 zile
Consum
de metal 2 325 kg 625 kg
Consum
de ciment 8 000 kg —
Consum
de bitum 67 000 kg 38 000 kg



2. In ce privește lucrările de rnzidiri 
refractare pentru cuptoare industriale, 
precum și de realizare a coșurilor de 
fum aferente există preocupări în ca
drul tuturor unităților trustului pentru 
extinderea soluțiilor tehnologice tnoi și 
găsirea de soluții de perfecționare a ce
lor existente :

— coșurile industriale, cu înălțime 
de pînă la circa 80 m, se executau și 
se mai execută încă uneori din clavouri 
prefabricate tehnologice, care nu per
mit realizarea unui ritm de lucru mai 
mare de aproape 1 metru liniar pe zi. 
Pe baza unor studii proprii și a valo
rificării unor experiențe pozitive din 
alte țări, specialiștii noștri au realizat 
un proiect, o nouă soluție constructivă, 
tot din elemente prefabricate, dar de 
alt t.ip. cu o tehnologie îmbunătățită, 
și care împreună au condus la creșterea 
productivității de peste 2 ori, odată cu 
obținerea de economii însemnate de 
timp de muncă, de ciment și fier-beton. 
Ca urmare,

durata, de execuție a unui coș de 
de 8(1 mi se reduce de la 80 de zile 
la mai puțin de 40 (tabelul nr. 3) ;

Analiza comparativă a caracteristicilor unor soluții de executare a coșurilor de fum 
cu înălțimi cuprinse între 35—80 m

Viteza de execuție
Creșterea productivității muncii
Economie de ciment
Economie de oțel-beton

*) Clavouri prefabricate, cu nervuri exterioare din beton monolit.
**) Clavouri de format „Z“, cu nervuri interioare (înglobate în peretele de rezis

tență), eliminîndu-se astfel glisarea exterioară a cofrajului pentru nervură.

— prin reducerea volumului de zidă
rie de cărămidă refractară și înlocuirea 
sa treptată, acolo unde este tehnic 
posibil, cu betoane refractare, s-au ob
ținut rezultate deosebit de promițătoare, 
constînd în reducerea duratelor de exe
cuție cu pînă la 30 la sută și creșterea 
productivității muncii cu peste 100 la 
sută, creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor, ușurarea muncii fizice ș.a.

Colaborare1' mai activă pentru 
i promovarea noului * i 
i

ÎN PREZENT se poate afirma că, da
torită preocupărilor consecvente de în
noire a tehnologiilor, trustul dispune nu 

i numai de soluții care s-au extins și ge- 
;■ n era li za t, sau de altele cere sînt în fază

i de extindere, ci și de studii aplicate cu
caracter experimental și care sînt încă 
în fază de observare, precum și de un 
portofoliu de idei sau de investigații 
incipiente, care urmează, într-o perioa

dă viitoare, să-și înceapă ciclul de expe
rimentare, definitivare, extindere, ge
neralizare ș.a.m.d. Un astfel de mod de 
lucru este absolut necesar, deoarece 
orice tehnologie își are o viață a ei, la 
sfîrșitul căreia posibilitățile sale scad și 
atunci trebuie să existe pregătită din 
timp o nouă tehnologie, care să-și în
ceapă ciclul de viață, să corespundă 
noilor- cerințe.

Fără îndoială, aplicarea în practică a 
strategiei de înnoire pe care o promo
văm nu se face nici simplu, nici foarte 
operativ. Probleme există și, pentru de
pășirea lor, principalele eforturi sînt 
orientate, cu prioritate, în următoarele 
direcții :

• creșterea permeabilității la nou a 
personalului muncitor de execuție. Pen
tru aceasta am acționat, îndeosebi, prin 
organizarea unor cursuri de calificare 
a muncitorilor și de perfecționare pro
fesională a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii începînd cu maiștri. 
Accentul a fost pus pe cunoașterea și 
însușirea tehnologiilor moderne, pe în
țelegerea avantajelor utilizării lor, folo
sind metode modeme, participative în

Tabelul nr. 3

Soluția
veche *)

Soluția 
nouă **)

1 m.l./zi 2 m.l./zi
100 %

15 %
10 ”/o

întreg acest proces complex de instru
ire. Utilizînd metoda discuțiilor de grup 
sau a analizei cazurilor, apelul la ma
chete, experimente pe viu etc., s-a ' 
realizat o largă consultare asupra greu
tăților întîmpinate în aplicarea și ex
tinderea unor tehnologii noi, în găsirea 
de soluții adecvate de depășire a nea
junsurilor și de aplicare largă a noilor 
soluții.

Cu toate, acestea, mai există pe șan
tierele noastre inerție și comoditate la 
unii specialiști. Aceasta este, între alte
le, explicația faptului că se extinde 
greu tehnologia nouă de folosire, la 
izolarea conductelor, a elementelor pre
fabricate din segmenți de vată mine
rală lipiți direct pe folia de protecție, 
că este încă preferat vechiul procedeu 
de utilizare a izolației cu saltele de 
vată. Este de aceea necesar ca, pe fie
care șantier să se acționeze mai eficient 
pentru a demonstra tuturor efectele fa
vorabile ale extinderii acestei noi teh
nologii nu numai asupra creșterii 1 

productivității, dar și în ce privește 
veniturile realizate.

Adevărul este că această tehnologie 
se aplică greu și deoarece producătorii 
de vată ’minerală nu reușesc să satisfa
că nevoile de plăci de pîslă minerală 
necesare la realizarea prefabricatelor. 
Cazul nu este din păcate singular și de 
aceea solicităm

• sporirea eforturilor producătorilor 
de, materiale de construcție pentru asi
milarea mai operativă de noi sortimen
te, cerute de înnoirea tehnologiilor de 
construcție.

Este adevărat că la întreprinderea 
de produse izolatoare Berceni există 
preocupare și receptivitate pentru nou ; 
din păcate ea este singura unitate de 
acest fel cu care colaborăm bine la in
troducerea în fabricație a unor produse 
noi (plăci rigide din vată minerală co
respunzătoare pentru izolația termică a 
halelor industriale, țesături din fibre de 
sticlă bitumată placată cu folie de alu
miniu avînd manșetă pentru lipire, țe
sătură bitumată blindat etc.) Ca urmare 
este necesar ca și la celelalte unități 
furnizoare (întreprinderile de materiale 
izolatoare din Bîreea și Vaslui etc.) să 
se acționeze mai energic pentru lărgirea 
gamei de noi materiale pentru izolații 
termice de conducte și aparate. La uni
tatea furnizoare din Și micul Sllvaniei 
trebuie să existe mai multă preocupare 
pentru fabricarea cantităților necesare 
de folii ca bitum aditivat Hidrobit la 
Fabrica de produse refractare Pleașa 
pentru realizarea betonului refractar la 
nivelul solicitărilor constructorilor, la 
întreprinderea de materiale izolatoare 
Turda pentru producerea de folii de 
PVC de 1,2—l,5mm grosime, și chiar la 
cea din Berceni-București pentru livra
rea cochiliilor de silan necesare la 
izolarea termică a conductelor în can
tități mult mai mari ca pînă în prezent.

O necesitate de prim ordin o repre
zintă și

• paletizarea transportului, conței- 
nerizarca sau pachetizarea sa care ar 
trebui să cuprindă întreaga masă de 
materiale de izolații. Trustul nostru a 
obținut unele realizări în acest dome
niu, cel puțin pe traseul pe care îl poate 
urmări singur, respectiv de la descăr
carea din vagon, la locul de muncă. La 
preocupările noastre se cer adăugate cu 
mai multă perseverență cele ale fabri
cilor producătoare de materiale de izo
lații și construcție (cărămizi) care ar 
trebui să urmeze pe scară largă exem
plul furnizorilor de cărămizi refractare 
care paletizează, containerizează și pa- 
chetizează produsele pe care le încarcă 
în vagoane. în acest fel productivitatea 
sporită ar permite o economie relativă 
de 100 de oameni anual.

Ceea ce trebuie reținut este că pro
cesul complex al înnoirii tehnologiilor 
nu poate da cele mai bune rezultate fă
ră o colaborare mai activă și efectivă 
între toți factorii implicați.

dr. ing. Cornel HIDOȘ 
directorul Trustului de izolații pentru 

lucrări industriale București



CADRU PROPICE PENTRU O DEZVOLTARE 
EFICIENTĂ A AGRICULTURII JUDEȚENE

• prima urgență — lucrările campaniei de primăvară
• programe speciale pe sectoare de producție 

și pe grupe de activități
• noi domenii de cooperare și asociere

PRIN STRUCTURA lor economică și organizatorică, consiliile unice' agroT 
industriale de stat și cooperatiste reprezintă o formă nouă, Superioară de coope
rare în producție între sectorul agricol și de stat și cooperatist, pentru realizarea 
unor producții sporite în amândouă sectoarele și de ridicare a nivelului general 
al agriculturii, atît la nivelul tării, cît și la nivelul județelor. în orientarea aces
tei importante ramuri de producție pe noul făgaș, s-a evidențiat și cu acest pri
lej inițiativa și contribuția hotărâtoare a secretarului general al partidului, tova- 

, rășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea măsurilor concrete de organizare și con
ducere unitară a întregii activități din agricultură, corespunzător condițiilor exis
tente și cerințelor etapei actuale de dezvoltare. >

Organizarea științifică, 
un domeniu decisiv

NOUA CALITATE în agricultură, ca 
una din condițiile esențiale pentru spo
rirea aportului său la progresul gene
ral al societății noastre, este imul din 
atributele principale ale noilor forme 
organizatorice recent stabilite, rezultat 
al acumulărilor înregistrate și condiții
lor create în decursul anilor. Asemenea 
condiții sânt asigurate acum la un nivel 
superior, datorită întăririi bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, creșterii 
posibilităților industriei românești de a 
livra mașini și utilaje agricole mo
derne, cantități sporite de îngrășăminte 
și alte substanțe chimice specifice, la 
care se adaugă experiența dobândită în 
organizarea activității din teritoriu.

Se poate aprecia că revoluția teh- 
nico-științifică în agricultură nu se mai 
limitează, azi, la revoluția mecanică, 
chimică și biologică, ci abordează un 
nou domeniu decisiv — acela al orga
nizării științifice a producției agricole, 
capabilă să pună în valoare toate resur
sele materiale și umane existente.

Crearea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste constituie 
un factor important pe linia conduce
rii unitare a agriculturii, avînd drept 
scop primordial creșterea producției 
agricole, îmbunătățirea 'generală a ac
tivității din acest sector, întărirea rolu
lui cooperativelor agricole de producție, 
întreprinderilor agricole de stat și 
stațiunilor de mecanizare a agricultu
rii, ca verigi de bază ale creșterii pro
ducției vegetale și animale.

Pe linia aplicării recentelor măsuri 
stabilite de conducerea partidului, în 
județul Prahova au fost constituite 12 
consilii unice agrpindustriale de stat și 
cooperatiste, care dețin suprafețele agri
cole cuprinse între 8 700 ha (Consiliul 
unic agroindustrial Poenari) și peste 
24 000 ha (Consiliul unic agroindustrial 
Urlați). Dacă luăm în calcul și pajiș
tile naturale, administrate de consiliile 
populare, precum și terenurile agri
cole ale gospodăriilor populației, rezultă 
că cea mai mare întindere o are în 
prezent consiliul unic Băicoi (53 500 ha), 
urmat de consiliul Văleni (44 200 ha).

Odată cu constituirea consiliilor 
unice agroindustriale, s-a trecut și la 

organizarea sectoarelor unice de meca
nizare, acțiune încheiată la 20 februarie, 
prin preluarea de către stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii a tuturor 
tractoarelor, mașinilor și utilajelor a- 
gricole din unitățile agricole de stat de 
pe raza fiecărui consiliu. Ca urmare a 
materializării acestei măsuri, cele 12 
stațiuni de mecanizare a agriculturii 
din județul nostru dețin acum, în ca
drul sectoarelor mecanice unice, un 
parc de 2134 tractoare agricole, 651 
mașini de pregătit terenul, 604 mașini 
de semănat, 271 combine de recoltat 
furaje, 443 combinte de cereale, precum 
și alte mașini și utilaje agricole.

Titular de plan — o nouă 
calitate cu responsabilități 
sporite

ÎN NOUA CALITATE pe care o au, 
de titulare de plan și răspunzătoare ne- 
mi jlocite .de realizarea sarcinilor ce re
vin unităților agricole componente, 
consiliile unice agroindustriale și-au 
început activitatea preocupîndu-se în
deosebi de buna pregătire a însămîn- 
țărilor și a celorlalte lucrări agricole 
din campania de primăvară. În acest 
scop sînt urmărite cu cea mai. mare a- 
tenție executarea la timp și de bună ca
litate, a reparațiilor la tractoare și ma
șini agricole, aprovizionarea cu semin
țe, material săditor, îngrășăminte, erbi- 
cide, pesticide, transportul la cînrp al 
îngrășămintelor organice și amenda
mentelor. Totodată, pentru crearea unor 
condiții optime de dezvoltare a legu- 
miculturii, au fost începute lucrările 
de amenajare și reparare a solariilor și 
răsadnițelor, de aprovizionare cu folie 
de politetilenă și alte materiale, pregă
tirea răsadurilor etc. în pomicultură au 
fost intensificate stropirile de iarnă 
pentru combaterea bolilor și dăunători
lor, iar în zootehnie se acționează pen
tru realizarea efectivelor prevăzute, în
deplinirea planului la producția anima
lă și livrarea ritmică a produselor la 
fondul de stat.

în același timp, avînd în vedere ne
cesitatea efectuării unui important salt 
calitativ, consiliile unice agroindustria
le din județ și-au întocmit programe 
de acțiune, cuprinzând măsuri deosebite 

ce vor fi transpuse în viață atît în 
cursul acestui an, cît și în perspectiva 
anului 1980 și a cincinalului 1981-1985.

* Dintre măsurile preconizate, iese 
în evidență 'studierea posibilităților de 
efectuare a unei organizări unitare a 
întregului fond funciar, pe raza fiecă
rei localități și a fiecărui consiliu, prin 
realizarea unor sole mari, uniforme și 
cît mai egale ca suprafață, care să per
mită extinderea și generalizarea lucră
rilor de mecanizare și chimizare.
• Pe baza cunoașterii cît mai preci

se a factorilor naturali și social-eco- 
nomici din fiecare unitate, în cursul 
acestui an vor fi analizate posibilitățile 
de adîncire a concentrării producției a- 
gricole și â specializării unităților și 
fermelor.»
• Ținînd seama de condițiile de fa- 

vorabilitate, se va acționa încă din 
această primăvară pentru îmbunătă
țirea amplasării culturilor și intro
ducerea unor asolamente maj rațio
nale, care să aibă în vedere, la început 
doar cadrul unităților, iar în anii ur
mători însuși ansamblul consiliului.

* în vederea dezvoltării unitare a 
tuturor ramurilor din activitatea agri
colă a fiecărui consiliu unic agroindus
trial, s-a trecut la întocmirea unor pro
grame speciale de lucru, pe grupe de 
culturi, pe specii și categorii de anima
le, precum și pentru transpunerea în 
viață a unor măsuri de importanță 
deosebită, cum sînt îmbunătățirile fun
ciare, mecanizarea și chimizarea.

în centrul atenției consiliilor unice 
va sta integrarea mai rapidă a sectoru
lui agricol de stat cu sectorul coopera
tist, pentru a se putea asigura aplicarea 
unor tehnologii unitare, realizarea unor 
condiții comparabile de mecanizare și 
chimizare, obținerea unor producții a- 
semănătoare pe unitatea de suprafață 
și pe cap de animal, ca și a unor indi
catori superiori, dar apropiați, de efi
ciență economică.

Asemenea măsuri și altele, de mare 
însemnătate pentru creșterea produc
ției agricole în profil teritorial, și-au 
prevăzut toate consiliile unice constitui
te în județ. Sînt semnificative mai ales 
acțiunile propuse în adunările generale 
de constituire, pentru crearea unor noi 
asociații economice în zootehnie, po
micultură, viticultură, îmbunătățirea 
radicală a activității în sectorul crește
rii animalelor și în asigurarea bazei fu
rajere, precum și acțiuni de asociere și 
cooperare între cooperative agricole și 
unități agricole de stat, cu unități ale

dr. ing. Aurel FURFURICĂ 
director al Direcției generale 

pentru agricultură și industrie 
alimentară Prahova

(Continuare în pag. 29)



Timpul parcurs de invenție de la concepere la aplicare: o perioadă care trebuie scurtată

HĂȚIȘUL HIRTIILOR - ORSTACOL
ÎN PROCESUL GENERALIZĂRII INVENȚIILOR

J

PENTRU a realiza o producție de înaltă tehnicitate, o înaltă productivitate a 
muncii — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu în cuvîntarea sa la adunarea generală a oamenilor muncii de la 

întreprinderea „23 August" din Capitală — este necesar să introducem cu îndrăz
neală și rapiditate tehnologii noi în fabricație. In acest cadru transferul tehnolo
gic, de mijloace de producție perfecționate, de metode superioare de organizare a 
muncii între unitățile socialiste constituie o importantă pîrghie de impulsionare 
a dezvoltării economice. Valorificarea superioară a inteligenței și creativității româ
nești — inclusiv prin generalizarea aplicării invențiilor devine astfel o sarcină de 
cea mai mare importanță pentru toate cadrele din economie. Am analizat, în cursul 
investigației noastre, două invenții cu efecte economice însemnate ; am căutat să 
punem în evidență, cauzele care au condus la iritîrzierea aplicării lor pe scară 
largă în economie, precum și unele căi ce pot contribui la reducerea perioadei 
dintre conceperea invenției și introducerea sa în producție.

Caruselul adreselor umflă 
dosarele dar nu asigură 
creșterea producției.a eficienței

„INSTALAȚIE de preuscare a texti
lelor plane" și „metodă și aparat pentru 
deconectarea automată la mers în gol 
a transformatoarelor de sudare elec
trică" sînt două invenții din domenii 
diferite. Elementul lor comun este însă 
drumul anevoios pe care l-au avut de 
străbătut de la omologare și aplicare în 
cadrul unei întreprinderi pînă la ex
tinderea aplicării la nivel de ramură 
sau la generalizarea lor pe ansamblul 
economiei.

Invenția inginerului Carol Klimec de 
la întreprinderea textilă Lugoj („insta
lație de preuscare...", medaliată cu aur 
în 1974 în R.F.G.) are la bază o tehno
logie de refolosire a aerului supraîncăl
zit utilizat la uscarea țesăturilor și care, 
după vechea tehnologie era eliberat în 
atmosferă la o temperatură de peste 
100°C. în condițiile reutilizării aerului 
cald randamentul termic al instalației 
crește cu 10°/o ceea ce înseamnă o eco
nomie echivalentă de energie calorică ; 
costul uscării se reduce cu 2 bani pe 
metru de țesătură, la nivelul a 70 000 m 
care sînt uscați în 24 de ore pe instalație 
aceasta însemnînd 1 400 lei economii 
zilnice. Potrivit estimărilor, aplicarea 
invenției la o singură instalație aduce 
anual economii de 250 000 mii lei care, 
calculat la cele aproape o sută de rame 
de uscare ce funcționează actualmente 
în industria bumbacului ar însemna 
circa 25 milioane lei anual. Aplicarea 
instalației de preuscare poate fi extinsă 
și în alte ramuri unde se folosesc in
stalații de uscare, cum ar fi industria 
hârtiei. Se cere, totodată, subliniat că 
în spatele acestor pierderi bănești se 
ascunde consumul a milioane de tone 
de combustibil .anual, consumuri ce pot 
fi eliminate prin aplicarea invenției.

De ce; la mai bine de un an de la 
omologare. invenția nu se aplică inte
gral nici la întreprinderea textilă Lu
goj, unde din cele șase instalații . de 
uscare numai una este dotată cu noul 
dispozitiv ? Am căutat răspunsul în — 

și urmînd — întortochiatul drbm 'al 
scrisorilor, revenirilor, al adreselor fără 
răspuns etc., etc. Ministerul Industriei 
Ușoare — ca beneficiar al invenției a 
depus însemnate eforturi pentru extin
derea aplicării noului dispozitiv la toa
te unitățile sale în care se desfășoară 
procese tehnologice similare. (Potrivit 
aprecierii din unitățile respective, date 
fiind condițiile tehnice complexe pe care 
le necesită realizarea dispozitivului a- 
mintit, încercarea de a-1 executa prin 
autoutilare în cadrul fiecărei întreprin
deri nu s-a dovedit fezabilă). în pro- 
cesul-verbal de omologare a invenției 
(15 XII 1977) se menționează că pentru 
a determina randamentul instalației la 
o gamă mai largă de țesături urmau a 
fi realizate, în afara prototipului, încă 
trei instalații de același fel.

Pentru a se începe execuția lucrării, 
Centrala industriei bumbacului (C.I.B.) 
— ca beneficiar al celor trei instalații 
de preuscare trebuia să facă o comandă 
către Centrala industrială de mașini 
și utilaje pentru industria ușoară 
(C.I.M.U.I.U.), în calitate de producător. 
Prin două adrese (din ianuarie și, re
spectiv, februarie 1978) C.I.B. solicită să 
i se comunice întreprinderea construc
toare și costul aproximativ al unei in
stalații de preuscare. Scrisoarea de ră
spuns întocmită de C.I.M.U.I.U. speci
fică însă că, pentru anul 1978 întreprin
derea producătoare — este vorba de 
„Metalul Roșu" din Cluj-Napoca — nu 
ar mai avea capacitatea de producție 
pentru a realiza și cele trei instalații ce 
constituie obiectul invenției. Ținîndu-se 
seama de importanța economică pe care 
o are noul dispozitiv s-a făcut atunci 
o intervenție la nivel de ministere — 
de la M.I.U. către M.I.C.M.— prin care 
se cere găsirea unei modalități practice 
de soluționare a problemei.

Rezultatul ? O nouă scrisoare de 
răspuns prin care C.I.M.U.I.tJ. stabilește, 
de această dată, un alt executant al co
menzii — Combinatul industrial pentru 
construcții de mașini Bistrița, secția 
mașini textile, obiectiv ce urmează a fi 
dat în funcțiune... în 1980. Prin aceeași 
adresă centrala amintită solicită totuși 
ca C.I.B. să nominalizeze cele trei în
treprinderi ce urmează a fi dotate cu 

instalațiile respective. Așadar, din acest 
schimb de adrese sterile pentru aplica
rea „operativă" a invenției, reiese că 
în cel mai bun caz, doar anul 1980 
avea să aducă rezolvarea problemei.

Ne-am deplasat la C.I.M.U.I.U. ...Ceea 
ce am aflat aici, la fața locului, con
trazice cele scrise în adresa amintită. 
Directorul general, tovarășul Ștefan 
Mihai ne spunea că centrala este pro
fund interesată în realizarea invenției ; 
că întreprinderea producătoare va fi 
„Metalul Roșu" și nicidecum noul 
obiectiv ce se va da în funcțiune la 
Bistrița ; că introducerea în producție 
a invenției depinde de o simplă notă 
de comandă din partea Centralei In
dustriei Bumbacului.

Un lucru este limpede : cei care au 
alcătuit adresa amintită nu au cunoscut 
părerile directorului general; acesta, în 
fapt, nu cunoștea problema. Un astfel 
de circuit informațional deficient în ce 
privește rapiditatea, oportunitatea și ca
litatea informației se vădește a fi o 
sursă de decizii eronate, de acțiuni 
contradictorii, dăunînd economiei na
ționale. O consecință directă a acestor 
deficiențe este faptul că adresa Centra
lei Industriei Bumbacului fusese expe
diată încă din octombrie anul trecut și 
se afla de cîteva luni bune în 
C.I.M.U.I.U. rătăcită prin dosare, fără 
ca cei implicați să aibă cunoștință de 
existența ei. !!!

Ne punem, pe de altă parte, întreba
rea : lucrurile nu și-ar fi aflat oare o 
rezolvare mai operativă dacă se renunța 
la greoaia cale a adreselor, hîrtiilor în 
favoarea unui contact direct ? Așa cum 
am procedat noi, conducerea C.I.B. pu
tea, la rîndul său, să intre în legătură 
cu directorul general al C.I.M.U.I.U. 
căutând împreună căi concrete de solu
ționare.

Această situație relevă, însă și un alt 
aspect : întrucît invenția nu a fost con
cepută în una din unitățile C.I.M.U.I.U. 
— nu „aparținea" acestei centrale, pen
tru întreprinderea producătoare ea nu 
și-a menținut statutul de invenție fiind 
privită ca o comandă oarecare printre 
multe altele. Dacă ținem seama că in
venția prezenta noutate tehnică, că ea 
privea însăși îmbunătățirea unor pro
duse ale întreprinderii respective și de 
faptul că ea conduce la realizarea unor 
importante economii de energie, atitu
dinea conducerii Centralei, a întreprin
derii „Metalul Roșu", devine de neîn
țeles ; cu atît mai mult în condițiile în 
care înnoirea producției introducerea 
rapidă în fabricație a produselor noi 
constituie — după cum sublinia secre
tarul general al partidului — o condiție 
esențială a progresului, a dezvoltării în 
ritm înalt a economiei naționale.

Faptul că invenția nu a fost asimilată 
rapid în producție, echivalează cu pier
deri concrete pe plan economic. Nu nu-



mai că nu s-a puiuț acționa în direcția 
utilării instalațiilor ce se află în exploa
tare cu noul dispozitiv irosindu-se ast
fel o cale verificată de ridicare a pro
ductivității, de reducere a cheltuielilor 
materiale, a consumului energetic dar 
pe poarta fabricii continuă să iasă pro
duse vechi.

Adaptarea ulterioară înseamnă, pe de 
o parte, nerealizarea unor economii ce 
se puteau obține în intervalul de timp 
respectiv iar pe de altă parte, cheltu
ieli suplimentare legate de transport, 
manoperă, întreruperea temporară a 
fluxului de fabricație etc.

în cuvîntarea ținută la adunarea ge
nerală a oamenilor muncii de la între
prinderea ,.23 August" din București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu 
putere că pentru a fi competitivi, pen
tru a realiza produse la nivelul tehni
cii mondiale, trebuie să gîndim. acum, 
în 1979 în perspectiva anului 1985.

Este limpede deci eă fiecare zi pier
dută în procesul de asimilare a inven
țiilor în producție micșorează gradul 
de competitivitate al produselor româ
nești, afectează direct economia națio
nală.

Cu atît mai criticabile sînt întîrzie- 
rile înregistrate în cazul de față. în con
textul preocupărilor existente pe plan 
mondial pentru perfecționarea instala
țiilor de uscare aplicarea invenției — 
ca d’spoz'tiv complementar ar conduce 
la un plus de tehnicitate fată de oro- 
duse'e similare de pe piața externă, ar 
crește forța competitivă a produsului 
românesc.

Necesitatea unor intervenții 
competente și prompte

CEA DE A DOUA invenție — „meto
dă și aparat pentru deconectarea auto
mată la mers în gol a transformatoare
lor de sudare electrică", este creația in
ginerului Cezar Mereuță de la între
prinderea bucureșteană „Autobuzul". 
Noul procedeu permite deconectarea 
automată a transformatoarelor de sudură 
în perioadele de neutilizare productivă. 
Posibilitatea de adaptare la toate tipu
rile de transformatoare de sudură, lipsa 
unor probleme tehnice deosebite, pre
țul de cost în jur a 7—800 lei — toate 
piesele componente fiind produse în 
tară — constituie elemente ce pledează 
în favoarea noului procedeu. Să facem 
un calcul : potrivit datelor pe care ni 
le-a furnizat autorul invenției se poate 
conta pe o economie de cea. 4 kWh la 
un transformator, pe zi. Asta ar însem
na o economisire de circa 1 200 kWh pe 
an ; la nivelul celor peste 30 000 de 
transformatoare de sudare cu arc — 
cîte funcționează, după unele estimări, 
actualmente în economie, rezultă că ar 
putea fi economisiți anual aproximativ 
36 milioane kWh. Cu toate acestea, 
aplicarea sa pe scară largă în economie 
a mtîrziat mai mult de doi ani de zile.

în 1977 invenția a fost omologată ca 
dispozitiv anexă la un transformator 
de uz casnic ce ar fi trebuit să fie in
trodus în fabricație de serie la între
prinderea minieră Rogoielu. El nu s-a 
fabricat însă niciodată, fiind scos (?!?) 
din nomenclatorul de produse al între
prinderii amintite. Omologarea la nivel 
uzinal a permis ulterior realizarea și 
utilizarea dispozitivului pentru trans- 
formarearele din dotarea internă a în
treprinderii „Autobuzul" (în prezent., 
aici funcționează 15 urmînd a fi ex

tinsă echiparea a încă 10 transforma
toare). Generalizarea acestei reali
zări tehnice cu efecte în ce privește 
economisirea energiei electrice, ridicarea 
productivității utilajelor a întîrziat, 
deci, din cauză că nu a fost stabilit un 
alt producător, invenția rămînînd, cu 
alte cuvinte, „orfană".

Inventatorul a depus el însuși efor
turi pentru popularizarea invenției, o- 
ferind documentația tehnică și sprijin 
tuturor întreprinderilor care s-ar fi do
vedit interesate în realizarea dispoziti
vului prin autodotare. (Spre deosebire 
de cazul anterior, invenția se putea 
realiza pe plan intern la nivelul de teh
nicitate al majorității întreprinderilor 
din ramura construcțiilor de mașini.) ce 
a lipsit însă a fost o decizie luată la 
nivel de minister care să impună utili
zarea dispozitivului în toate întreprin
derile din ramură. O cale importantă de 
aplicare a invenției ar fi fost de ase
menea și includerea ei în programele 
de economisire de energie, întocmite la 
nivelul fiecărei întreprinderi.

Este drept, odată cu luna februarie 
generalizarea invenției pare să se în 
scrie pe un drum bun ; tînăra între 
prindere botoșăneană „Electrocontact 
și-a exprimat interesul pentru introdu
cerea dispozitivului în producția de 
serie. Dar asta nu rezolvă problema de- 
cît în parte.

Calea normală de aplicare a inven
ției ar fi fost stabilirea adecvată de 
către M.I.C.M. a titularului de brevet. 
Potrivit mai multor păreri întreprinde
rea „Autobuzul" nu avea posibilitatea 
să producă dispozitivul în serie mare ; 
Indicată să realizeze invenția în serie 
industrială este o întreprindere din do
meniul electrotehnicii, și nu oricare, ci 
întreprinderea „Electrotehnica" din 
București care are asimilată în produc
ția curentă fabricarea transformatoa
relor ; acest luciu ar fi contribuit la 
îmbunătățirea produsului, a parametri
lor de exploatare economisind, toto
dată, un volum important de muncă 
pe care o necesită adaptarea ulterioară 
a dispozitivului.

Dar de ce au fost necesari ani de zile 
pentru a generaliza invenția ?

Același calcul ne indică faptul că în 
doi ani cit a întîrziat aplicarea inven
ției la scară națională, economia noa
stră a pierdut cca. 70 milioane de kWh, 
echivalentul consumului anual de ener
gie electrică a trei unități de mărimea 
întreprinderii „Autobuzul" această pier
dere este cu atît mai însemnată cu cît, 
pe fondul crizei energetice mondiale, 
economisirea de energie devine o con
diție însăși a dezvoltării. Căci nu se 
poate vorbi despre reducerea consu
mului de energie ca despre o problemă 
abstractă ; economisirea fiecărei parti
cule de energie a devenit o chestiune 
practică a creșterii eficienței economice, 
a dezvoltării țării.

Asimilarea rapidă a noutăților 
tehnice — condiție a dezvoltării 
economiei

PERSPECTIVELE dezvoltării econo
miei românești sînt strîns legate de re
ducerea consumurilor materiale, de ri
dicarea gradului de tehnicitate a pro
duselor, de creșterea puterii lor com
petitive. Realizarea acestor obiective 
este condiționată de progresele obținute 
în știință și tehnică, de viteza cu care 

noile cuceriri sînt asimilate în produc
ție. Optimizarea procesului de generali
zare a invențiilor devine, astfel, o con
secință directă a acestor imperative e- 
conomiee, de mare anvergură.

Investigația noastră a scos în evidență 
unele neajunsuri în procesul de gene
ralizare a invențiilor, proces ce se do
vedește complex, îmbrăcînd forme mul
tiple, angrenînd numeroși factori din 
economie. Reducerea continuă a peri
oadei dintre conceperea notuății teh
nice, încorporarea sa la nivelul proce
selor de producție și realizarea sa pe 
piață constituie principiul conducător 
în procesul de valorificare a creației 
și gîndirii tehnice originale. Pentru 
buna desfășurare a acestui proces sînt 
necesare un sistem informațional efi
cient precum și pîrghii economico-fi- 
nanciare care să asigure aplicarea in
vențiilor Ia nivelul fiecărei unități eco
nomice.

Valorificarea superioară a creației in
teligenței românești trebuie să por
nească de la luarea lor în considerație 
în însăși etapa fundamentării planuri- 
lor. Este de mare însemnătate consti
tuirea instrumentelor adecvate — la ni
velul organelor de sinteză — prin care 
invențiile românești cu efecte impor
tune pe linia valorificării materiilor 
prime și energiei să fie direct și larg 
utilizate drept căi de sporire a pro
ducției.

De asemenea, un circuit informațio
nal eficient sporește gradul de utili
zare a invențiilor românești cu maxi
mum de beneficiu mai cu seamă in pe
rioada în care țara noastră deține drep
tul exclusiv de folosință ; (avem în ve
dere intervalul de doi ani de zile între 
momentul înregistrării și cel al breve
tării în care invențiile au un caracter 
secret). Acest lucru este de natură să 
asigure superioritatea a numeroase 
produse românești, un grad sporit de 
competitivitate pe piețele externe. în 
contextul noului mecanism economi- 
co-financiar, prin lărgirea autonomiei 
și autogestiunii întreprinderilor, sarci
nile privind aplicarea noilor tehnologii, 
asimilarea, de produse noi, privind uti
lizarea invențiilor și inovațiilor trebuie 
să revină in mai mare măsură acestora, 
ceea ce nu ar ocoli, desigur, răspunde
rile ministerelor de resort.

Obligativitatea ca întreprinderile să 
asimileze în producție în primul rînd 
la indicatorul tehnică nouă și produse 

; noi, invenții și inovații valoroase ar a- 
| sigura atît valorificarea invențiilor cît 

și ridicarea parametrilor calitativi ai 
activității acestor întreprinderi, crește
rea competitivității produselor româ
nești. Aplicarea unui sistem de prețuri 
stimulativ în ce privește realizarea și 
aplicarea invențiilor ar veni în spriji
nul aceleiași acțiuni de mare impor
tanță pentru economia națională.

Aceste propuneri nu sînt, fără îndo
ială, decît un punct de pornire pentru 
acțiuni complexe în direcția perfecțio
nării cadrului și stabilirea căilor prac
tice de realizare a unei aplicări gene
ralizate a invențiilor, în economie pen
tru utilizarea deplină. în folosul întregii 
noastre societăți, a potențialului creator 
al maseloț- largi de oameni ai muncii.

Cristian POPESCU



Decontare
ESTE frecventă situația cînd în ultima zi 

din lună Banca Națională primește spre 
decontare facturi de valori foarte mari. 
Deși unele documente poartă data de 30 
sau 31, ele sînt totuși decontate în prima zi 
din luna următoare. Din această cauză 
întreprinderile beneficiare nu primesc în 
cont sumele ce li se cuvin în timpul real
mente necesar și, din această cauză, nu 
realizează indicatorul de beneficii. De aici 
o serie de neajunsuri privind susținerea 
unor activități auxiliare.

Propun ca Banca Națională să deconteze 
toate documentele ce poartă data de 30 
sau 31 (este vorba de ultima zi din lună) 
în ziua respectivă.

Marin JONESCU
București

Standarde
PALETIZAREA șt containerizarea sînt, 

se știe, metode moderne de raționalizare a 
transportului și de depozitare a mărfurilor, 
în procesul dezvoltării lor paletizarea și 
containerizarea cunosc tendințe diferite in 
privința numărului și formelor puse în cir
culație. De aceea, îmi permit să propun 
standardizarea lor după principii unitare, 
astfel încît ramura de folosire să poată fi 
extinsă și în circulația internațională a 
mărfurilor. Standardizarea să fie i func
ție de dimensiunea și formele containeru
lui sau paletelor ; după materialele din care 
se vor confecționa ; funcție de mărfurile 
care vor fi transportate; după metodele 
folosirii și păstrării lor etc.

Gh. URLAN
Turnu Măgurele

Imprimate
AM CITIT cu mult interes lucrarea „Ad

ministrarea imobilelor" editată de „R.E". 
Este interesantă, utilă pentru toți cei care 
avem grijă de buna gospodărire a imobi
lelor de stat.

Deoarece mai sînt administratori de 
imobile care ar dori să intre în posesia 
lucrării amintite, propun editarea ediției a 
doua. Propun, de asemenea, organelor 
competente să dispună tipărirea tuturor 
documentelor - imprimate — menționate 
în lucrare. Aceste fișe, anexe, tabele, re
gistre tipizate ne-ar fi de un real folos în 
activitatea noastră.

Ștefan MANEA 
muncitor tipograf la 

<■ întreprinderea poligrafică
„Informația"-București

ECOURI

Masuri
IN articolul „Caracterul mobilizator al 

indicatorului valoarea producției nete", pu
blicat in nr. 39 al „R.E.", se analizează 
critic experiența pe linia realizării acestui 
important indicator de sinteză calitativă 
și cantitativă. Printre întreprinderile in care 
s-au semnalat unele deficiențe ce au con
dus la nerealizarea sarcinii de plan, la va
loarea producției nete, a fost și „Rulmen
tul" din Brașov, care in perioada analizată 

a Înregistrat depășiri la consumurile ma
teriale, rebuturi și alte cheltuieli neecono
micoase.

Apreciind in mod deosebit rolul mobili
zator al presei, vă informăm că am luai 
următoarele măsuri : urmărirea permanentă 
a încadrării cheltuielilor in nivelele pla
nificate in bugetele secțiilor ; analiza 
cauzelor ce conduc la unele depășiri și 
luarea de măsuri pentru evitarea lor ; op
timizarea sistemului informațional prin ob
ținerea de date preliminare asupra nivelu
lui cheltuielilor de la calculatorul electro
nic pentru luarea unor decizii operative și 
eficiente ; respectarea strictă a procesului 
tehnologic de producție în vederea elimi
nării rebuturilor, a remanierilor și a tuturor 
cheltuielilor neeconomicoase.

Ca urmare a măsurilor luate, valoarea 
rebuturilor a scăzut simțitor, iar cheltuielile 
neeconomicoase sint neînsemnate în ultima 
perioadă de timp.

Gh. BADEA 
director general, 

Centrala industrială de rulmenți 
și organe de asamblare — Brașov

A
1N LEGĂTURĂ cu articolul intitulat „Ca

racterul mobilizator al indicatorului valoa
rea producției nete" publicat în „R.E." nr. 
39/1978 vă facem cunoscut că, in confor
mitate cu dispozițiunile in vigoare, minis
terul transmite indicatorii de muncă și re
tribuire prin filele de plan pe an și tri
mestre. Este adevărat, așa cum se arată și 
in articol, că in unele cazuri s-a suplimen
tat fondul de retribuire a muncii in ultima 
zi din lună. Aceasta s-a făcut pentru adap
tarea indicatorului forță de muncă cu mă
surile tehnico-organizatorice care s-au luat 
în perioada respectivă. Art. 42 din Legea 
nr. 8/1972 și pct. 1 al. 3 din circulara nr. 
8/1976 a BNRSR prevăd că planurile de 
muncă și retribuire nu pot fi modificate 
după expirarea perioadei de plan (lună 
sau trimestru), dar nu exclud posibilitatea 
unor modificări pe unele luni în cadrul tri
mestrului, cunoscindu-se necesitatea aces
tor adaptări ale planului. De aceea, nu 
putem fi de acord cu afirmația că aceste 
modificări se fac pentru a nu se solicita 
aprobări pentru depășiri necorespunzătoare 
din cauza nerealizării producției nete. Cu 
o asemenea practică nu sintem de acord 
și nu o admitem nici centralelor sau com
binatelor drn subordine.

O. ARABAGIAN
director

în Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei

Asimilare
REFERINDU-NE la articolul intitulat „Ter

mene cit mai scurte de asimilare a noilor 
produse', apărut in nr. 35H978 al „R.E.", 
arătăm că avind in vedere avantajele e- 
conomice ale analizei valorii, in întreprin
derea noastră s-a format un colectiv care 
să aplice această metodă. Primul produs 
reproiectat prin analiza valorii a fost ma
șina de rindeluit la grosime tip MRG-8 asi

milată în anul 1962, cu o uzură morală 
destul de mare și care reprezintă o pon
dere importantă in planul nostru dă pro
ducție. După reproiectare a rezultat o 
nouă mașină, mult îmbunătățită, avind 
greutatea mai mică cu 400 kg. Ca modifi
cări mai esențiale, enumerăm îmbunătățirea 
indicelui de fiabilitate, reducerea gabari
tului și a zgomotului, îmbunătățirea formei 
estetice, inglobarea in mașină a motoare
lor electrice și a tabloului cu aparate etc. 
A rezultat deci o mașină mult mai compe
titivă.

Constantin GIOSANU 
director tehnic, 

întreprinderea mecanică
Roman

Costuri
TEMATICA abordată in articolul „Exi

gențe ale mișcorării costurilor de produc
ție", publicat in „Revista economică" nr. 
27/1978, pune in atenția specialiștilor și 
colectivelor de oameni ai muncii probleme 
legate de perfecționarea conținutului cos
turilor de producție.

In prezent 30 de Întreprinderi din cadrul 
ministerului nostru experimentează metode 
moderne de normare și evidență a costu
rilor de producție, urnind ca pină la sfir- 
șitul anului 1980 să se treacă la aplicarea 
lor. In aceste condiții, așa cum foarte bine 
se subliniază in articol, este neceiar să 
se acorde o atenție deosebită Întăririi com
partimentelor de costuri, in special la ni
velul intreprinderilor și centralelor, unde 
analiza fenomenelor trebuie să se efec
tueze pe multiple planuri și cit mai in 
detaliu.

Sugerăm ca in indicațiile metodologice 
care se elaborează să se menționeze și 
indicatorii de fundamentare ce trebuie 
avuți in vedere la lucrările de plan de că
tre întreprinderi și centrale, indicatori care 
apar in lucrările de analiză la nivelul uni
tăților respective, dar nu se centralizează’.

In legătură cu indicatorul „costul pro
dusului X' susținem părerea exprimată in 
articol că planificarea corectă poate fi 
făcută numai de centrala industrială, pe 
baza informațiilor primite de la între
prinderi.

O. PÂUNESCU
director în M.I.C.M.

Inventar
REFERINDU-NE la nota publicată în nr. 

47/1978 sub titlul „Inventariere",. mențio
năm că la inventarierea centrelor de ser
vire a populației se constată, în general, 
plusuri. De aceea, nu este cazul să se 
modifice reglementarea ca inventarierea 
materialelor, mărfurilor, ambalajelor și 
produselor din aceste unități să se facă 
odată pe an.

La unitățile de prestări-servicii se exe
cută produse pe baza unor consumuri 
specifice medii, rezultînd diferențe față 
de acestea, care trebuie stabilite și înre
gistrate la termene cit mai scurte. Unită
țile comerciale de desfacere cu amănun
tul vînd mărfurile în aceeași stare în care 
le-au primit, fără a le transforma sau 
prelucra. Din punctul de vedere al gestio
nării bunurildr materiale nu poate fi vorba 
de asimilare între aceste unități.

N. DRIJMAN
director în UCECOM
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Din nou organizarea, cu „statut" 

de resursă principală a eficienței

SPECIALIZAREA PI CICLURI TEHWlOGICI
ÎMPOTRIVA LOGICII tehnice și economice, specializarea în organizarea 

producției de construcții-montaj n-a făcut progrese substanțiale în ultimii 
ani, iar la unele organizații din cadrul ramurii chiar a regresat, figurând cu 

o pondere insignifiantă în programele de creștere a productivității muncii. Nu ne 
vom opri asupra cauzelor, cu atît mai mult cu eît ele țin în mare parte de decizii 
subiective, de interpretări insuficient instrumentate ale unor situații limitate în 
spațiu și timp. Nou și remarcabil este faptul că s-a produs, prin inițiativa Minis
terului Construcțiilor Industriale, o breșă de proporții în acest blocaj, lăsându-se 
să se întrevadă avantaje capabile să-i convingă și pe cei mai sceptici.

Spor de productivitate : 40%

AM SEMNALAT, la timpul său *>,  ex
perimentarea de către M. C. Ind. a con
stituirii de formații complexe pentru 
prepararea, transportul și punerea in 
operă a betonului. Amintim : ideea era 
de a-i integra organizatoric pe toți par- 
ticipanții la acest ciclu tehnologic, co- 
interesîndu-i — printr-o formă speci
fică de acord global — în realizarea cu 
productivitate înaltă, în termene scurte 
și de calitate superioară a lucrărilor de 
beton monolit, că" și în utilizarea efi
cientă a utilajelor și mijloacelor de 
transport specifice. Ceea ce implică e- 
liminarea, pe de o parte, a necorelări- 
lor între cele trei faze ale procesului, 
iar pe de altă parte, a excedentului de 
efective ce era menținut pentru pre
luarea vîrfurilor în condițiile neritmi- 
cității provocate de aceste necorelări.

Experimentarea a dat rezultate-șoc, 
provocînd senzația că s-au greșit cal
culele. Și totuși, erau corecte : față de 
productivitatea fizică prevăzută în nor
mele de timp și producție pentru un 
muncitor care toarnă beton fără pompe 
— de 3,5 mc/om/zi. la Trustul de con
strucții chimice Midia-Năvodari s-au 
realizat pînă la 5,3 mc/om/zi (conside
rând întregul efectiv ral formației, din 
care circa 45% reprezintă șoferi și per
sonal de deservire al stației de betoane) ; 
în medie, creșterea de productivitate a 
depășit 40%. Fără intervenții asupra 
mijloacelor tehnice și a tehnologiei. în- 
tr-o viziune mai sceptică sau într-o for
mulare care fixează peiorativul, se 
spune : doar prin organizare ?! Da, doar 
prin organizare, pe care trebuie să ne 
obișnuim s-o privim ca pe una din 
resursele principale ale creșterii econo
mice în general și ale sporirii eficien
ței economice.

La începutul acestui an, metoda a 
fost generalizată la toate unitățile de 
construcții ale ministerului, constituin- 
du-se pentru ansamblul fronturilor de 
lucru deservite de o stație de betoane, 
cîte o formație complexă condusă de 
un inginer, subinginer sau maistru. Di
mensionarea formațiilor s-a făcut por
nind de la cantitatea de betoane pre
văzută în programul operativ pe tri
mestrul I, diferitele trusturi luînd însă 
în calcul nivele mult diferite ale pro
ductivității. Chiar și în aceste condiții, 
s-a putut reduce cu 44% numărul mun
citorilor betoniști — reducere cifrată în 
mii de oameni, cei necuprinși în for
mații fiind redistribuiți la alte activi
tăți. O nouă diminuare a efectivelor se 
obține în prezent prin stabilirea, pe an-

♦) Revista economică, nr. 48, 1978, pag. 16. 

samblul ministerului, a unor plafoane 
minime de productivitate, considerate 
dinamic — astfel încît ele evoluează de 
la 100% în trimestrul I, la 140% în 
trimestrul II și 160% în trimestrul III.

Valorificarea deplină a avantajelor 
noii organizări este legată, la ora ac
tuală, de condiția înțelegerii complexe 
a eficienței economice, în toate coor
donatele ei. într-o viziune simplistă, 
lanțul de instalații și utilaje moderne 
utilizat în ciclul betonului poate fi di
vizat în : indispensabile (stațiile de pre
lucrare centralizată — intens mecani
zate și parțial automatizate — nu pot 
fi eliminate fără sacrificii importante în 
zona parametrilor cantitativi și calita
tivi ai activității) și opționale (trans
portul cu automalaxoare și turnarea în 
cofraj, direct, cu ajutorul pompelor 
pot fi înlocuite cu mijloace mai puțin 
avansate, dar și mai puțin avantajoa
se). Această din urmă categorie este 
puternic expusă presiunilor conjunctu- 
rale, cîștigul de productivitate, viteză 
de lucru, calitate pe care-1 oferă ase
menea mijloace fiind pus cu ușurin
ță în balanță cu alte criterii ce pri
mează la un moment dat. în trimes
trul IV 1978, indicele de schimb la 
pompe și autopompe de beton a fost 
realizat, în cadrul M.C.Ind., în propor
ție de sub 90% ; din parcul total de 
autobetoniere existent la finele anului, 
doar 70% erau folosite și mai puțin de 
10% lucrau în două schimburi. Chel
tuielile cu mecanizarea fac parte din 
cheltuielile materiale și, ca atare, afec
tează producția netă — indicator ce a 
fost introdus și în construcții-montaj ; 
înțelegerea complexă a eficienței eco
nomice, la care ne referim, înseamnă 
diminuarea cheltuielilor materiale nu 
prin renunțarea la mecanizare, ci prin 
folosirea ei intensivă și extensivă, ast
fel încît la același tarif de închiriere, 
la același amortisment, utilajul să dea 
o producție și o valoare nou creată mai 
mare.

Economii de materiale 
și manoperă

ÎN ULTIMII cinci ani, ministerul a 
investit aproape o jumătate de miliard 
de lei în dotarea unităților cu echipa
ment tehnologic modern pentru execu
tarea betoanelor monolite — schele, e- 
șafodaje, cofraje metalice tipizate (al
cătuind laolaltă sistemul de dispoziti
ve SECOM), concepute la nivelul ce
lor din țări avansate industrial. Carac- 
terizîndu-se printr-o modulare ce per
mite acoperirea aproape totală a ne
voilor dimensionale, prin ușurința 

montării-demontării, printr-o construc
ție robustă, prin capacitatea de a asi
gura o calitate înaltă a betoanelor e- 
xecutate cu ajutorul lor, diferitele _e- 
lemente ale acestui sistem oferă, în
tr-o utilizare corectă, economii (în con- 
parație cu soluțiile din devizele pro
iectelor) de 10—67% la costul lucră
rilor de cofrare, de 44—70% la con
sumul de manoperă.

în 9 luni din 1978, cu 9 000 mp de 
cofraie de inventar din sistemul 
SECOM, Trustul de construcții indus
triale Brașov a realizat o suprafață co- 
frată de 135 000 mp (cca. 21 de reuti- 
lizări, economisind pe această cale 
peste un milion de lei la cheltuielile 
materiale și un volum important de 
manoperă. în aceeași perioadă, o altă 
unitate a imobilizat 80 000 mp de co
fraje, cărora le-a asigurat numai 1,7 
reutilizări — și a pierdut aproape două 
milioane de lei prin plata de amortis
mente și chirii. O asemenea dispersie 
a rezultatelor, ca și necesitatea de a 
se repartiza cele 200 de reutilizări po
sibile ale echipamentelor pe durata de 
amortizare de 8 ani (ceea ce, tehnolo
gic, este perfect posibil) au determinat 
M. C. Ind. să introducă și în acest do
meniu principiul organizării specializate,

Anume, s-a hotărât ca de la 1 fe
bruarie, toate trusturile de construcții 
ale ministerului să constituie, în ca
drul structurii organizatorice a fiecărui 
grup de șantiere, cîte o singură sub
unitate specializată în executarea co- 
frajelor, schelelor, eșafodajelor. Aceas
tă subunitate primește în administrare 
întreaga dotare cu dispozitive SECOM, 
ca și atelierele pentru asamblarea, 
întreținerea și repararea acestora, re- 
partizîndu-i-se materialele necesare; 
ea contractează în acord global cu 
grupul de șantiere (sau direct cu trus
tul, atunci cînd acesta lucrează pe raza 
unui singur județ) toată cantitatea de 
lucrări de cofraje, schele, eșafodaje 
prevăzută în programul operativ, pe 
baza unor termene stabilite în concor
danță cu graficele de realizare a o- 
biectivelor de investiții. Este în curs de 
definitivare un normativ de durată ma
ximă pentru un ciclu de utilizare la 
fiecare grupă de dispozitive; atunci 
cînd șantierul deservit depășește aceas
tă durată (cuprinsă între terminarea 
montării și eliberarea pentru demonta
re), subunitatea specializată îi percepe 
penalizări. iar pentru reducerea dura
tei îi acordă bonificații — ambele e- 
gale cu amortismentul calculat pe pe
rioada în plus sau în minus față de 
normativ, ceea ce stimulează accelera
rea rulării echipamentului.

Se estimează că prin realizarea în 
acest an a 25 de reutilizări (față de 15, 
în medie, în 1978) se va obține o eco
nomie de manoperă echivalentă cu un 
spor global de productivitate, pe an
samblul activității de construcții-mon
taj a ministerului, de 3%.

RELUĂM invitația adresată organi
zațiilor de construcții ale altor minis
tere și ale consiliilor populare, de a 
studia această experiență, a cărei pre
luare și adaptare la condițiile specifi
ce (eventual ducînd-o mai departe, pînă 
la constituirea de subunități integrate 
pentru toate lucrările de realizare a 
structurilor de beton monolit) va pu
tea contribui într-o măsură importan
tă la îndeplinirea indicatorilor calita
tivi ai planului pe 1979, la scurtarea 
duratei de execuție a investițiilor.

Dan CONDREA



Opțiunea colectivă a reprezentanților oamenilor muncii

întregul spor de producție -
PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

PENTRU COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR gru
pate în Centrala industriei articolelor casnice, obiec
tivele aferente anului 1979 din programul de creștere 

suplimentară a nivelului de trai al oamenilor muncii, 
parte integrantă din hotărîrile Conferinței Naționale a parti
dului, se traduc în sarcini mobilizatoare privind mărirea și di
versificarea producției, modernizarea și îmbunătățirea ei cali
tativă, în condițiile unei eficiențe economice sporite. Recentele 
adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii, 
evaluînd judicios rezervele existente și efectele așteptate ale 
noilor măsuri, și-au asumat angajamente care, însumate la 
nivelul centralei, dau o imagine semnificativă a gradului in 
care urmează să fie valorificat potențialul uman și tehnic din 
această subramură :

jq 
co

, o 
o"

a d CB. . 1—TJ 
’Cti 
s’

c 2
t— o S octi

R
ea

l. 
19

78 1-
P-l «M

op g.
< T5

Producția netă — 3,6 mii. lei 1()9.3 30 mii. lei
Producția marfă- + 6.8 mii. lei 108.1
Producția globală 
Livrări către fondul

+ 42,9 mii. lei 107,2 50 mii. lei

pieței -|-167 mii. lei 104,2 20 mii. lei
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Producția suplimentară se va materializa în cantități impor
tante de mașini de gătit și sobe de încălzit, tacîmuri, vase ino- 
: xidabile, ceasuri, accesorii pentru marochinărie, pentru încălță- 
i minte și confecții ș.a.

Rezultatele primei luni din anul IV al cincinalului — depă
șirea planului cu 1,4 la sută la valoarea producției globale și 

: marfă, cu 1,7 la sută la valoarea producției nete — demonstrea
ză că pentru cei circa 29 000 de lucrători din unitățile C.I.A.C., 
orientările și indicațiile date de tovarășul Nicotae Ceaușescu 

: la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea 
bucureșteană „23 August", privind necesitatea de a se lua toate 
măsurile pentru a asigura, realizarea în cele mai bune condiții 
a planului la toate produsele, pentru livrarea producției fizice 
de cea mai bună calitate, de înaltă tehnicitate, constituie un 
puternic stimulent al afirmării autoconducerii și autogestiunii 
in acțiuni concrete vizînd dezvoltarea succeselor de pînă acum, 
blocarea posibilităților de repetare a unor neajunsuri, afirma
rea consecventă a noului în concepția produselor, în tehnologia 
realizării lor, în organizarea producției și a muncii.

Din ansamblul problemelor dezbătute la începutul acestei 
■.ăptămîni în adunarea generală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la C.I.A.C., ne vom opri la cele legate de mărirea 
productivității muncii, întrucît ele se regăsesc, explicit sau im
plicit, în cea mai mare parte a acțiunilor direcționate spre efi
ciență ; este de ajuns să precizăm că, potrivit planului. întregul 
spor de producție din 1979 urmează să se realizeze pe seama 
creșterii cu 8.8 la sută a productivității aferente producției glo
bale și cu 10,9 la sută a celei aferente producției nete. Iar an
gajamentul adaugă acestei dinamici încă o jumătate de procent.

AM DESPRINS DIN DAREA DE SEAMĂ prezentată de 
consiliul oamenilor muncii, din discuțiile purtate și 
propunerile făcute de participanti, din programul uni

tar de măsuri aprobat de adunarea generală, o viziune 
clarii asupra a ceea ce trebuie făcut — de fapt, continuarea pe 
un plan superior și finalizarea unor acțiuni abordate încă în 
precedent ii ani ai cincinalului, adaptarea lor la noile cerințe și 
posibilități legate de intrarea în funcțiune a noi obiective și de 
modernizarea dotării unor capacități existente, de creșterea 
complexității produselor, de asigurarea condițiilor ca săptămîna 
redusă — introdusă pînă acum la 9 întreprinderi — să fie ge
neralizată. în acest an, la toate unitățile centralei.

• Aportul tehnicii și tehnologici deține, din acest punct de 
vedere, prioritatea. Organizarea în 12 întreprinderi a unor ate
liere tehnolgice, dezvoltarea activităților Centrului de cercetare 
și inginerie tehnologică pentru articole casnice — intim inte
grate în problematica întreprinderilor, succesul experimentării 
unor tehnologii moderne de prelucrare și finisare, extinderea 
utilizării analizei valorii în proiectare oferă premise pentru ca 
produsele (din care cele noi și reproiectate dețin, în planul anu
lui 1979, o pondere de 36 la sută în valoarea producției marfă, 
l'ață de 30 la sută în anul trecut) să fie realizate de calitate 
superioară, cu consumuri reduse de materiale și manoperă. 
Situația rebuturilor evoluează pozitiv (0.47 la sută în 1976 ;
O, 35 la sută în 1977 : 0,25 la sută în 1978) — dar încă este loc 
pentru întărirea disciplinei tehnolgice, care să evite risipa de 
muncă, de materiale și energie.

• Exploatarea intensivă a capacităților existente repre
zintă un domeniu cu rezerve încă importante, care— în lumina 
recentei analize făcute de Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P. C.R. — trebuie rapid și integral valorificate. La C.I. A.C. s-a 
încheiat acțiunea de repunere în funcțiune sau redistribuire a uti
lajelor nefolosite, iar indicele de utilizare a mașinilor-unelte a fost 
în 1978, superior celui prevăzut (la stabilirea indicatorului pe 
acest an nu s-a ținut însă seama de nivelul mediu atins pe cen
trală — 86.8 la sută, ca să nu mai vorbim de vîrfurile de peste 
90 la sută înregistrate la întreprinderile ..23 August"-Satu Mare 
și „Victoria"-Arad — ceea ce îl face să nu fie mobilizator). 
Rămînerile în urmă la unități, cum sînt cele de la Ocna Sibiu
lui și Balș, „Metalurgica"-București. „Viitorul"-Oradea — arată 
că trebuie insistat pe încărcarea la capacitate a utilajelor din 
secțiile indirect productive cu lucrări de la secțiile de bază, 
scurtarea duratei reparațiilor.. în cazul defecțiunilor acciden
tale, creșterea coeficientului de schimb (inclusiv la sculărie), 
întărirea disciplinei în muncă. De asemenea, este necesară îm
bunătățirea activității de aprovizionare, insistînd pe lingă furni
zori pentru respectarea termenelor de livrare (tablă decapată 
bandă laminată la rece, celuloid ș.a.), corelînd în detaliu planul 
de aprovizionare cu cel de producție, consumurile specifice cu 
realizările efective sau cu normele și normativele aprobate.

• Recrutarea și pregătirea cadrelor pentru noile capacități, 
perfecționarea cadrelor existente sînt — cel puțin sub aspect 
cifric — bine rezolvate. Rămîne. pentru acest an. de susținut 
examenul calitativ al efectelor perfecționării. în 1978, a peste 
7 000 de lucrători, din care mai mult de 4 500 de muncitori. De 
asemenea, trebuie respectate și chiar devansate graficele de 
școlarizării prin cursuri a muncitorilor noii întreprnideri de 
vase emailate din Focșani, astfel ca, împreună cu absolvenții 
școlilor profesionale, să poată începe efectiv producția la finele 
anului.

• Organizarea superioară a producției și a muncii este im
plicată, direct sau indirect. în multe din cele 174 de puncte ge
nerale sau de detaliu ale planului de măsuri ale centralei. Be- 
neficiindu-se și de aportul atelierului de organizare și studiul 
muncii, nou creat în cadrul C.I.A.C.. urmează să fie rezolvate 
probleme legate de extinderea în continuare a mecanizării 
transporturilor interne (în 1978 gradul atins a fost de 50.5 la 
sută, față de 48 la sută, cît era planificat), extinderea acor
dului global (nivel actual : 64,4 la sută), organizarea de for
mații complexe pe procese tehnologice, elaborarea de noi nor
mative de muncă unificate si îmbunătățirea celor în vigoare 
rezolvarea unor locuri înguste — în special la depozitare, ge
neralizarea experienței întreprinderii ..23 August" Satu Mare — 
unitate model în creșterea productivității muncii.

Hotărîrile adoptate de adunarea generală angajează răspun
derea organelor colective de conducere de la C.I.A.C. și de la 
întreprinderi, a tuturor oamenilor muncii din subramură pen
tru ca producția din acest an. cu calități funcționale și grad de 
prelucrare mărite, capabilă să satisfacă mai bine cerințele con
sumatorilor interni și ale pielei, externe, să se realizeze cu 
consumuri minime de muncă trecută și vie, la nivelul unei in
dustrii moderne, eficiente.

Dorin CONSTANTINESCU
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ELEMENTE DE COMPARAȚIE ASUPRA DINAMICILOR 
AVUȚIEI NAȚIONALE

AVUȚIA NAȚIONALĂ, în care ponderea principală o con
stituie bunurile materiale create prin muncă și acumulate în 
decursul anilor, icrește mereu de la an la an. în această ca
tegorie se situează fondurile fixe, adică bunurile materiale 
care servesc producției o perioadă îndelungată fără a se con
suma, sau sînt destinate scopurilor social-culturale sau de lo
cuit.

1 Fondurile fixe constituie baza materiale a dezvoltării ramu- 
A rilor economiei naționale, a industriei, construcțiilor, agri
culturii etc. Ele cresc anual prin crearea de noi întreprinderi, 
prin modernizarea și amplificarea întreprinderilor existente, 
prin lărgirea bazei tehnico-materiale a transporturilor, a cir
culației mărfurilor etc., realizarea acestora făcîndu-se cu aju
torul ' investițiilor.

Din venitul național realizat în țara noastră se alocă anual 
în ultimul timp o cotă de circa 1/3 pentru fondul de dezvoltare 
economică, din care se efectuează investițiile care se materia
lizează în fonduri fixe.

Dinamica fondurilor fixe în țara noastră în perioada 1951— 
1977 (anul 1950 — 100) a fost următoarea:

Tabelul nr. 1

1955 I960 1965 1970 1975 1976 1977 Ritmul mediu 
anual

125 161 223 337 534 588 645 7,1%

în 1977 fondurile fixe au crescut de 6,5 ori față de 1950, 
iar creșterea în perioada 1970—1977 a "fost (în miliarde lei în 
prețuri comparabile 1963): 1970 — 757,1, 1975 — 1203,3, 1976 
— 1 325,0, 1977 — 1 454,3.

în cele ce urmează vom urmări dinamica fondurilor fixe în 
țara noastră în comparație cu alte țări.

2 în statistica internațională se poate urmări dinamica celui 
mai important element al avuției naționale, denumit în 

aceste statistici „capital", care cuprinde două categorii de bu
nuri: capitalul fix și variația stocurilor de materiale.

Capitalul fix este prezentat în două variante:
— pe categorii de bunuri: case de locuit, construcții, mașini 

și echipament și .mijloace de transport
— pe ramuri de activități din sfera materială (agricultură, 

vînătoare, silvicultură și pescuit, activități industriale — mine 
'și cariere, manufactură, electricitate, gaz și apă — construc
ții, comerț și restaurante, transporturi, depozite și comunicații 
ele.) și din sfera nematerială (administrație publică etc.).

în concepția economiștilor capitaliști, noțiunea de capital 
național este mai restrînsă decît aceea de avuție națională, cu- 
prinzîndu-se în ea numai o parte din așa-numitele active reale 
și anume acele bunuri reproductibile care sînt afectate pro
ducției, ca: mașini, utilaje, echipament, vehicule, construcții 
productive, stocuri de valori materiale etc.

în tabelele statisticilor internaționale în noțiunea de capi
tal fix sînt incluse, pe lingă bunurile ce servesc producției 
(cuprinse în noțiunea de capital național, așa cum s-a arătat 
mai sus) și bunuri destinate sectorului neproductiv, ca de exem
plu: case de locuit.

în economia socialistă, capitalului fix îi corespunde noțiu
nea de fonduri fixe.

bilităților naționale" 2). Ele cuprind date comparative privind 
formarea brută a capitalului fix, ceea ce corespunde cu in
vestițiile ce se fac anual, pe categorii de bunuri.

3 Prima variantă, în care capitalul fix se prezintă pe catego
rii de bunuri apare în tabelele denumite „Elementele for

mării brute a capitalului" ’), tabele prezentate pe un șir de 
ani, pe fiecare țară. După ce se totalizează sumele diferitelor 
categorii de bunuri, tabelele cuprind o rubrică privind varia
ția stocurilor de materiale și produse constituite pentru a face 
față situațiilor critice. Variația stocurilor se determină în prac
tică prin calcularea diferenței între valoarea lor la începutul 
și sfîrșîtul anului.

Aceste tabele sînt publicate în Anuarul statisticilor conta

>) Tabelele nr. 9 b „Composition of Gross Capital Formation" at 
constant prices.

2) „Yearbook of National Accounts Statistics" — <pe care-1 publică 
Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite ; numărul cita 
octombrie 1977.

*) Clădiri și construcții industriale, agrozootehnice, pentru transpor
turi etc., clădiri de locuit, drumuri, căi ferate, rețele și conducte etc.

Pentru țările socialiste, „Anuarul statisticilor contabilități
lor naționale" nu prezintă după anul 1970 date pe categorii 
de bunuri (înainte de 1970 se prezentau astfel de date).

în schimb putem extrage date privind investițiile în Româ
nia din Anuarul Statistic al R.S.R. pe 1977, pe categorii mai 
restrînse de bunuri și anume: „lucrări de construcții montaj" 
(care corespunde cu categoriile: case de locuit și construcții 
din statistica internațională), „utilaje" (corespunzătoare cu ma
șini și echipament și mijloace de transport), explorări geolo
gice și alte cheltuieli de investiții, așa cum se prezintă în 
tabelul nr. 2.

Structura investițiilor realizate in economia națională a R.S. România, 
în prețuri, 1963, pe anul 1975, comparativ cu 1970

Tabelul nr. 2

Natura investițiilor
in mili
oane lei

1970

total 
% din.

1970

în mili
oane lei

1975

% din 
total 
1975

Creștere 
în 1975 
față de 

1970
%

Lucrări
de construcții-montaj 39 125 48,9 57 686 41,9 150

Utilaje 30 111 37,6 66 041 47,9 220
Explorări geologice 2 844 3,6 3 432 2,5 120
Alte cheltuieli

de investiții 7 910 9,9 10 572 7,7 132
Total 79 990 100 137 731 100 172

Din datele tabelului nr. 2 rezultă următoarele:
— investițiile în lucrări de construcții-montaj3 * * reprezen

tau în 1970 ponderea cea mai mare — de 48,9% din totalul 
lor. După această dată ponderea a scăzut, ajungînd în 1975 
la 41,9%; în 1976 a scăzut la 40,7%;

— în schimb, investițiile în utilaje — - mașini, instalații, 
echipamente — au avut după 1970 un mers ascendent: au 
crescut de la 37,6% în 1970 ajungînd în 1975 la 47,9%, de- 
vansînd ponderea investițiilor în lucrări de construcții-mon
taj. în 1976 au crescut la 48,7%.

Se remarcă astfel o nouă orientare a investițiilor în țara 
noastră, în ultimii ani, de o mult mai mare eficiență, prin 
trecerea pe primul plan a investițiilor în utilaje pentru do
tarea economiei naționale cu echipament de înaltă tehnici
tate. La această concluzie duce și dinamica investițiilor în 
utilaje în 1975 față de 1970 de 220% adică de mai bine de
două ori, în timp ce dinamica investițiilor în construcții a
fost numai de 150%.
A Pentru a compara dinamica investițiilor pe categorii de
' bunuri din țara noastră cu aceia din unele țări capitaliste 

dezvoltate și ponderea investițiilor pe. aceste categorii de bu
nuri, prezentăm procentual creșterea din 1975 față de 1970 
și modificările de pondere pentru 4 țări dezvoltate : Franța, 
Anglia, R. F. Germania și Statele Unite ale Americii în tabelul 
nr. 3, pe baza calculelor pe care le-am făcut pe baza datelor 
extrase din Anuanil Statisticilor Contabilităților Naționale.

Analizînd datele din tabelul nr. 3 pe total fonduri fixe și pe 
categorii de bunuri în privința dinamicii și ponderii fiecă
rei categorii din total, observăm următoarele:

Pe total fonduri fixe se observă în unele țări, ca Franța 
și Anglia o creștere a investițiilor în 1975 față de 1970 cu 
18%, respectiv 5%, pe cînd în R.F.G. și S.U.A. se înregistrea
ză o scădere.

Pe categorii de bunuri, ponderea și dinamica se prezintă 
astfel:



Tabelul nr. 3
Situația procentuală a compoziției formării brute a fondurilor fixe în 4 
țări capitaliste ____________________________

Tabelul nr. 4
Ponderea investițiilor din ramurile de activitate din sfera materială și
nematerială in 1975 in citeva țări _ ___________________________

% creșterii sau scădc- % din totalul anului 1975 
rii în. 1975 față de 1970

(100%)
cjuwEvria ae ----------
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Case de locuit 124 95 110 94 30,5 18 18 20,0
Construcții 109 90 109 87 27,8 30 35,1 34,3
Mijloace de transport 115 98 117 136 6,0 12 10,4 14,0
Mașini și echipament 122 100 100 103 35,7 40 36,5 31,7
Total fonduri fixe 118 95 105 98 100 100 100 100

La categoria „Case de locuit" ponderea cea mai mare din 
total are Franța cu 30,5%, urmată de Statele Unite ale Ame- 
ricii cu 20% și apoi R.F.G. și Anglia cu 18%. în ceea ce pri
vește dinamica se observă o creștere a valorii investițiilor în 
1975 față de 1970 în construirea de case cu 124% în Franța 
și 110% în Anglia, în timp ce în R.F.G. și Statele Unite ale 
Amiericii se observă o scădere de circa 6% fața de valoarea anu
lui 1970.

La categoria „construcții" în care se cuprind clădirile de 
altă natură decît locuințele, diferitele construcții (inclusiv po
durile, drumurile etc.), reconstrucțiile, lărgirea construcțiilor 
existente, reparațiile capitale etc., ponderea cea mai mare din 
totalul capitalului fix o înregistrează Anglia cu 35,1%, ur
mată de aproape de Statele Unite ale Americii cu 34,3%, cu- 
prinzîndu-se în aceste țări în categoria „construcții" și lucră
rile de irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare, spre 
deosebire de Franța, la care nu se cuprind astfel de lucrări 
.și la care ponderea este de 27,8% și de R.F.G. cu 31%. în 
ce privește dinamica se observă o mică creștere (9%) în 
Franța și Anglia în 1975 față de 1970, iar în R.F.G. și Sta
tele Unite se remarcă o scădere.

O altă categorie importantă, cu o pondere mai ridicată de
cît construcțiile în Franța, R.F.G. și Anglia este aceea pri
vind procurarea de „mașini și echipamente", Ia care chel
tuielile de investiții reprezintă 35,7% din totalul formării bru
te a capitalului fix în Franța, de 41% în R.F.G. și de 36,5% 
în Anglia, iar în Statele Unite reprezintă 31,7%. în ce privește 
dinamica acestor cheltuieli, numai în Franța se observă o creș
tere între 1970 și 1975 cu 22% ; în celelalte țări situația este sta
ționară.

Cheltuielile cu procurarea „mijloacelor de transport", o altă 
categorie de bunuri,. reprezentau în 1975 ponderile de 14% în 
Statele Unite, 12% în R.F.G., 10% în Anglia și 6% în Franța, 
din totalul capitalului fix. Dinamica a fost de 36% în Statele 
Unite, 17% în Anglia, 15% în Franța și o mică scădere în 
R.F.G.

Grupînd investițiile în mașini și echipamente cu acelea în 
mijloace de transport în cele 4 țări la care ne-am referit, con
statăm următoarele :

— creșterea investițiilor în 1975 față de 1970 este abia de 
20% în Franța, 12% în S.U.A., 2% în Anglia și staționar în 
R.F.G. în timp ce în tara noastră, după cum am văzutia fost 
de 220%3) ;

— ponderea acestor investiții din total este de 41,7% în 
Franța, de 45,7% în S.U.A., de 46,9% în Anglia, deci sub 50%, 
în timp ce ponderea investițiilor în construcții împreună cu case 
de locuit în aceste țări este între 53—58%.

Analiza structurii investițiilor pe categorii de bunuri în 
țara noastră comparativ cu alte țări demonstrează justețea po
liticii partidului nostru de orientare a investițiilor spre înzestra
rea cu echipamente a economiei naționale, ca factor de redu
cere a decalajelor economice în vederea ridicării României în 
rîndul statelor cu o dezvoltare medie. x
C Considerăm că tot atît de importantă este și analiza inves- 

tițiilor pe ramuri ale economiei naționale pentru a vedea 
sensul orientării acestora în țara noastră în raport cu alte țări. 
Dinamica, pe ramuri de activități, a fondurilor fixe, este cu
prinsă în tabelele „Formarea capitalului pe ramuri de activi
tăți" 4).

Am extras din aceste tabele date pentru trei țări capitaliste 
cu economie dezvoltată : Franța, Anglia și Statele Unite și cinci 
țări socialiste : România, Cehoslovacia, U.R.S.S., Ungaria și 
Polonia5).

Analizînd datele din tabelul nr. 4 începînd cu cele 3 țări 
capitaliste observăm că în industrie s-au investit, în 1975, în 
Anglia 31% din totalul investițiilor, în Statele Unite 30%, iar 
în Franța 23%. în agricultură și silvicultură ponderea este de

3) Anuarul statistic al R.S.R., 1978, pag. 353 și 628.
') „Capital formation by Kind of activity" din „Yearbook of National 

Accounts Statistics", 1977.
6) R.F.G. și Bulgaria nu figurează cu date pe 1975 în Anuarul statisti

cilor contabilităților naționale.
6 și ’) Conjunctura Economiei Mondiale. 1978
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Total formarea 
fondurilor fixe 100 100 100 100 100 100 100 100
din care :
Activități indus
triale 23 31,2 30,2 49,9 45.4 37,9 37.0 35,2
Agricultură și sil
vicultură 5 2,9 4,3 13,5 13.2 10,4 13,3 20,3
Gospodărie co
munală și servi
cii scucial-cultu- 
rale *) 2,9 21,7 15,7 16,5 21,0 23,4 30,0
Administrația 
publică 12,9 14,2 12,5 0,5 *) 4,4 5,0 *)

*) nu figurează separat.

2,9 în Anglia, 4,3% în Statele Unite și 5,0% în Franța. în ge
neral se observă că ponderea investițiilor este foarte scăzută 
în agricultură și relativ redusă în industrie. Investițiile făcute 
în administrația publică ocupă un loc destul de important 
12—13% în Statele Unite și Franța și 14,2% în Anglia.

în ce privește dinamica investițiilor în industrie se observă 
creșteri mici între anii 1970 și 1975 în Franța (3%) și Anglia 
(2%) continuîndu-se în 1977 față de 1976 cu 2% în Franța și 
5% în Anglia. în Statele Unite, investițiile în industrie au scă
zut în 1975 față de 1970 cu 5% ca apoi în 1977 să crească față 
de anul anterior cu 12%6).

în privința investițiilor în construcții și lucrări publice în
tre anul 1970 și anul 1975 se observă o creștere de 9% în Fran- 

. ța, ca apoi să se reducă în 1977 față de anul anterior. în Sta
tele Unite, scăderea în 1975 față de 1970 este foarte accen
tuată, de 20%, iar în Anglia de 3%.

Analizînd datele privind țările socialiste din tabelul nr. 4 
observăm că ponderea cea mai mare a industriei în totalul in
vestițiilor o deține România cu 49,9% urmată, în ordinea mă
rimii, de Polonia cu 45,4%, Cehoslovacia și Ungaria cu 37,9%, 
respectiv 37% și U.R.S.S. cu 35,2% *).  în ceea ce privește in
vestițiile în agricultură, ponderea cea mai mare din total se 
remarcă în U.R.S.S. — 20,3%, urmată de România cu 13,5%, de 
Ungaria și Polonia cu 13,3% și 13,2% și de Cehoslovacia cu 
10,4%.

Investițiile în construcții de clădiri și alte obiective, în gos
podăria comunală, învățămînt, cultură, artă, servicii sociale si 
sport reprezintă în U.R.S.S. 30% din total, în Ungaria 23,4%, 
Cehoslovacia 21%, Polonia 16,5% și România 15,7%. Investițiile 
în sectorul administrației publice sînt cuprinse între 0,6% 
în România și 6% în Ungaria, în timp ce în țările capitaliste 
din tabelul nr. 4 sînt de peste 10%.

în privința dinamicii pe total investiții la formarea fondu
rilor fixe între 1970 și 1975 Polonia ocupă primul loc cu o creș
tere de 234% urmată de România cu 172%, apoi de Cehoslova
cia, Ungaria și U.R.S.S. cu coeficienți între 140% și 150%. Di
namica investițiilor în industrie în 1975 față de 1970 la forma
rea fondurilor fixe este de 258% în Polonia, 178% în Româ
nia, 164% în Ungaria,. 147% în Cehoslovacia și 140% în U.R.S.S.

în agricultură creșterea cea mai mare este tot în Polonia 
cu 210% urmată de Cehoslovacia și U.R.S.S. cu 170% respec
tiv 167% și de România și Ungaria cu 143% respectiv 130%.

în construcția de locuințe și servicii social-culturale, dina
mica investițiilor în România a atinis 167% între anii 1970 
și 1975 și în Ungaria la fel, în Polonia se menține la peste 
200%, în Cehoslovacia este de 150% și U.R.S.S. de 123%.

6 în ceea ce privește ritmul de creștere a investițiilor în ță
rile socialiste, tendințele în anii 1976—1977 și 1978 prezintă 
o serie de discrepanțe.
în Cehoslovacia investițiile totale au crescut în 1977 cu 6,3% 

față de anul precedent. îp Republica Democrată Germană 
investițiile totale au sporit în 1977 cu 6%, iar cele destinate indus
triei cu 9% față de anul precedent. în 1978 se estimează o creș
tere a investițiilor pe întreaga economie cu 2,1%, i.ar în indus
trie cu 5%. în U.R.S.S. volumul total al investițiilor a înregis
trat în 1977 o creștere de 3% față de anul 1976. în Polonia, 
unde după cum s-a văzut, totalul investițiilor a crescut într-un 
ritm foarte ridicat în 1975 față de 1970, începînd din 1976 s-a 
redus ritmul de creștere la 3,5%, iar în 1977 a ajuns la 2,5%. 
Și în Ungaria s-a manifestat tendința de încetinire a creșterii 
investițiilor în anii 1976—1977 7).

dr. Lucian TURDEANU
(Continuare în pag. 20)
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ÎNLĂTURAREA relațiilor de producție 
feudale și mai apoi a resturilor de 
relații de producție feudale din 
agricultura țării constituia o cerință de 
bază pentru rezolvarea problemei agrare 
in România vechiului regim. Aceasta 
implica, in mod organic, atit aspectul 
proprietății asupra pămintului, cit și 
cel al producției și nivelului de trai al 
țărănimii. Toate aceste trei componente, 
nesoluționate, și-au găsit o largă 
reflectare în presa românească 
muncitorească și socialistă a vremii.

In numeroase articole se arată că in 
lumea satelor se manifesta o puternică 
polarizare în privința proprietății. Se 
sublinia că efectele pozitive ale 
reformei agrare din 1864 nu au fost 
de natură să înlăture inegalitatea 
moșierilor rămînîndu-le 
peste 4 5 din pămintul deținut înaintea 
reformei ; a continuat să existe un număr 
mare de țărani fără pămînt, iar 
improprietărirea țărănimii prin 
răscumpărarea pămintului, ca- și 
numeroasele dări la care erau supuși a 
accentuat sărăcirea populației rurale. 
Oglindind această situație, ziarul 
„Muncitorul" sublinia că „improprietărirea 
de la 1864 n-a fost făcută omenește, ci 
au făcut-o așa ca după cîțiva ani să nu 
le mai rămină țăranilor nici loc de 
inmormînta re ".

La rîndul său C. Dobrogeanu-Gherea, 
figură proeminentă a mișcării socialiste 
din România, analizînd situația de după 
reforma agrară din 1864, constata că în 
1890 cel puțin 40% dintre familiile 
țărănești erau lipsite de pămînt și 
aproape jumătate din numărul lor aveau 
mai puțin de 40 prăjini '). S-au perpetuat 
dijma, claca, podvezile și alte asemenea 
sarcini. Prevederea reformei agrare din 
1864 cu privire la desființarea formelor

PROBLEMA AGRARA 
RHLECTVIĂ i\ PRESA

SI SOCIALISTA
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de muncă generatoare de raporturi 
feudale „a fost la rîndul ei desființată 
de realitate", după cum spunea C. 
Rakovski 2).

Presa muncitorească și socialistă 
reflecta sub diferite aspecte condițiile 
grele de viață și de muncă ale 
țărănimii, abuzurile autorităților 
împotriva țăranilor, inaccesibilitatea 
acestora la știință și cultură. In asemeneă 
condiții apare justificat ca în raportul 
prezentat de delegații Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din România 
la Congresul internațional muncitoresc 
socialist de la Zurich din 1893 să se 
arate obligațiile numeroase și nelimitate 
pe care le aveau de îndeplinit țăranii 
români și care îi aduceau la sapă de 
lemn.

Diferențierea tot mai accentuată a 
țărănimii, sărăcirea maselor muncitoare 
de la sate și pierderea pămînturilor de 
către acestea sînt reliefate de date ale 
recensămîntului fiscal din 1905. Potrivit 
acestuia, 96% din numărul gospodăriilor 

țăranilor muncitori — cele cu suprafețe de 
pînă la 10 ha fiecare, dispuneau doar 
cu puțin de peste 2/5 din suprafața 
agricolă. In același timp, 0,4% din 
gospodării, cele ale moșierilor, dețineau 
aproape jumătate din suprafețe. 
Semnificativ este și faptul că circa 1/3 
din totalul gospodăriilor, avea suprafețe 
cuprinse între 0,5 și 2 ha, neputînd 
asigura mijloacele necesare traiului. 
La aceasta mai trebuie adăugat faptul 
că erau încă 300.000 de familii 
țărănești fără pămînt. „lată așadar, într-o 
țară eminamente agricolă mai mult de 
jumătate de milion de robi, robi pe 
moșiile marilor proprietari, robi 
exploatați în chipul cel mai barbar" 
relata „România muncitoare" în martie 
1907.

Lipsa pămintului pentru o mare parte 
a țărănimii, o obliga să accepte condiții 
de muncă foarte grele. „Acești țărani 
neavînd pămînt, neavînd dar alt mijloc 
de existență afară doar de brațele lor, 
sînt siliți să-și vîndă aceste brațe ... pe 
o bucățică de pîine, pe niște zdrențe, 
plus huiduieli, înjurături și bătăi".1) in 
mai multe articole se releva că aceeași 
lipsă de pămînt îi silea pe țărani să 
recurgă la luarea în arendă a unor mici 
suprafețe, în condiții spoliatoare pentru 
ei. Se arată creșterea simțitoare a rentei, 
sub toate formele sale, ceea ce reduce 
substanțial veniturile țărănimii. Sînt 
elocvente în acest sens exemplele redate 
de Revista Ideei/') din care rezultă 
sporirea, prin diverse metode, de circa 
opt ori a prețului de închiriere a unui 
pogon de teren, față de învoielile 
inițiale.

Dacă la acestea se adaugă impozitele 
statului, inexistența unui sisitem de credit 
avantajos pentru țărănime, speculațiile 
comerciale pe seama ei, atit pentru

—j

T .4:

C0Om?AR£A 
/FINANCIARĂ INTEgNATiONALA

P. - CREȘTLtti'A
a tarilor a;t?s ■ 

t>:

.

• Cartea Cooperarea finan
ciară internațională și creșterea 
economică a țărilor în curs de 
dezvoltare, de Grigore I. Silași, 
Editura Facla, 1978, 156 p., se 
ocupă de unul din elementele 
fundamentale ale strategiei co
respunzătoare imperativului li
chidării subdezvoltării — coope
rarea financiară a statelor, 
componentă importantă a proce

sului de instaurare a noii ordini 
economice internaționale. Primul 
element fundamental al acestei 
strategii este, desigur, efortul 
propriu. Deși cartea este axată 
pe problema cooperării interna
ționale — alt element fundamen
tal al strategiei dezvoltării r- 
G.I.S. analizează destul de 
amplu și condițiile interne ale 
acesteia — necesitatea unei rate 
înalte a acumulării, industriali
zarea ca factor cheie al dezvol
tării economice, rolul agriculturii 
ș.a. Autorul urmărește, pe pla
nul cooperării financiare, rapor
tul dintre factorul intern și 
factorul extern in dezvoltarea 
stolelor. Se definește noțiunea 
de cooperare financiară, se evi
dențiază locul acesteia în siste
mul global al cooperării interna
ționale și se prezintă principalele 
forme de cooperare in domeniul 
bancar și al creditului.

Relațiile de producție 
socialiste și intervalul 
de planificare

• Ocupindu-se de unele as
pecte ale perfecționării relațiilor 
de producție in condițiile socia
lismului M. Popov arată, printre 
altele, in articolul Tendenții raz- 
vitiia soțialisticeskih proizvod- 

strennîh otnoșenii (Tendințe ale 
dezvoltării relațiilor de producție 
socialiste), apărut în nr. 1/1979 
al revistei EKONOMICESKIE 
NAUKI, următoarea corelație : 
ciclul de înlocuire a utilajului în 
întreprinderi depășește timpul 
de 10-15 ani, intervalul de la 
apariția unei mari idei științifico- 
tehnice pînă la realizarea ei în 
producție este și el de aproxi
mativ 15 ani, dar perioada 
maximă de planificare operativă 
nu depășește în prezent cinci 
ani. După opinia autorului, trece
rea spre introducerea planului pe 
termen lung, de 10-15 ani, ca 
verigă principală a planificării, 
ar favoriza, împreună cu alte 
măsuri, creșterea semnificativă 
a eficienței economice, ar con
tribui la dezvoltarea relațiilor de 
producție ale socialismului ca 
relații de producție ale unei eco
nomii organizate în mod planic.

Un tip nou de dezvoltare

• Criza capitalismului mono
polist de stat impune schimbări 
profunde — intre altele, aflarea 
căii către o nouă creștere, că
tre un nou tip de dezvoltare, 
consideră Jean-Pierre Gaudard 
in articolul Une nouvelle crois- 
sance ? (O nouă creștere ?), pu

blicat în L'HUMANITE, nr. 1 0679 
din 17 ianuarie 1979 C'.eșterea 
de tip capitalist, adică vechea 
creșt-r-re, este cantitativă, obiec
tivul ei esențial fiind acela de a 
obține profit. In opoziție cu acest 
tip de dezvoltare sau creștere, a- 
firmă J.P.G., se impune un altul, 
care să fie mai econom in ce 
privește mijloacele materiale 
(materii prime, resurse naturale 
etc.) și in ce privește mijloacele 
umane, ceea ce se poate traduce 
in locuri de muncă suficiente și 
de o mai bună calitate. Noul 
tip de dezvoltare sau de crește
re trebuie să fie in același timp 
mai echilibrat, atit pe plan re
gional, cit și pe plan internațio
nal : să fie concomitent bine 
stăpinit, ceea ce reclamă demo
crația, participarea producăto
rilor la noua ordine economică.

Este posibilă revenirea 
dolarului ?

• PROBI EMFS ECONO- 
MIQUES din 17 I 1979 publică, 
după ,,Projet", articolul lui Ar
mand Lepas L'avenir du dollar : 
le point de non-retour est peut- 
etre proche (Viitorul dolarului : 
punctul de la care nu se mai 
poate reveni este probabil 
aproape). Autorul consideră că,



produsele agricole cît și pentru cele 
industriale, devin explicabile acutele 
nemulțumiri țărănești manifestate prin 
revolte, a căror amploare se intensifică 
la sfîrșrtul secolului al XlX-lea și 
începutul secolului XX. Ele au culminat 
cu marea răscoală din 1907. Referindu-se 
la cauzele care au generat-o, ,,România 
muncitoare" scria : „Cînd dar mai mult 
de jumătate milion n-au pămînt deloc, 
cînd altă jumătate milion n-au pămînt 
îndeajuns, n-au imaș pentru vite, n-au 
vite, n-au nimic și sînt apăsați, și 
jefuiți din toate părțile, să ne mai mirăm 
oare auzind că în cutare parte a țării 
s-au ivit semnele de răzvrătire, revolte 
țărănești. Nu I Revoltele țărănești sînt nu 
efectul unor instigațiuni, cum vor să ni le 
prezinte guvernanții noștri, ci efectul 
sărăciei, efectul mizeriei în ghearele 
căreia este aruncată această țărănime'1.5) 
Se pune astfel în lumină imperativul 
înlăturării relațiilor de producție feudale 
din agricultura țării, a rezolvării 
problemei agrare în favoarea țărănimii 
muncitoare. Deși răscoala din 1907 a 
constituit un moment de seamă în 
realizarea marilor transformări sociale la 
sate, condiția economico-socială a 
țăranului nu s-a schimbat. Referitor la 
acest fapt Partidul Social Democrat din 
România aprecia într-un articol 
comemorativ al marii răscoale, publicat 
în „România Muncitoare" din 10 martie 
1913, faptul că nici una dintre cererile 
țăranilor n-a fost satisfăcută, că ei se 
află în continuare sub robia economică 
și politică a marilor proprietari.

') C. Dobrogeanu Gherea — „Chestiunea 
țărănească . In „Munca" din 10 iunie 

1890.
>'* 2 * 4) -Dr. C. Raoovski" — Chestiunea agra

ră. Probleme și soluții. în „Viitorul so
cial" din august 1907.

s) Delaoongaz — „Răscoalele țărănești", 
în „România muncitoare" din 25' martie 
1907.

4) . A. Catilina — îmbunătățirea alimen
tației țăranului român. în Revista Idei 
nr. 22 din 1903, pag. 26, 27 ; A. Catilina — 
Partidul țărănesc. In Revista Ideii nr. 53 
din 1906, pag. 39, 40.

5) Delaoongaz — „Răscoalele țărănești", 
în „România muncitoare" din 25 martie 
1907.

6) Ce vrem ? Pace, dreptate și pîine. în 
„Adevărul" din octombrie 1917.

7) Social-democrația și reforma agrară, 
în „Worwarts" din 15 martie 1919.

8) Partidul socialist șl țărănimea. în 
„Calendarul muncii" din 1921.

9) Pămîntul trebuie să fie al nostru. în 
„lașul socialist" din 18 ianuarie 1920.

Dezlănțuirea primului război mondial a 
multiplicat și accentuat contradicțiile 
sociale. Sub impulsul creșterii valului 
revoluționar al mișcării muncitorești, 
cercurile conducătoare au încercat să 
dea o anumită soluție crizei regimului 

agrar, o pretinsă punere de acord a 
p'oprietarilor funciari cu necesitățile 
dezvoltării României prin legiferarea și 
înfăptuirea reformei agrare din 1918-1921. 
in acest cadru, în perioada 
premergătoare reformei, presa 
românească muncitorească și socialistă 
a reflectat sub diverse aspecte 
menținerea flagrantei inegalități de la 
sate în repartizarea pămîntului, lipsa de 
pămînt a țărănimii și lupta ei pentru a-l 
obține.

De exemplu, presa muncitorească și 
socialistă relevînd inegalitatea proprietății 
în agricultură, milita cu tărie pentru ,,ca 
pămîntul țării, care azi e mai bine de 
jumătate în mîna cîtorva domni mari, să 
fie dat poporului” 6), întrucît „pămîntul 
nu poate aparține decît celui care îl 
muncește"7), iar „scopul socialiștilor este 
trecerea întregului pămînt în mîna 
țăranilor care-l lucrează"8), pentru că 
„pămîntul trebuie să fie al nostru, al 
acelora care-l muncesc".9) In numeroase 
articole se aduceau argumente în 
favoarea însemnătății înfăptuirii reformei 
agrare pentru România, pornind de la 
analiza ponderii populației rurale în 
totalul populației țării. Socialiștii subliniau 
astfel că înfăptuirea reformei agrare este 
urgentă, pentru că ea „atinge direct 
70% din populația totală a țării, iar 
prin importanță, greutate și semnificația 
sa, influențează soarta întregului 
popor". 'Totodată s-a pus în lumină 
unitatea de interese dintre proletariat și 
țărănime arătîndu-se că „reforma agrară 
interesează în mod deosebit proletariatul, 
deoarece soarta acesteia și felul realizării 
ei vor exercita o influență adîncă asupra 
tacticii proletariatului, care tinde să 
revoluționeze pe agricultorii de pămînt 

și micii proprietari... și să dezvolte lupta 
de clasă fa sate". Ziarul „Socialismul" 
(din 28 noiembrie 1919) atrăgea atenția 
asupra faptului că „nu trebuie să uităm 
că importanța acestei probleme este 
covîrșitoare pentru transformarea vieții 
sociale a poporului nostru". Bazîndu-se 
pe experiența istorică, care a demonstrat 
că în condițiile societății burgheze, 
drepturile maselor muncitoare nu se pot 
obține decît prin luptă „Foaia țăranului" 
scria : „să nu mai cerem de pomană 
ceea ce ni se cuvine ; să ne luăm noi 
înșine".

dr. Georgeta MACARIE 
Ionel COBZARU 

Mihai IRIMIA
Iași

deși nu se poate imagina cu 
exactitate ceea ce va fi sis
temul monetar internațional în 
5 sau 10 ani, este sigur că fac
torii esențiali ai dificultăților do
larului se vor menține. Rolul său 
prioritar in economia mondială 
este clar pus sub semnul îndoie
lii. A fi plătit în dolari, spune 
A.L., înseamnă a accepta din ce 
in ce mai mult să pierzi în ter
meni de putere de cumpărare 
internațională. Apariția unui 
substitut sau a mai multora 
(yen-ul sau o monedă europea
nă) cri dolarului ar provoca un 
recul al monedei americane ca 
mijloc internațional de plată. 
Această regresiune a dolarului 
or fi Insă limitată datorită .'canti
tății insuficiente pe piață a mone- 
aei-substitut; faptului că schim
burile intercomunitare (europe
ne, euro-africane etc.) nu se re
glează nici în prezent în dolari ; 
importanței ridicate in comerțul 
mondial al schimburilor „capti
ve" — ale multinaționalelor ame
ricane ; faptului că o zonă a do
larului în expansiune (Americi, 
Australia, o parte din schimburile 
țărilor petroliere din Orientul 
mijlociu și Japonia) rămine cel 
puțin parțial indiferentă la 
cursul dolarului. Se apreciază câ 
deși probabilitatea reducerii ro
lului dolarului în diferitele sale 

funcțiuni de monedă mondială 
este ridicată, nu ar putea ti însă 
vorba de o evoluție rapidă.

Fantezia „beta"
Sub titlul Beta comes to Bri

tain (Beta pătrunde în Anglia), 
revista THE ECONOMIST din 
20-26. I. 1979 descrie pe scurt 
un sistem de analiză și de cuan
tificare a riscurilor în domeniul 
investițiilor, care ar fi larg utili
zat în S.U.A. și în curs de a pă
trunde in cercurile de afaceri din 
Anglia. „Teoria beta" (detracto
rii ei o asemuiesc cu teoria flo
gisticului) împarte factorii care 
influențează prețul unei acțiuni 
în două - riscul specific și riscul 
de piață. Riscurile specifice se 
referă la acțiuni și sectoare par
ticulare, care se găsesc acciden
tal într-o perioadă de declin. 
Aceste riscuri pot fi compensate 
lărgind cit mai mult diapazonul 
investițiilor. Urmărind prețurile 
generale pe o perioadă mai 
lungă de timp se poate stabili o 
corelație intre ele și prețul unei 
acțiuni particulare. Aceste core
lații, „denumite beta", indică 
probabilitatea mișcării mai rapi
de în sus sau in jos a unei ac
țiuni în raport cu prețurile ge
nerale ale pieței. Un beta de 1 
exprimă media prețurilor. Se 

caută așadar acțiuni ale căror 
beta este mai mare ca 1. Sche
ma, se spune in revistă, are 
nenumărate lacune. Nu poate fi 
folosită cu succes pentru a alege 
acțiuni individuale din cauza exis
tenței prea multor riscuri spe
cifice.

F . doctr/me
, - , < ECOmiCE

■

9 La Editura didactică și pe
dagogică a apărut recent cursul 
de „Doctrine economice contem
porane", sub îndrumarea și co
ordonarea prof. dr. Ivanciu Nico- 
lae-Văleanu, manual menit să 
răspundă cerințelor introducerii 
tineretului studios in problemele 
luptei teoretico-ideologice din 
vremea noastră. In carte sînt 
prezentate orientări, caracteris
tici și evoluții ale principalelor 
doctrine economice din epoca

modernă. Gîndirea economică 
burgheză este tratată prin pris
ma stării de criză, arătîndu-se 
limitele in domeniul cunoașterii 
impuse de angajarea ei socială, 
de clasă, dar și unele realizări 
obținute în domeniul cercetărilor 
de specialitate. Pe tot parcursul 
lucrării se degajă superioritatea 
gindiiii economice elaborate de 
pe pozițiile revoluționare ale cla 
sei muncitoare.

In partea consacrată prezen 
tării gindirii economice romă 
nești autorii manualului subli
niază puternicul caracter origi 
nai, creator, al concepției parti
dului, secretarului său general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea economico-so 
cială a României, dezvoltarea 
independentă și suverană a 
statelor în cadrul unor strînse 
interdependențe intre economii.

Volumul se adresează studen
ților in general și celor de la 
Academia de Studii Economice 
în special; el este totodată util 
tuturor celor interesați în cu
noașterea confruntărilor de idei 
din epoca contemporană.
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ÎN ANALIZA

CONDUCERII
ȘTIINȚA conducerii societății în ansam

blu, a economiei și a unităților de poduc- 
ție, in particular, se află într-un moment 
de expansiune, ușor de explicat prin pro
gresele rapide ale domeniilor științifice 
pe care se bazează. Fără a adera la afir
mația simplistă, dar nu lipsită de adevăr, 
potrivit căreia cibernetica economică, 
cercetarea operațională și perfecționarea 
continuă a tehnicii de calcul au un rol 
bine precizat, primordial. în dezvoltarea 
științei conducerii, recunoaștem acest lu
cru, subliniind însă importanța principială 
ă cadrului conceptual pe care-1 oferă ști
ințele sociale Este cit se poate de evident 
că de aici pornesc delimitări mai mult 
sau mai puțin nete între unghiurile de 
abordare a științei conducerii.

Tocmai dezvoltarea rapidă face' ca do
meniul să rămînă deschis. Larga incidență 
socială și economică a științei conducerii 
tinde să anuleze în bună măsură granița 
dintre fundamental și aplicativ, oferind 
posibilități egale de creație și valorificare 
pactică. Aceste idei străbat cu consecvență 
o nouă și. valoroasă lucrare în domeniul 
amintit : „Teorie și practică în analiza sis
temelor de conducere", vol. I, de dr. ing. 
Ion A. Popescu *),  înscriind-o în efortul de 
îmbogățire și consolidare a literaturii ori
ginale românești din domeniul conducerii 
și organizării producției și a muncii.

SISTEMELOR
Fără a fi lipsită de accente distincte de 

originalitate, lucrarea oferă un tablou am
plu și selectiv al stadiului actual al dez
voltării științei conducerii, ca rezultat al 
unei documentări riguroase și largi, al li
nei sinteze reușite a teoriei și practicii din 
acest domeniu de maximă importanță.

Lucrarea se distinge și prin aparatul 
matematic utilizat — ceea ce deschide 
certe posibilități de operaționalizare — 
dar subordonat (într-o relație logică, fi
rească) unei analize calitative care evi
dențiază încă o dată — dacă mai era ne
cesar — faptul că știința conducerii nu 
poate deveni aplicația unui manual, chiar 
bine făcut, rupt de contextul social-eco
nomic. Autorul consacră un spațiu larg 
modelării matematice a proceselor și fe
nomenelor economice, recunoscînd — în 
cadrul unui demers legitim — rolul impor
tant al modelului ca instrument de cu
noaștere și fundamentare a acțiunii. Sînt 
prezentate modele micro și macro econo
mice, elaborate cu ajutorul unor metode 
.moderne : teoria sistemelor fuzzy (vagi) 
și a dinamicii calitative, se evidențiază — 
utilizînd numeroase exemple — rolul si
mulării, prognozei și optimizării în asis
tarea tehnică a actului decizional, văzut 
ca sinteză între cunoașterea specificului 
local și temporal al deciziei și elementele 

repetabile, de urtină ale înfăptuirii deci
ziei.

Sistemul de conducere este prezentat ca 
unitate dialectică între structurile organi
zational și structurile informaționale, re- 
levîndu-se numeroase elemente integrate 
într-o metodologie, deosebit de utilă cer
cetătorilor și specialiștilor în conducere 
și organizare. Calea de perfecționare a 
structurilor informaționale este, evident, 
utilizarea tehnicilor de prelucare rapidă 
și complexă a informațiilor. în acest con
text, lucrarea subliniază, necesitatea de a 
sprijini perfecționarea procesului de con
ducere și organizare a producției și a 
muncii pe baza unor tehnici și concepte 
din aceeași categorie cu direcția prioritară 
de efort.

Considerăm că nivelul științific și de " 
informare, contribuțiile originale și orga
nizarea riguroasă, echilibrată, a materia
lului, recomandă lucrarea unui cerc larg 
de specialiști — cadre didactice și cerce
tători, cadre de conducere și de execuție 
din unitățile socialiste și economice, stu- 
deriți — și constituie o bună carte de vi
zită a preocupărilor românești în domeniul 
științei conducerii. Ar fi de un real folos 
pentru teoria și practica științei condu
cerii în țara noastră dacă autorul ar con
tinua demersul și în cadrul volumului al 
doilea, dedicat proiectării sistemelor de 
conducere, precum și efortul de eviden
țiere a posibilităților oferite de aplicarea 
modelelor schițate în procesul elaborării 
deciziilor.
dr ing. Barbu Gheorghe PETRESCU

*) Editura „Scrisul Românesc", Craiova, 
1978, 267 pag.

Elemente de comparație 

asupra dinamicilor avuției naționale

(Urmare din pag. 17)

în România investițiile au crescut în anul 1976 cu 8% față 
de 1975 și cu 11% în 1977 față de 1976, iar în 1978 cu 16,2% 
față de anul precedent, coeficienți net superiori celor din alte 
țări.

Această analiză, în mod necesar limitată la un număr re- 
strîns de țări și de aspecte, ne permite totuși să desprindem o 
serie de concluzii atît cu valoare teoretică cît și practică.

• în primul rînd reiese din orientarea politicilor de inves
tiții, principala cale de sporire a avuției naționale, în fond a 
dezvoltării economice și sociale, că în această privință nu poate 
exista un model unic, o rețetă universală, indiferent că este 
vorba de state capitaliste dezvoltate sau de țări socialiste. Fie
care țară, fiecare economie națională are de rezolvat probleme 
specifice care își pun amprenta asupra politicii economice și 
care își pot găsi rezolvarea numai printr-o politică proprie, ba
zată pe cunoașterea și luarea în considerare a acestor particu
larități. Acest lucru reiese cu pregnanță în evidență din dife
rențierile care se constată în țările comparate atît în ceea ce 
privește orientarea investițiilor pe categorii de bunuri cît și 
pe ramuri ale economiei naționale.

• în ceea ce privește țara noastră, principala concluzie care 
se desprinde este referitoare la caracterul realist, profund ști
ințific al orientărilor partidului nostru în domeniul investi
țiilor. Pe de o parte se constată dirijarea prioritară, mai accen
tuată decît în celelalte cazuri analizate, a investițiilor pentru 
formarea fondurilor fixe, către industrie. Aceasta este o ex
presie a politicii consecvente de industrializare socialistă pe 
care o promovăm, domeniu în care România are încă de recu
perat însemnate rămîneri în urmă pentru a-și putea atinge 
obiectivul propus — ridicarea ei în rîndul statelor cu o dez

voltare medie către sfîrșitul viitorului cincinal. De altfel, fap
tul că atît în țările capitaliste dezvoltate — printre cele mai 
dezvoltate — ponderea industriei se situează la circa 30% din 
total cît și în țările socialiste cu un potențial industrial consi
derabil superior celui românesc, aceasta se situează în toate 
cazurile la peste 35%, tinzând către 40% și chiar mai mult din 
totalul investițiilor, demonstrează pe deplin justețea propriei 
noastre orientări. în același timp, efortul direcționat spre in
dustrie nu înseamnă neglijarea agriculturii căreia îi revine în 
totalul investițiilor o pondere superioară celorlalte țări socialiste 
(cu excepția U.R.S.S.) și de 3—5 ori mai mare decît în țările 
capitaliste dezvoltate. Cu alte cuvinte reiese că efortul este 
dirijat în mod prioritar pentru dezvoltarea și modernizarea prin
cipalelor două ramuri ale producției materiale, de care depin
de în final întreaga dezvoltare economică și creșterea niveli’ 
Iui de trai material și spiritual al întregului popor.

O concluzie similară se desprinde și din analiza structurii 
investițiilor pe categorii de bunuri. Orientarea evidentă spre 
creșterea substanțială a ponderii utilajelor, mașinilor, instala
țiilor, echipamentelor, în comparație cu lucrările de construcții- 
nontaj heflectă același efort de modernizare a economiei na
ționale, de promovare a progresului tehnic, de sporire a avu
ției naționale în primul rînd pe seama părții sale active, di red 
productive, orientare deosebit de eficientă pentru accelerarea 
ritmurilor dezvoltării în condițiile unui potențial investițional 
limitat în mod obiectiv de nivelul atins al dezvoltării, respec
tiv de mărimea venitului național.

în sfîrșit, ca o altă-confirmare a justeței politicii econo
mice a partidului nostru, a dinamismului și a stabilității eco
nomiei românești este ritmul constant ridicat al creșterii volu
mului investițiilor și al fondurilor fixe în țara .noastră, fără 
salturi spectaculoase, dar și fără căderi, ritm care de altfel 
s-a accentuat în ultimii ani, ca o expresie a creșterii potenția
lului economiei românești, a ridicării gradului de eficiență al 
investițiilor, al preocupărilor constante pentru trecerea la o 
nouă calitate și în această privință.



în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul politico-ideologic

Mic dicționar economic

BENEFICIUL ÎNTREPRINDERII

FORMA PRINCIPALĂ a rezultatelor financiare, beneficiul 
întreprinderii este o categorie economică deose
bit de însemnată a economiei socialiste. El constituie o 

parte din venitul net al societății și are ca izvor munca pentru 
societate prestată de personalul din sfera producției materiale. 
Beneficiul reprezintă acea parte din valoarea nou creată în 
activitatea productivă din cadrul unităților economice care 
rămîne după : prelevarea pentru societate a unei părți din 
valoarea producției nete ; retribuirea personalului muncitor și 
acordarea altor drepturi cuvenite acestuia ; acoperirea cheltu
ielilor de cercetare și introducerea tehnicii noi ; plata impozi
tului pe fondul total de retribuire ; plata contribuției pentru 
asigurările sociale ; efectuarea altor cheltuieli cu munca vie.

Nivelul beneficiului se stabilește diferențiat pe ramuri și 
subramuri economice, în concordanță cu obiectivele politicii 
economice, sociale și financiare din etapa respectivă, avîndu-se 
în vedere : a) dezvoltarea prioritară a ramurilor de bază ale 
economiei naționale care asigură punerea în valoare a resurse
lor naturale, înzestrarea tehnică a ramurilor și subramurilor 
economice sau care contribuie într-o măsură importantă la ex
tinderea exporturilor și la creșterea eficienței acestuia ; b) asi
gurarea unei rentabilități corespunzătoare' pe produse 
atît la nivelul ramurilor economice, cît și îin unitățile 
economice producătoare care își desfășoară activitatea în con
diții normale de dotare, organizare și gospodărire ; c) asigurarea 
unui beneficiu mai mare pentru ramurile, subramurile și uni
tățile economice care necesită cheltuieli suplimentare de cerce
tare și experimentare, înnoire, cît și pentru cele care sînt înzes
trate cu mijloace fixe supuse unei uzuri morale mai rapide.

Beneficiul întreprinderilor provine din activitățile de bază 
(producția marfă vîndută și încasată, diferența dintre stocu
rile și facturile emise și neîncasate existente la începutul și sfîr- 
șitul anului de plan), din executări de lucrări, prestări de ser
vicii, din alte activități — din gospodăria agricolă anexă, 
din lucrări cu caracter neindustrial, din gospodăria comu
nală și de locuințe etc. Beneficiul unităților economice poate fi 
planificat, și peste plan, suplimentar — realizat de unitățile 
economice prin depășirea planului lor economic, reducerea cos
turilor planificate sau a cheltuielilor de circulație ca urmare a 
efortului propriu al fiecărei unități.

Beneficiul și rata rentabilității sînt indicatori distincți, ei nu 
pot fi confundați. Dacă beneficiul exprimă masa sau volumul 
venitului net al întreprinderii, rata rentabilității exprimă ra
portul dintre beneficiul și valoarea producției exprimată în 
costuri de producție. Fiind o mărime absolută, beneficiul oferă 
o imagine clară despre eficiența producției, despre modul de 
folosire a fondurilor de producție și a forței de muncă, în timp 
ce rata rentabilității — ca mărim© relativă — înlesnește 
cunoașterea capacității întreprinderii de a realiza beneficii.

CREȘTEREA BENEFICIULUI și a ratei rentabilității de
pinde de accentuarea laturilor calitative ale activității eco
nomice. Ea se realizează prin reducerea sistematică 

a costurilor de producție și a cheltuielilor de circulație. Cu cît 
se reduc costurile de producție, cu atît sporesc resursele mate
riale și financiare, se amplifică posibilitățile autofinanțării, rea
lizării reproducției lărgite în întreprindere și pe întreaga econo
mie națională, creșterii nivelului de trai. Diminuarea costurilor 
de producție și în mod deosebit a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și energie reprezintă o sarcină per- 
mamcntă, dc o importanță deosebită, ce se realizează în condi
țiile promovării largi a progresului tehnico-științifîc. Acest 
proces presupune totodată valorificarea deșeurilor și a resurse
lor secundare, reducerea cheltuielilor administrative și de con
ducere, aplicarea justă a principiului retribuirii după cantitatea, 
calitatea, importanța și rezultatele muncii prestate etc. în po
litica economică a partidului se are în vedere ca reducerea cos
turilor să nu afecteze calitatea produselor ci, dimpotrivă, să se 
obțină în condițiile îmbunătățirii permanente a acesteia.

Un factor deosebit de important de creștere a beneficiului și 
a ratei rentabilității, care trebuie să acționeze interferat cu di
minuarea costurilor de producție, generale și îndeosebi mate
riale, îl constituie sporirea accelerată a productivității muncii. 
Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că : „Productivitatea muncii constituie, în ultimă 
instanță, factorul hotărîtor al progresului general al societății, 

al ridicării bunăstării poporului". în procesul de creștere a pro
ductivității muncii se are în vedere în primul rînd, introducerea 
în producție a progresului tehnic, asimilarea cuceririlor științe: 
și diversificarea gamei de produse fabricate, extinderea meca
nizării, automatizării, electrificării, chimizării, folosirea judi
cioasă a mașinilor și instalațiilor, perfecționarea continuă a pre
gătirii tehnico-profesionale a cadrelor, organizarea rațională a 
producției și a muncii, înnoirea, modernizarea și ridicarea cali
tății produselor etc. Creșterea productivității muncii conduce la 
reducerea cheltuielilor de producție, la sporirea producției și a 
retribuțiilor, fiind o condiție esențială pentru extinderea măsu
rilor de reducere a săptămînii de lucru.

Creșterea beneficiului presupune realizarea planului econo
mic al întreprinderii la toți indicatorii cantitativi și calitativi, 
la toate sortimentele și reperele producției fizice. Este o prac
tică cu profunde efecte negative aceea ca întreprinderile să fa
brice numai produse cu rentabilitate mare. Economia națională, 
are nevoie de toate produsele prevăzute a se fabrica. Beneficiile 
suplimentare se pot obține prin depășirea planului, însă cu 
condiția ca produsele respective să aibă desfacerea asigurată.

Mărimea beneficiului și rata rentabilității întreprinderii sînt 
influențate de asemenea, de viteza de rotație a mijloacelor cir
culante. Cu cît sînt mai bine organizate aprovizionarea tehnico- 
materială, producția și desfacerea, cu atît viteza de rotație a 
mijloacelor circulante este mai accelerată, cu atît crește și 
cuantumul beneficiului. Desigur, mărimea beneficiului la fiecare 
produs este determinată și de nivelul prețurilor de producție 
stabilite în mod planificat.

Beneficiile realizate de întreprinderile de stat se folosesc 
pentru restituirea fondurilor primite de la societate ; totodată 
ele asigură dezvoltarea generală a societății, autofinanțarea în
treprinderii, recompensarea și stimularea personalului său mun
citor. Beneficiile realizate în cadrul planului se repartizează 
într-o cotă de pînă la 10% pentru restituirea fondurilor primite 
pentru finanțarea investițiilor, însă aceasta numai în măsura în 
care amortizarea mijloacelor fixe nu este suficientă pentru 
efectuarea restituirii respective. De asemenea, beneficiul plani
ficat se folosește pentru autofinanțarea întreprinderii, adică 
pentru constituirea fondului de dezvoltare al întreprinderii, a 
fondului mijloacelor circulante, a fondului pentru construcții 
de locuințe și alte investiții cu caracter social, a fondului pen
tru acțiuni sociale, pentru constituirea fondului de participare 
a oamenilor muncii la beneficii, iar partea care rămîne după 
satisfacerea cerințelor de mai sus se prelevă la bugetul statului.

Beneficiul peste plan realizat prin efortul propriu al între
prinderii se repartizează pe următoarele destinații : o cotă de 
20% pentru fondul de dezvoltare economică al întreprinderii ; 
o cotă de 5% la fondul pentru construcții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social, o cotă de pînă la 25% pentru supli
mentarea fondului de participare a oamenilor muncii la bene
ficii, și diferite alte destinații și o cotă de cel puțin 35% se 
prelevă la bugetul statului.

în aceste condiții beneficiul constituie o resursă din care se 
restituie fondurile primite de întreprindere de la societate, o 
sursă principală de alimentare a fondurilor bugetului statului 
destinate dezvoltării generale economico-sociale a țării și ali
mentării fondului de consum social ; el este totodată principalul 
izvor de constituire a fondurilor proprii ale întreprinderii ne
cesare înfăptuirii reproducției lărgite și satisfacerii cerințelor 
materiale și spirituale ale personalului muncitor respectiv.

SN MODUL cum este reglementată repartiția beneficiului 
planificat și mai ales a celui peste plan în condițiile apli
cării noului mecanism economico-financiar rezultă că 

funcțiile, rolul și importanța beneficiului dobîndesc valențe noi, 
el fiind unul dintre factorii principali ai înfăptuirii autoges- 
tiunii eeonomico-financiarc, a autofinanțării, a autoconducerii 
muncitorești și de stimulare a colectivelor de oameni ai muncii 
în gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești, în 
desfășurarea unei activități de eficientă ridicată. Beneficiul 
devine astfel principalul indicator sintetic calitativ ce carac
terizează eficiența activității colectivelor de oameni ai muncii 
spiritul gospodăresc și de răspundere cu care folosesc partea 
respectivă din avuția națională, fondurile încredințate de socie
tate.

prof. dr. Gh. D. BISTRICEANU



12 FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ

CONTINUĂM publicarea consultațiilor pentru candidații la examenul de admitere 
în invâțâmîntul economic superior, elaborate pe baza Programei Ministerului Educației și 
Invațămîntului, 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.

IN LUMINA orientării fundamentale desprinsă din Raportul 
prezentat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională din decembrie 1977, 
care cere să se pună în centrul preocupărilor, în toate între
prinderile și ramurile producției materiale, laturile de ordin 
calitativ ale activității economice, să se transforme cantitatea 
într-o nouă calitate, formarea, repartizarea judicioasă și utili
zarea eficientă a fondului național de dezvoltare economico- 
socială capătă o semnificație deosebită.

Fondul de dezvoltare economico-socială este o cate
gorie economică complexă, care exprimă sintetic totalitatea 
resurselor materiale și bănești de care dispune societatea noas
tră socialistă pentru sporirea și perfecționarea forțelor de pro
ducție și lărgirea bazei materiale a activității social-culturale. 
Este vorba, deci, de cuprinderea tuturor resurselor dezvoltării 
economico-sociale a țării intr-o categorie largă. Ea răspunde 
nevoii de a avea imaginea de ansamblu a tuturor mijloacelor 
pe care societatea le poate mobiliza în construirea viitorului său 
economic și social.

Fondul național de dezvoltare economico-socială exprimă 
relații economice obiective, care se formează în societatea so
cialistă între stat, unități economice, instituții social-culturale 
și populație. El este rezultat al reproducției lărgite și, în același 
timp, singura cale de realizare a acesteia.

Necesitatea existenței acestui fond decurge: a) din cerințele 
etapei edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, ce
rințe care se pot înfăptui numai mobilizînd și utilizînd cu maxi
mum de eficiență toate resursele materiale existente în fiecare 
moment în societate; b) din particularitățile desfășurării repro
ducției socialiste lărgite în condițiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane, particularități care permit să fie folosite în 
scopul dezvoltării și alte resurse în afară de cota parte din 
venitul național aferentă dezvoltării ; c) din rolul științei, învă- 
țămîntului, culturii și artei ca factori de dezvoltare. Formarea 
și utilizarea fondului național de dezvoltare economico-socială 
sînt subordonate realizării obiectivului strategic al partidului 
nostru, țelului suprem și rațiunii întregii sale activități — ridi
carea bunăstării materiale și spirituale a poporului.

Fondul național de dezvoltare economico-socială se creează 
în sfera producției de către participanții la procesul producției 
sociale, lucrătorii, întreprinderile de stat și cooperatiste, cen
tralele industriale și statul.

Structura fondului național 
de dezvoltare economico-socială

DIN PUNCTUL DE VEDERE al surselor, fondul național de 
dezvoltare economico-socială cuprinde cota din venitul național 
destinată dezvoltării — fondul de acumulare, fondul de amorti
zare și, eventual, alte resurse.

Din punct de vedere material, el este alcătuit, în principal, 
din mijloace de muncă și obiecte ale muncii.

Constituirea și utilizarea fondului național de dezvoltare 
economico-socială au loc sub forma unui sistem unitar și corelat 
de fonduri bănești și anume :

a) fondul central de dezvoltare economico-socială ;
b) fondul local de dezvoltare economico-socială, constituit la 

•nivelul administrativ-teritorial, județe, municipii, orașe și 
comune ;

c) fondul propriu de dezvoltare economico-socială al unități
lor economice de stat — centrale industriale, unități 
similare acestora, precum și întreprinderi ;

d) fondul de dezvoltare economico-socială al organizațiilor 
obștești ;

e) fondul utilizat de populație pentru construcții de locuințe, 
construcții gospodărești, creșterea producției și a șepte- 
lului etc.

Sursele pentru constituirea fondului național 
de dezvoltare economico-socială

FQNDUL NAȚIONAL de dezvoltare economico-socială are 
ca sursă principală cota parte din venitul național destinată 
dezvoltării — fondul de acumulare. Fondul de acumulare repre
zintă acea parte a venitului național care este destinată reali
zării reproducției lărgite, creării de noi fonduri fixe și circu
lante, lărgirii și modernizării celor existente.

Mărimea părții din venitul național destinată dezvoltării 
economico-sociale depinde, în primul rînd, de volumul absolut 
al venitului național creat. Cu cît este acesta mai mare, cu atî1 
cresc posibilitățile societății de a aloca fonduri sporite pentru 
dezvoltare. în al doilea rinei, mărimea părții la care ne-am 
referit, depinde de împărțirea venitului național în fond de 
consum și fond de acumulare. Această corelație se exprimă cu 
ajutorul ratei acumulării (a), care reprezintă raportul procentual 
dintre fondul de acumulare (A) și venitul național (VN).
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Partea din venitul național destinată lărgirii dimensiunilor 
producției sociale reprezintă acumularea. Acumularea socialistă 
se deosebește esențial de acumularea capitalistă care se reali
zează în .scopul obținerii de profituri cît mai mari, pe baza 
exploatării celor ce muncesc din țara respectivă, jefuirii popoa
relor din alte țări. Acumularea socialistă se realizează in scopul 
satisfacerii necesităților societății și a membrilor ei. Sursa ei 
o constituie produsul pentru societate, creat de munca liberă 
de exploatare. Ea se înfăptuiește conștient, planificat.

O a doua sursă a fondului național de dezvoltare economico- 
socială o reprezintă fondul de amortizare. Fondul de amortizare 
se constituie prin recuperarea treptată a valorii fondurilor fixe 
uzate in procesul producerii noului produs. Fondul de amorti
zare face parte din fondul de înlocuire. Constituirea lui are la 
bază procesul de uzură fizică și morală, în decursul căruia 
fondurile fixe își transmit treptat valoarea asupra noilor pro
duse. El trebuie să asigure înlocuirea în formă naturală a 
mijloacelor de muncă după ce acestea și-au pierdut valoarea de 
întrebuințare în consumul productiv. De aceea, din punct de 



vedere al mișcării valorii, fondul de amortizare este o categorie 
a reproducției simple. Nemijlocit, el nu conține nici un atom de 
valoare nouă. în anumite condiții însă fondul de amortizare 
servește ca sursă de realizare a reproducției lărgite, motiv care 
a stat la baza includerii lui ca sursă a fondului național de 
dezvoltare economioo-socială.

în primul rînd, datorită progresului tehnic și creșterii pro
ductivității muncii în ramurile producătoare de mijloace de 
muncă are loc reducerea valorii de reproducție a utilajelor și 
mașinilor care trebuie înlocuite și, ca rezultat, valoarea de 
înlocuire a mijloacelor de muncă este de obicei mai mică decît 
valoarea lor inițială. Această diferență de valoare permite să 
se procure mai multe fonduri fixe decît cele scoase din uz. în 
al doilea rînd, datorită progresului tehnic, înlocuirea fondurilor 
fixe uzate nu se realizează, de regulă, cu exemplare identice, 
ci cu fonduri fixe mai perfecționate, avînd parametri țehnico- 
economici superiori, ceea ce asigură lărgirea producției. în al 
treilea rînd, mijloacele de muncă se uzează treptat, iar înlo
cuirea lor se efectuează numai la sfîrșitul acestui proces care 
poate dura zeci de ani. în aceste condiții, pînă la folosirea 
fondului de amortizare pentru destinația sa finală el poate fi 
utilizat pentru lărgirea producției. în al patrulea rînd, _ fondul 
de amortizare poate fi sursă de dezvoltare a economiei și pentru 
faptul că nu puține sînt cazurile în care valoarea inițială a 
mijloacelor de muncă a fost deja recuperată, dar ele continuă 
să funcționeze și să fie supuse procesului amortizării.

Direcțiile de utilizare a fondului național

FONDUL național de dezvoltare economico-socială se utili
zează în următoarele direcții principale :

1. Cea mai mare parte a fondului național de dezvoltare 
economico-socială este destinată investițiilor în sfera producției 
materiale pentru lărgirea, modernizarea fondurilor fixe produc
tive în toate ramurile economiei naționale, precum și pentru 
lărgirea bazei materiale a cercetării științifice ;

2. Sporirea necesarului de mijloace circulante, impusă de 
buna funcționare a capacităților de producție mereu crescînde ;

3. Constituirea de rezerve ;
4. Investiții pentru lărgirea bazei materiale a activităților 

social-culturale : învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății, etc., 
precum și pentru construcții de locuințe și construcții edilitar- 
gospodărești.

Ritmul rapid de creștere economico-socială a țării depinde 
nu numai de mărimea fondului național de dezvoltare econo
mico-socială, dar și de gradul eficienței economice cu care este 
folosit. Așa cum subliniază documentele Conferinței Naționale 
a partidului din decembrie 1977, am ajuns la un nivel de dez
voltare în care mersul nostru înainte depinde mai ales de reali
zări calitative, de creșterea eficienței activității economice. Di
recțiile principale de utilizare eficientă a fondului național de 
dezvoltare economico-socială, care se desprind din documentele 
recentei Conferințe Naționale a partidului sînt: creșterea efici
enței investițiilor, îmbunătățirea folosirii fondurilor de produc
ție, creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, îmbunătățirea calității produselor.

Investițiile și eficiența lor

PRINCIPALA cale de utilizare a fondului național de dez
voltare economico-socială o constituie investițiile.

Investițiile reprezintă totalitatea cheltuielilor bănești efec
tuate pentru crearea de noi capacități de producție, pentru 
reconstituirea, lărgirea și modernizarea celor existente, precum 
și pentru dezvoltarea fondurilor fixe cu destinație social- 
culturală.

înfăptuirea marilor obiective ale construirii noii orânduiri în 
țara noastră a fost și este influențată în mod hotărâtor de poli
tica de investiții a Partidului Comunist Român. Volumul inves
tițiilor a cunoscut în țara noastră o dinamică, continuă. Dacă în 
perioada 1951—1955 volumul investițiilor a reprezentat 61,9 mid. 
lei, în 1956—1960 a fost de 100,2 mid. lei, în 1961—1965 a repre
zentat 199,7 mid. lei, în 1966—1970 a fost de 330,8 mid. lei, iar 

în 1971—1975 s-a ridicat la 549,7 mid. lei. Directivele celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. prevăd, pentru realizarea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială din cincinalul 1976—1980, un 
program de .investiții de 1 000 miliarde lei, iar în Programul pri
vind măsurile suplimentare de dezvoltare economico-socială a 
României pînă în 1980, adoptat de Conferința Națională a parti
dului din decembrie 1977, se arată ca prin reducerea costului 
investițiilor, adoptarea de soluții constructive mai eficiente și 
extinderea utilizării materialelor de construcții ușoare și ieftine, 
la obiectivele prevăzute în acest cincinal se poate realiza o 
economie de investiții de peste 100 miliarde lei.

în repartizarea investițiilor pe ramuri și subramuri, pe 
sfere de activitate^ P.C.R. urmărește crearea unei structuri 
optime și moderne a economiei naționale. Pentru realizarea 
acestui deziderat, cea mai mare parte a investițiilor a fost și 
este alocată tocmai acelor ramuri și subramuri care contribuie 
în cel mai înalt grad la modernizarea structurii economiei 
naționale. Astfel, în perioada 1966—1970, din totalul investițiilor 
au fost repartizate industriei, 48,9%, în 1971—1975 — 49,2%,
iar în 1976—1980, industriei îi va reveni mai mult de jumătate 
din totalul investițiilor.

Progresul rapid al societății noastre socialiste depinde nu 
numai de volumul investițiilor destinate dezvoltării, ci și de 
eficiența cu care sînt folosite aceste fonduri. Importanța creș
terii eficienței investițiilor rezultă din împrejurarea că, dacă 
mărimea lor este limitată de nivelul dezvoltării economice, 
creșterea eficienței lor economice este relativ nelimitată. Cu 
atît mai mult iese aceasta în evidență dacă o analizăm prin 
prisma cerințelor etapei făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, cînd accentul cade pe latura calitativă a activi
tății economice.

Eficiența economică a investițiilor se .concretizează în rezul
tatele economice utile ce se obțin cu anumite cheltuieli de in
vestiții. Cu cît rezultatele economice utile ce revin pe o uni
tate de cheltuieli de investiții sînt mai mari și cu cît perioada 
în care se obțin aceste rezultate este mai scurtă, cu atît efi
ciența economică, a investițiilor este mai ridicată.

Indicatorul principal care caracterizează eficiența economi
că a investițiilor îl reprezintă sporul de venît național la un 
leu investit, de unde rezultă că eficiența economică a investi
țiilor este în raport direct proporțional cu sporul de venit na
țional și invers proporțional cu fondul cheltuit pentru investiții.

Principalele căi de creștere a eficienței investițiilor pot fi 
împărțite în două mari grupe.

Una din sarcinile de cea mai mare însemnătate pentru spo
rirea eficienței investițiilor este fundamentarea lor științifică, 
determinarea scopurilor lor, a dimensiunilor, profilului și struc
turii noilor capacități, alegerea tehnicii și a proceselor tehno
logice cele mai avansate, amplasarea judicioasă a lor. Opțiu
nile și deciziile în acest sens trebuie să fie temeinic fundamen
tate, potrivit unei metodologii riguroase, bazate pe studiul apro
fundat al resurselor și nevoii sociale, al cererii actuale și vii
toare pe piața internă și externă.

A doua grupă mare de probleme legate de creșterea efi
cienței investițiilor se referă la scurtarea duratei de proiec
tare și de execuție, reducerea cheltuielilor pentru construcții- 
montaj, eliminarea finisajelor inutile și a cheltuielilor pentru 
pavilioane administrative costisitoare, eșalonarea judicioasă a 
lucrărilor pentru a se asigura darea succesivă, rapidă, în ex
ploatare a capacităților de producție, atingerea indicatorilor 
tehnico-ecoinomici proiectați în termenul planificat, realizarea 
integrală a programului de investiții.

în țara noastră, în ultima perioadă, s-au luat importante 
măsuri, în direcțiile amintite mai sus, menite să ridice pe un 
plan superior întreaga activitate de investiții.

prof. dr. Nicolae NICHITA

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE :
1. Ce se înțelege prin fondul național de dezvoltare economico- 

socială ?
2. Care este structura și care sînt sursele principale ale fondului 

național de dezvoltare economico-socială ?
3. Explicați în ce condiții fondul de amortizare servește ca sursă 

a fondului național de dezvoltare economico-socială.
4. Ce se înțelege prin investiții și prin ce se caracterizează efici

ența economică a acestora.
5. Care sînt principalele căi de creștere a eficienței investițiilor ?



LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII Șl INSTAURAREA
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE —

PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A OMENIRII
ORICARE ar fi unghiul de analiză 

al economiei mondiale, subdezvoltarea 
unui mare număr de țări se impune 
ca una din problemele fundamentale 
ale vieții economice, sociale și politice 
contemporane. Dimensiunile acestei 
probleme sînt ilustrate de date și fapte 
concludente. în prezent, trei sferturi 
din populația globului dețin numai 20 
la sută din produsul mondial brut Ță
rile de curind eliberate prin prăbuși
rea sistemului colonial, cu toate că 
posedă cca. 60 la sută din resursele 
naturale cunoscute, 70 la sulă din tere
nurile cultivabile și două treimi din 
populația activă a omenirii realizează 
numai 12 la sută din producția indus
trială mondială și aproximativ 1/3 din 
producția agricolă. Starea de subdez
voltare este pregnant exprimată și de 
evoluția decalajelor economice .dintre 
țările capitaliste dezvoltate și țările 
eliberate de sub jugul colonial, care 
pune în evidență noi dimensiuni și 
complemente ale acestui grav și pericu
los fenomen. încă din anul 1965, în 
raportul prezentat la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „datorită politicii 
țărilor imperialiste de exploatare sub 
diferite forme a popoarelor se adînceș- 
te prăpastia dintre țările capitaliste 
înaintate economic și țările slab dez
voltate".

O prăpastie care se adîncește

REALITĂȚILE confirmă pe deplin 
această apreciere. Dacă la începutul a- 
cestui secol raportul dintre venitul pe 
locuitor din țările slab dezvoltate și 
țările dezvoltate era de 1/6, în 1930 ra
portul a devenit 1/7,5, în 1960 a atins 
1/10, iar în 1970 s-a ridicat la 1/14. Se 
estimează că, dacă nu se vor produce 
modificări radicale în actuala ordine 
economică internațională, la finele se
colului acest raport va ajunge la 1/25.

în acest context se cere reliefat fap
tul că aceste raportări se referă la 
medii ale venitului pe locuitor din ță
rile menționate. în consecință cifrele, 
ascund disparități și mai adînci. De 
exemplu, dacă se compară, în prezent, 
venitul pe locuitor din 26 țări — ce’e 
mai slab dezvoltate — cucei realizat în
S.U.A., Canada, R.F. Germania și Ja
ponia raportul este de 1/40. în urmă 
cu 25 de ani produsul pe locuitor în 
țara cu nivelul economic cel mai înalt 
era de 30 de ori mai mare decit ce! 
realizat în țara cu nivelul cel mai scă
zut. în prezent, acest raport este de 
peste 100/1. în 1976, existau 28 de țăr! 
slab dezvoltate în care trăia 25° o din 

populația mondială și unde produsul 
național brut anual pe locuitor era sub 
200 de dolari, iar în 10 țări sub 100 
de dolari.

Acțiunile întreprinse în cadrul așa 
numitelor decenii ale dezvoltării se 
dovedesc cu totul insuficiente pentru 
ieșirea din starea de subdezvoltare. în 
prima jumătate a celui de-al doilea 
„deceniu pentru dezvoltare", doar un 
sfert din țările în curs de dezvoltare 
de curînd eliberate de jugul colonial 
au realizat un ritm mediu de creștere 
a produsului intern brut (P.I.B.) de 
peste 6% (cit era obiectivul stabilit). 
Majoritatea acestor țăi'i însă au reali
zat creșteri ale P.I.B. de 3—5%, ceea 
ce a corespuns unui spor pe locuitor 
de numai 1,5—2,5 la sută. Pentru 1/3 
din aceste țări evoluția produsului in
tern brut a fost sub ritmul creșterii 
populației. în aceste condiții, pentru 
două treimi din populația globului spo
rul venitului pe locuitor s-a situat, în 
decursul ultimelor două decenii, la un 
nivel mediu de mai puțin de 6 dolari 
pe an, pentru unele perioade fiind 
chiar mult mai mic. Astăzi există a- 
proximativ un miliard de oameni care 
trăiesc cu mai puțin de 16 dolari pe 
lună, iar dintre aceștia aproape 200 
milioane au un venit lunar între 6—10 
dolari.

Starea de subdezvoltare care privește 
o mare parte a globului este pregnant 
reflectată de agravarea continuă a con
dițiilor menite să asigure existența 
ființei umane. Subnutriția și malnutri- 
ția, maladiile și analfabetismul, sub- 
ocupația și subconsumul sînt manifes
tări concludente ale acestei situații. 
După ultimele estimări F.A.O., prezen
tate la sesiunile Consiliului Mondial al 
Alimentației, cel puțin un miliard de 
oameni suferă de malnutriție sau chiar 
de foame propriu-zisă — adică au un 
consum alimentar cu mult inferior nor
melor minime de viață. Ca urmare, se 
apreciază că cel puțin unul din trei 
oameni nu poate să-și dezvolte normal 
aptitudinile sale fizice și intelectuale. 
Incidențele acestei situații se regăsesc 
și în alte trăsături demo-economice din 
țările în curs de dezvoltare cum sînt : 
rata ridicată a mortalității în general 
și, a mortalității infantile în special; 
frecvența maladiilor generate de un 
deficit nutrițional și lipsa de rezistență 
la endemii și epidemii ; absența sau 
caracterul restrîns și rudimentar al 
asistenței sociale —- cu cea mai izbi
toare formă a sa, lipsa de personal me
dical, a instituțiilor și echipamentului 
sanitar ; 'insuficiența apei potabile ; 
analfabetismul sau gradul redus de al
fabetizare ; lipsa de locuințe și de do
tări sanitare, ș.a. Toate acestea afec
tează nu numai calitatea vieții ci și 

posibilitățile și nivelul activităților e- 
conom'ice. Subdezvoltarea forței de 
muncă înseamnă un volum redus de 
muncă productivă și o eficiență scăzu
tă a acesteia, care accentuează starea 
de subproducție în condițiile în care 
satisfacerea nevoilor umane a căpătat 
un caracter deosebit de acut.

Ceea ce trebuie subliniat, totodată, 
este faptul că problemele subdezvol
tării și soluționarea acestora prezintă 
importanță nu numai pentru țările 
care se găsesc î;n această situație, ci 
pentru întreaga omenire. Accentuarea 
subdezvoltării și a decalajelor econo
mice dintre țări înseamnă, în fapt, 
existența pe plan mondial a unor struc
turi și relații economice care frînează 
progresul social-economic al întregii 
omeniri. Manile disproporții pe care le 
prezintă economia mondială, datorită 
subdezvoltării unui număr însemnat de 
țări, provoacă puternice perturbații în 
fluxurile economice internaționale și 
constituie limite ale creșterii produc
ției și cererii mondiale, corespunzător 
necesităților și posibilităților revoluției 
științifico-tehnice contemporane.

De asemenea, are o deosebită impor
tanță faptul că existența subdezvol
tării, al inegalității și inechităților în 
relațiile dintre state, generează perico
lul instabilității politice și al deterioră
rii climatului internațional de pace și 
securitate.

Starea de subdezvoltare a unui nu
măr mare de țări și agravarea decala
jelor dintre țăxile puternic dezvoltate 
economic și țările slab dezvoltate de
monstrează pregnant caracterul peri
mat al actualei ordini economice in
ternaționale. Lichidarea acestor situa
ții, care exprimă în fapt o criză a pro
gresului economico-social mondial, nu 
se poate realiza pe calea unor reme
dieri sau amendamente, ci numai prin 
schimbări radicale care, prin conținu
tul, dimensiunile și interdependențele 
dintre ele, să asigure instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

România — un factor pozitiv 
activ în relațiile internaționale

CA REZULTAT al unei profunde 
analize asupra realităților lumii con
temporane, România socialistă, îm
preună cu alte state și forțe progresiste 
din lume, s-a afirmat ca unul dintre 
cei mai activi factori în formularea 
conceptuală și definirea căiloi*  și mă
surilor corespunzătoare pentru promo
varea unei noi ordini economice inter
naționale în lume. Prin întregul său 
conținut concepția românească privind 



noua ordine economică internațională 
este expresia dezvoltării creatoare a 
gîndirii și practicii revoluționare con
temporane de către Partidul Comunist 
Român, de secretarul general al parti
dului — tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
încă din anul 1965, în raportul prezen
tat la Congresul al IX-lea al partidu
lui, evidențiindu-se modificările care 
au avut loc în lume în favoarea forțe
lor socialismului, progresului și păcii 
dar și pericolul agravării subdezvol
tării — datorită politicii țărilor impe
rialiste —, au fost formulate noile prin
cipii care trebuie să stea la baza rela
țiilor economice și politice între state, 
cum sînt : respectarea suveranității și 
independenței fiecărui stat, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne, renunțarea la amenințarea cu 
forța, avantajul reciproc.

în întreaga perioadă parcursă din 
I 1965 și pînă în prezent Partidul Co

munist Român a desfășurat o intensă 
activitate teoretică și practică pentru 
elucidarea marilor probleme ale pro
gresului social-economic al întregii o- 
meniri, pentru promovarea unui nou 
tip de relații între state. Din acest 
punct de vedere, o semnificație deose
bită prezintă raportul expus de tova
răș ul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XI-lea al partidului (noiembrie 1974) 
și Programul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, adop
tat la acest Congres, în care sînt abor
date și analizate, într-o concepție uni
tară și de largă perspectivă, necesitatea 
și posibilitatea edificării unei noi ordini 
economice Internaționale și sînt înscri
se principalele direcții de înfăptuire a 
acesteia. Totodată, au fost elaborate și 
prezentate diferitelor organisme și or
ganizații internaționale documente în 
care s-a exprimat clar concepția româ
nească asupra celor mai actuale pro
bleme internaționale, cum sînt : „Creș
terea rolului Organizației Națiunilor 
Unite în dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile și promovarea dreptului 
internațional în relațiile între state“ 

■ (1972). Declarația privind „Poziția 
României cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale", 
difuzată în cadrul sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale O.N.U., sep
tembrie 1975, „Poziția României în 
problemele dezarmării și, în primul 
rînd, ale dezarmării nucleare" prezen
tată la sesiunea specială a Adunării 
Generale O.N.U. din iunie 1978 și al
tele.

O concepție româneasca asupra 
instaurârii unei noi ordini 
economice internaționale

CONCEPȚIA românească privind 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, ca un sistem unitar de 
principii și concluzii teoretice, însoțite 
de propuneri practice, concrete, se ca
racterizează, în primul rînd, prin defi
nirea clară a genezei subdezvoltării, a 
căilor și forțelor capabile să asigure 
progresul social-economic al țărilor 
slab dezvoltate sau în curs de dezvol
tare. Astfel, în Programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării României spre comu
nism se subliniază : „Partidul Comu
nist Român consideră că starea de sub
dezvoltare a unor state este rezultatul 

nemijlocit al politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de domina
ție și asuprire a popoarelor, de jefuire 
a bogățiilor lor naționale, consecința 
relațiilor economice inechitabile".

Această teză are o semnificație de
osebită. în concepția românească, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale sînt 
componente ale aceluiași proces, care 
are un profund conținut de clasă și care 
înseamnă lupta tuturor forțelor pro
gresiste din lume împotriva forțelor 
reacționare, și, în primul rînd, împo
triva imperialismului contemporan. E- 
vident, în această luptă un rol princi
pal revine țărilor socialiste, care prin 
natura orînduirii și politicii lor dispun 
de o mare capacitate de acțiune și in
fluență pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Principalele obiective ale luptei, for
țelor progresiste mondiale pe»-u tre
cerea la o nouă ordine economică in
ternațională, pentru înfăptuirea cărora 
România socialistă acționează per
manent, au fost înscrise în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. și ele constau în urmă
toarele :

1. înlăturarea hotărâtă a vechilor re
lații de inechitate, a asupririi unor 
popoare de către altele,, lichidarea po
liticii imperialiste, colonialiste și neoco
lonialiste ;

2. realizarea unor relații bazate pe 
deplina egalitate în drepturi între toate 
națiunile lumii, pe respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpîn pe bo
gățiile naționale, de a decide în mod 
suveran asupra folosirii lor ;

3. respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și alege orînduirea socială pe 
care o dorește, fără nici un amestec 
din afară, a dreptului fiecărei națiuni 
la dezvoltarea economico-socială inde
pendentă.

După cum se observă, conținutul a- 
cestor obiective face ca problemele 
subdezvoltării și ale noii ordini eco
nomice internaționale să nu poată fi 
rezolvate unilateral de țările care au 
avut colonii. După cum sublinia secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la ședința activului central de partid 
și de stat din 3 august 1978 : „trebuie 
să pornim de la faptul că lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii ordini 
economice internaționale, promovarea 
unor relații economice bazate pe prin
cipii de deplină egalitate și echitate 
constituie, în fond, o continuare nemij
locită a luptei împotriva imperialismu
lui și colonialismului. Iată de ce este 
necesar să se unească într-un tot uni
tar mișcarea revoluționară cu lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
făurirea noii ordini economice și poli
tice internaționale".

în al doilea rînd, în concepția româ
nească' lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor economice implică necesi
tatea realizării unei creșteri evnornice 
accelerate a țărilor în curs de dezvol
tare. în strategia dezvoltării acestor 
țări, România consideră că rolul hotă- 
rîtor revine factorilor interni, efortu
rilor proprii ale fiecărui popor pentru 
folosirea optimă a resurselor materiale 
și umane, pentru crearea unei industrii 
moderne, a unei agriculturi de mare 
randament și pentru dezvoltarea armo
nioasă, în ritm înalt a întregii economii.

în ansamblul acțiunilor și măsurilor 
convergente pentru dezvoltarea accele

rată a țărilor în curs de ’ dezvoltare 
argumentul fundamental în alegerea 
industrializării drept cheie a progresu
lui economic și social rezultă nu numai 
din condiționarea societății omenești 
de dezvoltarea forțelor de producție, 
dar și din necesitatea creării și conso
lidării suportului economic adecvat al 
independenței de stat.

Angajată ferm în procesul construc
ției socialismului România a pus în 
centrul politicii sale economice conti
nuarea consecventă a industrializării 
care asigură progresul multilateral al 
forțelor de producție, folosirea și valo
rificarea maximă a tuturor resurselor 
materiale și umane, creșterea neîntre
ruptă a nivelului de trai al întregului 
popor. Ținînd seama de nivelul actual 
al economiei, de obiectivele făuririi 
socialismului multilateral dezvoltat, 
România a înscris în Programul său, 
ca o coordonată majoră, asigurarea 
unui raport optim între fondul de acu
mulare și fondul de consum, folosirea 
cu maximum de eficiență a tuturor re
surselor proprii. Practica demonstrează 
că în etapa actuală, pentru țara noas
tră menținerea unei rate ridicate a 
acumulării, de 32—34%, este o necesi
tate obiectivă pentru progresul econo
mic rapid și neîntrerupt. Numai în cin
cinalul actual, de exemplu, pe baza in
vestițiilor planificate de 1 000 miliarde 
lei (sumă egală cu investițiile făcute în 
cele 3 cincinale precedente) vor fi puse 
în funețune circa 2 700 de obiective 
economice și sociale.

înfăptuirea obiectivelor aprobate de 
Conferința Națională a P.C.R. din de
cembrie 1977, va asigura ca la finele 
planului 1981—1985 România să depă
șească stadiul de țară în curs de dez
voltare, să devină o țară cu dezvoltare 
medie — cu un venit național pe lo
cuitor de 2 400—2 500 de dolari.

în al treilea rînd, România consideră 
că lichidarea decalajelor economice șl 
a subdezvoltării presupune o îmbinare 
armonioasă, coerentă, a factorilor in
terni cu factorii externi. Evidențiin- 
du-se interdependențele organice exis
tente între eforturile proprii ale fiecă
rei țări și colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre state, în Pro
gramul aprobat de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român se con
semnează: „Pentru lichidarea rămânerii 
în urmă, pentru dezvoltarea economico- 
socială independentă și- făurirea unei 
noi orînduiri sociale trebuie pornit atît 
de la folosirea maximă a mijloacelor 
umane și materiale proprii, cît și de la 
extinderea colaborării internaționale 
și folosirea ajutorului necondiționat al 
altor state".

în aprecierea rolului factorilor ex
terni pentru dezvoltarea economică a 
tuturor țărilor, România pornește de la 
progresul economico-social contempo
ran. Astfel, dimensiunile și ritmul re
voluției tehnico-științifice adîncesc di
viziunea internațională a muncii și, 
odată cu aceasta, amplifică interdepen
dențele economice dintre țări. Angaja
rea simultană a unui număr mare de 
țări în procesul de industrializare im
primă noi coordonate raporturilor eco
nomice internaționale. în prezent are 
loc o creștere a funcțiilor pieței externe 
de furnizor de mijloace de muncă pen
tru țările care au pășit recent la înfăp
tuirea industrializării. în același timp, 
necesitatea menținerii unui echilibru 
economic național impune creșterea 
rolului fiecărei țări pe piața mondială,



nu numai de importator dar și de fur
nizor de produse industriale.

în aprecierea rolului pieței mondiale 
trebuie să se țină seama, totodată, de 
existența unor mari puteri capitaliste 
industriale care se manifestă ca forțe 
potrivnice industrializării altor țări, 
prin accentuarea monopolului asupra 
noilor cuceriri ale științei și tehnicii, 
menținerea unor zone închise ale cir
cuitului mondial economic, diferenție
rea de tarife și aplicarea unor restricții 
în comerțul internațional.

Extinderea colaborării 
și a sprijinului acordat țărilor 
în curs de dezvoltare

LICHIDAREA subdezvoltării, colabo
rarea economică internațională implică 
atit promovarea unor forme echitabile 
de legături economice, care să excludă 
orice forme de exploatare a unui popor 
de către altul, cît și creșterea reală a 
sprijinului pe care țările avansate in
dustrial trebuie să-1 acorde țărilor în 
curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte este 
vorba și de o colaborare internațională 
preferențială în favoarea țărilor în curs 
de dezvoltare. în acest sens România 
socialistă acționează permanent pentru 
a se adopta pe plan internațional un 
ansamblu de măsuri concrete și efi
ciente.

a) Astfel, în ce privește problema 
materiilor prime și energiei. România 
consideră că se pot obține rezultate fa
vorabile pentru toate țările printr-o 
largă. cooperare internațională, înteme
iată pe respectarea suveranității națio
nale a fiecărui stat asupra resurselor 
sale naturale și îndreptată spre intro
ducerea în toate țările a soluțiilor teh
nice moderne de cercetare geologică, 
extracție și prelucrare în vederea creș
terii rezervelor mondiale, prin elimi
narea de către toate țările a risipei de 
materii prime și combustibili, prin va
lorificarea echitabilă a zăcămintelor de 
pe fundul mărilor și oceanelor, prin 
descoperirea și folosirea de noi surse de 
energie. Este necesară, de asemenea, 
asanarea comerțului internațional cu 
materii prime și resurse energetice, 
eliminarea fluctuațiilor brutale și anar
hice ale prețurilor pe piețele interna
ționale, asigurarea stabilității prețurilor 
pe perioade de mai mulți ani.

b) in domeniul schimburilor comer
ciale internaționale este necesar- ca, 
prin intermediul acordurilor bilaterale 
și al negocierilor comerciale multilate
rale, să se urmărească restrângerea și 
abolirea obstacolelor tarifare și netari
fare, a restricțiilor și practicilor discri
minatorii. liberalizarea schimburilor 
comerciale mondiale, cu un tratament 
special în favoarea țărilor în curs de 
dezvoltare. Totodată, este necesar ca 
Sistemul Generalizat de Preferințe în 
favoarea țărilor în curs de dezvoltare 
să fie aplicat în mod consecvent de că
tre toate țările avansate industrial și în 
favoarea tuturor țărilor în curs de dez
voltare, să fie perfecționat spre a sti
mula, în mod efectiv, exporturile țări
lor în curs de dezvoltare angajate în 
procesul de industrializare.

Totodată, este tot mai evidentă ne
cesitatea unor înțelegeri între state 

pentru reglementarea judicioasă a pre
țurilor. în acest sens se impun măsuri 
pentru realizarea unui raport mai echi
tabil între prețurile diferitelor produse, 
și îndeosebi între prețurile produselor 
industriale și cele ale materiilor prime, 
astfel încît să se stimuleze atît țările 
exportatoare de materii prime cît și 
țările industrializate.

c) înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale implică accesul 
echitabil al tuturor țărilor la progresul 
tehnic contemporan. Problema a de
venit cu atît mai stringentă, cu cît de
calajul tehnico-științific între țările pu
ternic industrializate și celelalte state 
nu numai că nu s-a redus, dar crește 
în mod îngrijorător, ca urmare a pozi
țiilor dominante deținute de companiile 
supranaționale — ghidate exclusiv de 
obținerea unui profit cît mai mare. Or, 
posibilitatea de a beneficia de realiză
rile științei și tehnicii mondiale consti
tuie o condiție esențială pentru pro
gresul oricărei țări.

în concepția României, esența măsu
rilor care se cer adoptate în acest do
meniu privește, pe de o parte, spriji
nirea eforturilor statelor mai puțin 
avansate pentru formarea unei baze 
proprii naționale de cercetare-dezvol- 
tare, iar, pe de altă parte, perfecțio
narea cooperării internaționale astfel 
încît aceste țări să aibă un acces echi
tabil și neîngrădit la tehnologiile mo
derne. Au devenit, de asemenea, ur
gente stimularea la scară mondială a 
cercetărilor care interesează în mod 
deosebit progresul țărilor în curs de 
dezvoltare, îmbunătățirea cadrului ju
ridic în care se realizează transferul 
internațional de tehnologie.

d) Pentru rezolvarea problemei ali
mentației se impune o mai bună orga
nizare a relațiilor internaționale, în ve
derea unei dezvoltări raționale a agri
culturii mondiale în concordanță cu 
nevoile de hrană ale tuturor popoarelor. 
Cu alte cuvinte și în acest domeniu 
efortul național al țărilor în curs de 
dezvoltare se cere potențat printr-o 
largă cooperare internațională, pe plan 
bi și multilateral, în vederea creșterii 
mai rapide a producției agricole în ță
rile deficitare.

e) Pentru realizarea unei colaborări 
economice fructuoase între state și pen
tru asigurarea păcii mondiale România 
consideră că trecerea la dezarmarea 
generală și, în primul rînd, dezarmarea 
nucleară, este una dintre problemele 
cele mai stringente ale vieții contem
porane. în acest sens țara noastră a 
prezentat un ansamblu de măsuri con
crete care vizează : înghețarea și redu
cerea treptată a bugetelor de război, 
interzicerea folosirii armelor terme- 1 
nucleare și a altor arme de distrugere 
în masă, încetarea producției de arme 
nucleare, crearea de zone denucleari- 
zate, lichidarea bazeloi- militare străine, 
reducerea treptată a forțelor armate 
naționale, retragerea trupelor de pe te
ritoriile altor state, și altele. Apreciind 
unele rezultate pozitive ale sesiunii 
speciale a Organizației Națiunilor Unite 
pe problemele dezarmării, din anul tre
cut, tovarășul Nicolac Ceaușescu — 
secretarul general al P.C.R. — a subli
niat în expunerea sa la ședința activului 
central de partid și de stat din august 
1978 : „Desigur, sesiunea O.N.U. a adop
tat numai rezoluții eu caraoter general : 
esențial este acum să se facă totul pen- i 

tru a se trece realmente Ia măsuri 
practice de dezarmare generală, și in 
primul rînd de dezarmarea nucleară. 
Ar fi o mare greșeală să se considere 
că, odată cu terminarea sesiunii, po
poarele. forțele care se pronunță pen
tru cauza dezarmării și păcii pot sta 
liniștite, iși pot diminua eforturile pen
tru realizarea acestui deziderat".

f) în problematica noii ordini econo
mice internaționale. România acordă o 
atenție specială creșterii rolului organi
zațiilor economice internaționale cu 
vocație universal^ și ridicării eficienței 
activității lor. în complexul sistem in
stituțional cu caracter universal, locul 
principal revine, ctesigur. Organizației 
Națiunilor Unite, deoarece ea oferă ca
drul organizatoric cel mai adecvat pen
tru dezbaterea largă și democratică a 
problemelor și pentru participarea acti
vă la soluționarea lor. la întreaga viață 
internațională, a tuturor statelor.

Pentru ca acest for mondial să-și în
deplinească menirea în mod oît mai 
eficient, România a formulat o serie de 
propuneri de natură să ducă la întă
rirea rolului O.N.U. în realizarea co
laborării între toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, și pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice. în format 
larea propunerilor sale. România poc
nește de la convingerea că prin întă
rirea și democratizarea activității 
O.N.U.. aceasta ar putea contribui mai 
substanțial la afirmarea cui-sului nou 
în relațiile internaționale, la statorni
cirea unui climat de destindere, colabo
rare echitabilă și înțelegere între 
națiuni.

în scopul impulsionării activității 
acestei organizații pentru rezolvarea 
celor mai acute probleme ale lumii 
contemporane, președintele României 
socialiste, tovarășul Nicolac Ceaușescu 
a propus organizarea unei sesiuni spe
ciale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrate noii ordini economice inter- 
nțaionale, în cadrul căreia să se adopte 
un document clar, ferm, care să stabi
lească principiile, orientările și căile de 
acțiune pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unor relații internațio
nale de tip nou, bazate pe deplină ega
litate și echitate.

Promotor al noii ordini economice in
ternaționale, România socialistă consi
deră că pentru soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționale 
este necesar să se creeze condiții de 
participare activă a tuturor statelor .Și, 
în primul rînd, a statelor mici și mij
locii, care au fost și sînt primele care 
suferă de pe urma politicii discrimina
torii promovată de marile puteri impe
rialiste. în același timp, apreciind că 
lupta pentru întărirea independenței 
economice a tinerelor state este o con
tinuare a luptei de eliberare națională 
a popoarelor. România consideră că 
sprijinirea cererilor drepte ale po
poarelor în curs de dezvoltare și acțiu
nea pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale reprezintă obli
gații internaționale ale țărilor socia
liste, ale partidelor comuniste și mun
citorești — inclusiv cele din țările ca
pitaliste —, ale întregii mișcări revolu
ționare contemporane.

prof. dr. loan V. TOTU



TENDINȚE - CONJUNCTURI

Balanțe comerciale 
occidentale

ÎN Franța, anul 1978 
s-a încheiat cu o majo
rare a exporturilor de 
6% față de 1977, cu nu
mai O,5°/o sub creșterea 
înregistrată de impor
turi. Devalorizarea do
larului în raport cu 
francul francez a făcut, 
ca, valoric, balanța co
mercială să apară ca 
fiind net activă : 357,59 
miliarde franci la ex
port — în creștere cu 
12%. față de 1977 — și 
355,05 miliarde la im
port — în urcare cu 
6,6% în raport cu peri
oada precedentă. La a- 
ceastă situație a contri
buit, în special, redu
cerea deficitului ■ din 
sectorul agro-alinientar, 
creșterea excedentului 
la mijloacele de trans
port livrate în străină
tate, precum și diminu
area facturii energetice, 
aceasta din urmă ca ur
mare a aprecierii fran
cului. Pentru 1979, eco
nomiștii francezi își 
propun îmbunătățirea 
balanței față de C.E.E. 
și S.U.A., diversificarea 
produselor exportate și 
creșterea numărului de 
întreprinderi furnizoa
re pentru străinătate, 
precum și dezvoltarea 
schimburilor cu Rrazi- 
lia, R.P. Chineză, India 
și Mexic.

Rezultatele pentru a- 
nul trecut în Anglia in
dică un deficit de 1 104 
milioane lire, în scăde
re față de 1 709 milioa
ne în 1977, situație pusă 
în mare parte pe seama 
unor producții record 
obținute în agricultura 
britanică (17,4 milioane 
tone cereale față de 16,7 

milioane în 1977 și 13,2 
milioane în 1976). In 
cifre constante însă, 
chiar și în acest sector 
veniturile medii ale a- 
gricultorilor au scăzut 
cu 11% datorită majo
rării costurilor de pro
ducție. In orice caz. a- 
firmă specialiștii brita
nici, rezultatele confir
mă tendința Angliei de 
a se autoaproviziona în 
mare măsură cu pro
duse agroalimentare.

In Statele Unite ale 
Americii deficitul înre
gistrat în balanța co
mercială in 1978 —28,45 
miliarde dolari față de 
26,53 miliarde în 1977 — 
este pus de comentatorii 
cotidianului Le Monde 
in proporție de 25u/0 pe 
seama importantelor 
import uri de petrol (39,5 
miliarde dolari pentru 
întregul an).

Potrivit aprecierilor 
rezultate din analiza si
tuației din decembrie 
1978, tendința generală 
se pare că este spre o 
reducere a deficitului 
comercial, determinată, 
in principal de depre
cierea monedei ameri
cane.

Rezerve de cereale 
pe plan mondial

REZERVELE de ce
reale vor însuma 213,7 
milioane tone în vara a- 
cestui an. cu 28°/0 peste 
cele de la 1 iulie 1978 și 
cu 6% peste recordul 
din 1962. Potrivit De
partamentului Agricul
turii de Stat al S.V.A. 
care face aceste esti
mări, prețurile se vor 
menține totuși la nive
luri ridicate dată fiind 
politica de stocaj a fer

mierilor americani și 
cererile sporite de ce
reale pe piața mondia
lă. Din rezervele mon
diale totale, aproape 
84.2 mii. tone — 4O°/o — 
vor fi deținute de Sta
tele Unite.

Pe de altă parte, ul
timele aprecieri cu pri
vire la producția de ce
reale, în sezonul agricol 
1978—1979 au în vedere 
un record de 1,17 mi
liarde tone (față de es
timările de 1,15 mlrd. t, 
din noiembrie 1978), 
comparativ cu o pro
ducție de 1.08 mlrd. t în 
anul agricol anterior.

Japonia: prezența 
activa in Africa

1N ACTUALUL dece
niu Japonia a devenit 
al doilea partener co
mercial al Africii, după 
S.U.A., cererea africană 
de produse japoneze 
fiind, în continuare, în 
creștere. Exporturile ja
poneze — 6 mlrd. dolari 
în 1978 — sînt repre
zentate în special de 
automobile (261 mii buc. 
in 1978 față de 44 mii 
in 1977) fier, oțel, a- 
paratură electrică, ma
terial rulant.

Ca orientări pentru 
perioada următoare, au
toritățile de la Tokio 
își propun: reducerea 
decalajului exporturilor 
față de importuri — ca
re au atins numai 2,12 
mlrd. dolari; sporirea 
ajutorului guvernamen
tal destinat țărilor afri
cane in curs de dezvol
tare ; creșterea investi
țiilor japoneze pe acest 
continent, investiții care 
reprezintă 9% din tota
lul celor efectuate de 
Japonia in țările in curs 
de dezvoltare.

Orientări în dezvoltarea
economica

Marocul pe calea diversificării industriei
ȚARA în curs de dezvoltare, Marocul acordă, în 

prezent prioritate angrenării în circuitul economic 
a tuturor regiunilor țării, printr-o cit mai judicioasă 
politică de implementare a obiectivelor economice. 
Prin mobilizarea unui volum de investiții de peste 
9 miliarde dolari și o participare mai activă a sta
tului în economie, actualul plan național, 1978— 
1980, are in vedere : realizarea unui ritm mediu 
anual de creștere de 5% ; depășirea dificultăților în 
comerțul exterior ; reducerea disparităților regio
nale; dezvoltarea echilibrată a principalelor sectoare 
ale economiei : agricultură, industrie, transporturi 
și. telecomunicații.

Procesul de industrializare este favorizat de exis
tența unor importante resurse naturale (in special 
fosfați — 60% din rezervele mondiale). Una din 
opțiunile politicii de industrializare o reprezintă 
dezvoltarea unor ramuri noi, in special industria 
chimică și industria siderurgică, ce urmează să pună 
în valoare la un nivel superior resursele naturale. 
Uzinele Marac-Chimie ,Maroc-Phosphore I și II de 
la Safi, urmează să prelucreze aproximativ 3Q% din 
producția de fosfați. Marocul devenind, astfel, cel 
mai mare producător și exportator din lume de acid 
sulfuric și fbsforic. Tot în fază de construcție se 
află, Ia Nador, un important complex siderurgic.

Agricultura participă cu mai mult de 56% la 
formarea P.I.B.-ului și asigură mijloace de subzis
tență pentru 80% din populația țării. Pe calea unui 
vast program de modernizare (executarea de lucrări 
hidrotehnice, ameliorarea șeptelului etc.), se scon
tează o creștere a producției în următorii ani.

Raporturile economice ale Marocului cu țara 
noastră cunosc o evoluție favorabilă, cooperarea 
dintre cele două țări îmbrăcînd diverse forme și 
cuprinzînd aproape toate sectoarele de activitate 
(industrie, agricultură, învățămînt, sănătate publică).

Specialiștii români care au pus în valoare impor
tante zăcăminte cuprifere în sudul Marocului (la 
Ouansimi și Talaat-Iminirfi), participă la prospec
tarea și valorificarea altor minereuri precum și la 
realizarea unor importante obiective in domeniile 
industriei prelucrătoare sau transporturilor. Se evi
dențiază construcția portului Nador ce va fi dotat 
cu instalații moderne, realizate de industria româ
nească.

M. MOLDOVEANU

EVOLUȚII MONETARE
O ATMOSFERA de calm relativ a caracterizat săp

tămîna 19—23 II 1979, pc piețele valutare înregistrîn- 
du-se- oscilații restrânse in amplitudine față de cursu
rile, de închidere ale intervalului anterior. în timp ce 
nivelul dobînzilar pe piața internă din S.V.A. continuă 
să se mențină Ut un nivel relativ constant, amplifica
rea presiunilor inflaționiste a determinat efectuarea 
de prognoze în legătură cu creșterea acestui indicator 
cu circa 8,5% în termeni anuali, respectiv cu aproxi
mativ 2% peste nivelul considerat anterior, fapt care 
este de așteptat să se repercuteze: și asupra. cursului 
dolarului S.U.A. față de celelalte valute occidentale.

Lira sterlină a. manifestat o tendință mai accentuată 
de repreciere, se pare ca urmare a creșterii interesu
lui investitorilor străini de a plasa capitaluri în această, 
valută în condițiile conjuncturii actuale. Lira a cotat 
la închidere la circa 2,0125 dolari,-! liră la un nivel 
cu circa 0,5% peste cursul de- referință. Francul elve
țian a înregistrat un minim al intervalului la circa 
1.6775 franci/1 dolar terminînd la un nivel, apropiat în
chiderii precedente de 1,0720 franci/1 dolar. Marca vest- 
germană a reacționat moderat, față de excedentul ba
lanței comerciale a R.F.G. pe luna, ianuarie;. la închi
dere situîndu-se llx circa 1,8515 mărci/l dolar, cu circa 
0,2% peste cursul de referință. Francul belgian a înre
gistrat, la. rîndui său, o repreclere moderată cotind: in 
final la circa 29; 18 franci pentru un dolar. Creșterea 

indicelui prețurilor cu amănuntul în luna ianuarie, de 
0,9% în termeni anuali, a făcut ca francul francez să 
înregistreze o ușoară rămî-nere îh urmă față de marca 
vest-germană, cotind la circa 4,2725 franci pentru un 
dolar. Lira italiană a evoluat ușor sub închiderea săp- 
tămînii precedente cotind în final la circa 840,50 lire/ • 
1 dolar. Yenul japonez a înregistrat un recul mai mar
cat în raport cu dolarul S.U.A. cotind la închidere la 
circa 201,55 yeni/1 dolar.

Piața eurodepozitelor a înregistrat la perioadele de
6 luni niveluri de circa 11,3125% pentru eurodolari,; 
0,4375% pentru eurofrancii elvețieni șj 4,3125% pentru i 
euromărcile vest-gerrnane.

Piața aurului a înregistrat o nouă creștere a prețului.’ 
după adjudecarea, cantității de aur fin oferită la ulti-4 
ma licitație a Trezoreriei S.U.A. la un preț mediu de;: 
252,38 dolari/uncie- La Londra, ultimul fixing al inter- ' 
valului a fost de 251 dolari/uncic comparativ cu 247,05 
dolari/uncie în săptămîna precedentă.

Paul DUMITRASCU 
Gheorghe MUNTEAN

Evoluția principalelor valute occidentale în raport cu dolaxtu S.U.A, Br perioada 19—23 
februarie a.e.,Juindu-se ca bază cursurile din lS.it.1979



MONOPOLURILE SUPRANAȚIONALE : 
NOI STRATEGII ÎN EXPANSIUNE [i]

Precizări asupra esenței 
și conținutului noțiunii

O LARGĂ circulație au în prezent 
noțiunile de monopol transnational, 
multinațional și supranational. Adesea 
se pune un semn de egalitate între 
acestea, după cum există și părerea că 
noțiunea de multinațional ar fi impro
prie pentru a exprima esența fenome
nului respectiv. Utilizarea noțiunii de 
companie multinațională în literatura 
burgheză are în vedere pe de o parte 
evidențierea modificărilor de ordin 
structural în compunerea marilor com
panii monopoliste, iar pe de altă parte 
escamotarea caracterului imperialist al 
expansiunii companiilor monopoliste, 
prezentînd-o în schimb ca o cooperare 
pe bază de egalitate între mai mulți 
parteneri de naționalitate diferită. în 
literatura economică există tendința de 
a interpreta noțiunea de monopol mul
tinațional ca fiind o companie prezentă 
în .mai multe țări, fără însă a se contura 
specificitatea acestui tip de monopol in
ternațional, care la prima vedere ar su
gera astfel ideea de îmbinare a intere
selor mai multor națiuni. în realitate 
ele sînt multinaționale prin forța lor 
economică și numai o analiză a esenței 
fenomenului, ca și a formelor concrete 
de manifestare a monopolului interna
țional la dimensiunea celui multinațio
nal va permite o înțelegere corectă a 
conținutului și efectelor economico-so- 
ciale ale acestor companii. Se răspîn- 
dește notiunea de monopol supranatio
nal în scopul de a reliefa ceea ce este 
particular companiilor monopoliste in
ternaționale de azi. Caracteristic pentru 
compania supranațională este diversifi
carea teritorială a activității ca rezultat 
direct al unei puteri economice și fi
nanciare considerabile, al adîncirii inte
grării pe verticală peste granițele na
ționale prin practicarea investiției di
recte.

. Tabelul nr. 1

Potențialul unor companii supranaționale comparat cu P.I.B. șl populația din unele țări (1977)

Compania Potențialul exprimat Țări luate în oomparațle
în :

Cifra de Capitalul 
afaceri propriu. 
(mrd) (mrd)

Populația * 
(mii)

P.I B.
(mrd.) 

(dolari)
Apartenența după capi
talul de bază

General Motors (S.U.A.) 54,9 26,6 Elveția 6 346 56,29
Exxon (S.U.A.) 54, L 38,4 Turcia 41 162 41,96
Royal Dutch/Schell
(Anglia-Olanda) .39.6 .36,0 Austria 7 510 4.0,62
Ford Motor (S.U.A.) 37,« 19,2 Belgia 9 818 39,0
Mobil (S.U.A.) .32,1 20,5 Danemarca 5 07.3 38,5.3
Texaco (S.U.A.) 27,9 18,9 Norvegia 4 027 31,30
British Petroleum
(Anglia) 20,9 17,5 Grecia 9 165 22,04
Standard Oii of
California (S.U.A.) 20,9 14,8 Portugalia 9 664 15,74

T.B.M.L. (S.U.A.) 38,1 13,9 Noua Zeelandâ 3 116 12.86

Sursa : Fortune, August 1978, p. 173 ; mal — 1978, 240 p. O.C.D.E. Etudes eoonomiques 
iulie 1973. (• se referă la 1976)

Concentrarea producției și capitalului 
atinge la nivelul monopoluri lor supra- 
naționale o asemenea treaptă care le 
creează noi posibilități de control asu
pra unor domenii importante nu numai 
într-un singur stat, ci simultan în mai 
multe. Forța lor economică egalează 
adeseori produsul național brut (P.N.B.) 
al unor țări cu potențiale economice re
lativ mai mici, conferindu-le caracte
ristica de noi centre de putere și deci
zie în lumea capitalistă. Datele prezen
tate în tabelul nr. 1 sînt semnificative 
în ceea ce privește dimensiunile unor 
astfel de monopoluri.

Monopolurile supranaționale, reali
zează expansiunea în afara granițelor 
naționale îndeosebi prin intermediul in
vestiției directe în proporții care să le 
asigure dreptul de control și de decizie 
asupra unităților de peste graniță. Dc 
pildă, 70 la sutp din filialele din străi
nătate ale monopolurilor america
ne se află în întregime în proprietatea 
societății-mamă, iar dacă adăugăm și 
pe acelea în care peste 50 la sută din 
pachetul de acțiuni este deținut de so- 
cietatea-mamă, se poate conchide că 90 
la sută din filiale sînt controlate pe de
plin de societățile-mamă. în funcție de 
gradul în care soeietatea-mamă contro
lează și decide asupra producției, des
facerii, dimensiunii investițiilor, folosirii 
mîinii de lucru de către filiale, se creea
ză și posibilitatea de însușire a unui 
profit ridicat de monopol, precum și de 
dirijare a activității filialelor în confor
mitate cu interesele de ansamblu ale 
societății-mamă.

în cazul monopolurilor supranaționa- 
le, are loc un transfer al centrului de 
greutate din sfera circulației, caracteris
tic în mod deosebit în confruntarea mo
nopolurilor transnaționale, în sfera pro
ducției. Penetrarea prin investiții pro
ductive în economia altor state deter
mină o apropiere'a producției și a ofer
tei de cerere și totodată, o accentuare a 
luptei de concurență dintre monopolu
rile autohtone și cele implantate. Se 

schimbă, într-un anumit sens, înseși 
condițiile de concurență. De la metodele 
clasice de cucerire a pieței externe se 
tinde tot mai mult spre adoptarea unor 
noi strategii în care sfera producției 
ocupă încă din faza primară a concu
renței un loc prioritar. Caracteristic 
pentru monopolurile supranaționale este 
tendința de a-și crea o piață proprie de 
desfacere, ceea ce vine în contradicție 
cu tendințele pozitive ce se conturează 
în diviziunea internațională a muncii și 
care implică, astăzi, într-o măsură tot 
mai mare, participarea suverană, inde
pendentă și reciproc avantajoasă a tu
turor statelor la schimburile economice 
mondiale. în același timp crearea de 
filiale în diferite, țări, inclusiv dezvol
tate, de către monopolurile de talie su
pranațională lărgește sfera de exploata
re nu numai asupra clasei muncitoare, 
dar și asupra altor categorii sociale, im
plicit asupra unei părți a burgheziei 
mici și mijlocii, în măsura în care inte
resele acestora au fost afectate. Cu atît 
mai mult în cazul în care unele cam
panii monopoliste sau nemonopoliste 
autohtone au fost subordonate sau în
ghițite de către capitalul străin.

Tendințe noi în împărțirea 
sferelor de influență

PENETRAREA monopolurilor prin 
intermediul investițiilor directe în ca
drul economiei țărilor, fie dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare, generează,și 
o relație nouă, monopol internațional — 
stat național. Această relație exprimă 
de regulă interese contradictorii. Ex
pansiunea unui anumit capital de o 
anumită origine, în sfere de activitate 
ce aparțin unui număr mai mare sau 
mai mic de țări, vine adesea în contra
dicție cu interesele țărilor unde s-a 
implantat.

Așadar, problema esențială ce se ridi- 
. că în legătură cu monopolurile interna

ționale de tip supranational trebuie pri
vită în strînsă interdependență cu efec
tele pe care le generează pe plan eco
nomic și politic.

Indiferent de forma concretă de ma
nifestare a monopolurilor — internațio
nale, transnaționale sau supranaționale 
— ele au o caracteristică comună ce 
decurge din însăși esența capitalului 
monopolist și anume de a participa la 
lupta pentru împărțirea piețelor, a sfe
relor de influență, de a influența viața 
politică și economică internațională. 
„Se poate spune, că, în momentul de 
față, pe plan mondial — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — asistăm la două 
tendințe principale în politica de domi
nație și reîmpărțire a zonelor de influ
ență ; pe de o parte, tendința de re-

! curgere la forță, la căile militare pentru 
: promovarea intereselor dc dominație. 
I pentru obținerea sau consolidarea zo- 
j nelor de influență și, pe de altă parte, 
' tendința de folosire, în principal, a mij



loacelor economice, sub diferite forme, 
pentru întărirea dominației monopolu
rilor și societăților multinaționale, pen
tru consolidarea influenței unor state 
în diferite zone ale lumii** 1).

’) Nicolae Ceaușescu, Expunere la șe
dința activului central de partid și de stat 
din 3 aug. 1978, Ed. politică, București 
1978, p. 6—7.

2) Time, 1 aug. 1977, p. 4—8 ; Purvey of 
Curent Business, oct. 1977, p. 37.

3) Calculat pe baza datelor din Interna
tional Economic Report of the President 
Washington 1977, p. 99.

Sub aspectul luptei pentru sferele de 
influență, în ierarhia principalilor ex- 
ponenți ai investiției directe externe, 
S.U.A. continuă să se situeze pe primul 
loc cu toate că partenerii cu care se 
confruntă în acest domeniu au devenit 
în ultima perioadă mai incisivi (tabelul 
nr. 2).

Tabelul nr. 2

Volumul investițiilor directe 
dezvoltate

in afara granițelor naționale

(mii.

ale principalelor țări capitaliste

dolari)

1960 1970 1973 1974 1975 1976 1977

S.U.A. 1 674 4 413 3 195 1 368 6 264 4 596 7 330
Japonia 79 355 1 094 2 012 1 763 1 992 1 830
R.F.G 145 873 1 653 1 914 2 008 2 454 2 600
Franța 379 373 906 779 1 031 1 167 1 250
Anglia 462 538 1 919 1 693 491 1 138 1 100

Sursa : International Economic indicators U.S. March 1978.

Din datele prezentate se observă a- 
ceastă tendință atît din partea Japo
niei cît și a R.F.G. Presiunea monopo
lurilor japoneze prin forțarea investi
țiilor directe în afara granițelor națio
nale Va determina o reducere a deca
lajului în a'cest domeniu comparativ cu 
S.U.A. și Europa occidentală. în con
formitate cu programul formulat în 
1974 privind expansiunea companiilor 
japoneze se preconizează ca în 1985 
Japonia să ocupe, după volumul total 
al investițiilor peste graniță, locul doi 
față de actualul loc patru (S.U.A., An
glia, R.F.G.). Europa occidentală va fi 
unul din obiectivele de predilecție pen
tru investițiile companiilor japoneze, 
datorită greutăților pe care le resimt 
în desfacerea produselor mai ales pe 
piața comunitară. După aprecierile fă
cute de Banca industrială a Japoniei 
volumul investițiilor în industria pre
lucrătoare din Europa occidentală va 
crește în 1980 de aproape 9 ori față de 
1973, iar cele orientate spre c.omerț și 
sfera serviciilor într-o proporție mult 
mai însemnată, asigurînd pe această 
cale, o rețea de desfacere capabilă să 
favorizeze pătrunderea mărfurilor ja
poneze pe piața vest-europeană, ocolind, 

astfel, restricțiile vamale. Cu toate a- 
cestea, orientarea investițiilor spre ță
rile din sudul și sud-estul Asiei va ră- 
mîne în continuare dominantă mai 
ales în vederea asigurării cu materiile 
prime necesare.

Creșterea capacității competitive a 
companiilor monopoliste din Europa 
occidentală, cu precădere a celor „9“, a 
făcut posibilă într-o măsură mai mare 
orientarea investițiilor directe spre 
sectoare din economia S.U.A., capitalul 
investit de acestea reprezentînd în pre

zent 66% din totalul investițiilor di
recte străine în S.U.A. Investiția direc
tă este considerată și în acest caz ca , 
un mijloc de expansiune pe piața 
americană, greu accesibilă pentru 
parteneri. De pildă, Franța a multipli
cat, în perioada 1971—1977, volumul 
investiției directe externe în S.U.A. de 
6 ori (la 1,6 miliarde dolari), Italia — 
de 4 ori (la 400 milioane dolari), R.F.G. 
— de 2,4 ori (la 2,1 miliarde dolari * 2 3). 
Cu toate acestea, decalajul în acest do
meniu continuă să se mențină între 
S.U.A. și cei „9“ deși se conturează ca 
tendință o apropiere, iar în unele ra
muri din economia S.U.A. capitalul 
european ocupă poziții care încep sa_ 
fie comparabile cu cele ale companiilor 
americane în unele țări din Europa 
occidentală.

Concomitent se desfășoară lupta pen
tru pătrunderea investițiilor directe ale 
monopolurilor nord-americane și vest- 
europene în economia japoneză, știut 
fiind că politica restrictivă față de in
vestițiile străine a împiedicat penetra
rea capitalului străin în economia Ja
poniei.

Orientarea investiției directe externe 

a companiilor supranaționale spre țări 
dezvoltate mai poate fi explicată în 
prezent doar într-o mică măsură prin 
decalajul privind costul forței de mun- 
că/oră. De pildă, dacă în 1960 cheltuie
lile pentru o oră-muncă în industria 
prelucrătoare a S.U.A. erau de peste 2 
ori mai. mari față de nivelul existent 
în zonele în care penetrau prin inter
mediul investiției directe, începînd cu 
anii ’70 decalajul se reduce sensibil. 
Astfel, în 1976 cheltuielile pentru plata 
unei ore-muncă în industria prelucră
toare în R.F.G. raportate la nivelul din 
S.U.A. reprezentau 97% față de 31% în 
1960, în. Franța — 67% și respectiv 
31%, în Japonia — 47% și respectiv 
10%:1).

Tradiționalii factori de atracție a in
vestiției directe (forță de muncă iefti
nă, materii prime la prețuri avanta
joase, o rată înaltă a profitului) nu 
mai pot justifica decît parțial orienta
rea geografică a expansiunii compa
niilor internaționale. Noi factori încep 
să joace un rol important ca de pildă 
capacitatea de absorbție mult mai ri
dicată a pieței țărilor capitaliste dez
voltate față de cea a țărilor în curs de 
dezvoltare, complexitatea structurii ce
rerii, care la rîndul său devine stimu
lent al dinamicii structurii ofertei, 
condiții mult mai avantajoase de intro
ducere a rezultatelor științei și tehnicii 
datorită bazei tehnice și forței de mun
că calificată de care dispun țările ca
pitaliste industrializate, o structură de 
ramură modernă ce asigură avantaje 
de viitor plasamentelor de capital. Con
siderentele de ordin economic adesea 
se împletesc cu cele politice, de per
manentizare a unei anumite influențe 
în unele zone ale lumii în funcție de 
interesele monopolurilor și statelor ce 
le susțin.

Nedelea-Chira PĂRĂLUȚĂ

Dezvoltarea eficienta a agriculturii județene
(Urmare din pag. 8) 

cooperației de consum și chiar cu sec
torul gospodăriilor populației. Astfel, 
considerăm că se vor înregistra rezul
tate deosebit de bune din acțiunile de 
cooperare propuse de unele consilii u- 
nice, între cooperativele de producție 
din zona de șes și asociațiile crescăto
rilor de animale din localitățile de deal 
și munte, cu privire la asigurarea pășu- 
natului bovinelor și ovinelor, în timpul 
verii, pe pajiștile naturale din această 
zonă.

Paralel cu activitatea curentă de pro
ducție, care a început în cadrul consi

liilor unice agroindustriale și cu studie
rea posibilităților de aplicare, în acest 
an și în anii următori, a unor măsuri 
de intensificare și modernizare a agri
culturii ,se acționează pentru introdu
cerea noului mecanism economic și în 
această ramură de producție. în conse
cință, unitățile agricole de stat și co
operatiste sînt sprijinite de conducerea 
consiliilor unice, în eforturile lor de a 
folosi integral și cît mai eficient pămîn- 
tul, celelalte mijloace de producție și 
forța de muncă, de a spori necontenit 
producția vegetală și animală, de a gos
podări cît mai bine mijloacele financiare, 
eliminînd cheltuielile neeconomicoase 

— pentru a desfășura o activitate ren
tabilă, în care veniturile să acopere in
tegral cheltuielile și să se obțină bene
ficii din ce în ce mai mari. în felul a- 
cesta se va putea aplica, în sectorul de 
stat încă din acest an, iar în cel coope
ratist din 1980, principiul autoconduce- 
rii și autogestiunii economice-financia- 
re, problemă de bază în activitatea fie
cărei unități productive.

Sîntem convinși că toți oamenii mun
cii din agricultura județului nostru, în 
frunte cu comuniștii, se vor mobiliza 
cu toată energia și capacitatea lor pen
tru a face un salt substanțial în activi
tatea de producție agricolă, răspunzînd 
cu rezultate concrete măsurilor stabilite 
de conducerea partidului și statului, 
prin obținerea unor recolte sporite și 
rentabilizarea tuturor sectoarelor de 
producție încă din acest an.



Perspectivele siderurgice

DUPĂ o perioadă de criză in side
rurgia țărilor nesocialiste, perioadă în 
.care organisme de specialitate națio
nale și internaționale au ezitat să efec
tueze .prognoze ale dezvoltării acestei 
ramuri în următorii zece-cincisprezece 
ani, se apreciază că există în prezent 
o serie de indicii de înviorare moderată 
a producției și consumului de oțel. 
Chiar dacă nu se poate conta pe un 
ritm de creștene al necesarului mandial 
de cwnisiuim similar cu cel din deceniu.1 
al șaptelea (în medie, de 5,9" „ pe ani.

IMPERATIVUL, dezvoltării intensive 
a științei in instituțiile de învătă.mînt 
superior, care să stimuleze desfășurarea

previziunile majorității specialiștilor 
occidentali converg asupra creșterii 
acestuia la circa 1,1 miliarde tone în 
jurul anului 1990 (vezi graficul).

în ceea ce privește industria siderur
gică din diferite țări, se estimează că 
ea va cunoaște, în următoarele două 
decenii, un profund proces de transfor
mare calitativă, de modernizare sub 
impulsul sporirii competitivității. Extin
derea tehnologiilor avansate (a cuptoa
relor electrice perfecționate, a turnării 
continue, a reducerii directe a minereu
lui de fier ș.a.) va permite — alături 
de realizarea unor economii substan
țiale de materii prime și energie — 
sporirea ponderii oțelurilor de ca
litate superioară, realizarea de la
minate de oțel cu parametri tot 
mai înalți. Un progres hotărâtor ur
mează să înregistreze în această ra
mură productivitatea muncii, respectiv 
de Ia 6 ore de muncă per tona de lami
nate (plate) — cifră medie larg răs
pândită în prezent în țările occidentale 
— la numai 2 ore de muncă per tonă, 
cit reprezintă performanța unor insta
lații ultramoderne din -Japonia.

U. R. S. S.: integrarea 
la nivel superior a 

învațamîntului cu producția 

aptitudinilor creatoare ale cadrelor 
didactice și stedeinți'lo-r, necesitatea 
folosirii posibilităților de care dispun 
aceste instituții penti-u rezolvarea unor 
ample probleme tehnico-științifice de 
profil regional saia interramuri. care 
apar mereu în economia Uniunii Sovie
tice;, a determinat căutarea unor forme 
organizatorice eficiente. De pildă, insti
tuțiile de învățăimînt .superior din ca
drul Ministerului învățământului supe
rior și mediu de specialitate din 
R.S.F.S. Rusă executau anul trecut, pe 
b,aza comenzilor unor întreprinderi, 16 
mii de teme, valoarea contractelor eco
nomice încheiate în acest sens rtdicîn- 
du-se la 450 de milioane de ruble. Se 
apreciază totuși că, în acest fel, nu este 
folosit decît parțial uriașul potențial 
științific din sistemul ministerului, re
prezentat >de 1-00 mii de -cadre dldactioe. 
16 mii de doctoranzi și 700 mii de stu- 
denți.

Uniunea științiiffică resent creată în 
cadrul ministerului amintit își propune 
să ridice eficiența activității în acest 
domeniu. Ea reunește 66 de instituții 
de învățământ superior, dintre cele mai 
«ari, într-un -complex științifico-expe- 
rimental unic, în care se aplică noile 
forme de planificare și stimulare eoo- 
nomică. Principalul său obiectiv constă 
în a- oeordona — pe baza elaborării 
unor programe de cercetare științifică 
Și proiectare — eforturile a numeroase 
instituții de învățământ superior și 
altor organizații, risipite pe teritoriul 
republicii, axîndu-le pe direcțiile fun
damentale. Se estimează, că în funcțio
narea sa, uniunea va realiza beneficii, 
fără investiții suplimentare, prevăzîn-

Consumul de zahăr — 
previziuni diferențiate

CONFORM estimărilor F.A.O.. consu
mul de zahăr la-nivelul anului 1985 
va înregistra creșteri diferite, în funcție 
de gradul de dezvoltare al țărilor con
sumatoare. Astfel sursa citată apreciază 
că în statele dezvoltate cererea va 
deveni aproape inelastică, pentru mijlo
cul deceniului viitor prevăzîndu-se creș
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du-se ca din beneficii să fie finanțată 
modernizarea bazei tehnice a în.văță- 
mînthilui superior.

Albania: dezvoltarea 
industriei grele

TOAMNA anului trecut a fost mar
cată, în Albania, de intrarea în func
țiune a unor obiective industriale de 
mare importanță pentru dezvoltarea 
întregii economii naționale.

Este vorba, între altele, de conectarea 
la sistemul ■energetic național a prime
lor două turbine electrice, instalate la 
hidrocentrala de la Fierza, pe rîul Drin. 
Cea mai mare construcție hidrotehnică 
din Albania, această hidrocentrală va 
avea în final o capacitate instalată de 
500 MW, iar lacul de acumulare format 
în spatele barajului se va întinde pe o 
suprafață de 73 knip. De asemenea, a 
fost dată în exploatare prima parte a 
unui mare complex metalurgic : cînd va 
funcționa la întreaga sa capacitate 
■complexul va produce 250 mii tone de 
laminate din oțel, fontă, țevi și cabluri 
d.e oțel etc., valorificând astfel zăcămin
tele de feronichel din apropierea ora
șului Elbasan. Un -alt -eveniment l-a 
constituit punerea în funcțiune a uzinei 
constructoare de mașini din Tirana — 
prima unitate a viitorului Complex de 
automobile și tractoare ,,Enver Hodja . 
A fost inaugurată producția națională 
•de tractoare, în viitor — .pe măsura 
•dării în exploatare a diferitelor sale 
unități componente — complexul ur- 
mînd să producă mașini, bisnuni de 
echipament, și piese de schimb, desti
nate îndeosebi dezvoltării agriculturii 
albaneze.

teri relativ reduse datorită saturației 
care se înregistrează încă ’de pe acum, 
în majoritatea țărilor în curs de dez
voltare, caracterizate printr-un sub- 
consum accentuat, previziunile F.A.O. 
au în vedere majorări substanțiale 
a consumului de zahăr în zona Asiei și 
Orientului Mijlociu (vezi graficul).

La consumul mondial de zahăr obți
nut din sfeclă și trestie, în următoarea 
periodă se va adăuga și producția spo
rită de sirop de porumb cu conținut 
bogat de fructoeă, în cazul acestuia 
consumul fiind apreciat la 3,36 mii. t 
(2,61 mii. t. echivalent zahăr) in 1985.
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Tranziție demografică [I]

TRANZIȚIA demografică este, un proces com
plex, desfășurat in mai multe etape,, în cursul căruia 
o populație națională trece de la niveluri ridicate ale 
natalității și mortalității la niveluri mai scăzute ca 
urmare a unor profunde transformări sociale, eco
nomice. culturale, psihologice, cuprinse generic sub 
denumirea de „modernizare" a societății. în ma
joritatea cazurilor, procesul începe cu scăderea mor
talității, urmată la un interval variabil de timp de 
scăderea natalității, care marchează începutul celei 
mai importante faze a tranziției demografice. Ini
țial, tranziția demografică a reprezentat regularita
tea,. constatată pe baza observațiilor statistice a evo
luției natalității și mortalității în cursul sec. XIX și 
în prima jumătate a sec. XX în țările europene și 
în cele extraeuropene cu populație de Origine eu
ropeană ; mai tîrziu s-a trecut la formularea de teo
rii ale tranziției demografice ca încercări de ex
plicare a cauzelor care o determină și a fazelor res
pective, iar mai recent, la elaborarea de modele 
predictive, pe bază de mai multe variabile, cu aju
torul cărora să se poată estima tranziția demogra
fică în țările în curs de dezvoltare.

Tranziția, demografică și fazele ei (model european)
Tranziția demografică din Europa, așa cum au 

cunoscut-o cele mai multe țări astăzi dezvoltate, 
s-a desfășurat astfel (vezi graficul) : pînă la sfîr- 
șitul sec. XVIII natalitatea și mortalitatea se aflau 
la niveluri ridicate ; revoluția industrială, procesele 
asociate acesteia — urbanizarea, creșterea gradului 
de instrucție al populației, participarea mai largă a 
femeii la pnoducția socială. —descoperirile epocale 
ale medicinii, dezvoltarea asistenței sanitare, apli
carea legislației sociale etc. au determinat scăderea 
mortalității (faza timpurie), care, după cîteva de
cenii, este urmată de. scăderea natalității (fazele 
mijlocie și tîrzie). In perioada în care natalitatea 
este încă ridicată, iar mortalitatea scade, are loc o 
majorare a excedentului natural și o accelerare a 
creșterii demografice echivalentă cu o „explozie de
mografică". Pe măsura dezvoltării economico-socia- 
le; ratele de natalitate și de mortalitate se reechili
brează la. niveluri mai joase ; în anumite situații se 
ajunge chiar la o- egalitate între natalitate și mor
talitate. la o-rată.zero de creștere demografică și la. 
o. populație staționară. Fiecare populație națională 
cunoaște particularități ale tranziției demografice. 
In unele cazuri, natalitatea începe să scadă în același 
timp cu mortalitatea,. în altele scăderea mortalității 
determină, pentru o perioadă scurtă dfe timp, crește
rea natalității. I9e aceșa graficul de mai sus repre
zintă numai o schemă foarte generală.

Vladimir TREBICI

Petrol 
său asupra situației de 
pe pisata mondială a pe
trolului si produselor pe
troliere va fi mai puter
nic. Aceasta deoarece 
cantitatea de 5 milioane 
de barili de petrol ne zi 
pe care Iranul nu a mai 
furnizat-o pieței externe 
dună 26 decembrie. 1978 
(echivalentă cu circa 10% 
din importul mondial de 
petrol), reprezintă, aoroa- 
ne dublul cantității ne
furnizate de țările arabe 

în perioada de vîrf a 
embargoului de acum 
cinci ani. Golul creat de 
sistarea exportului ira
nian a fost acoperit in 
proporție de circa 3 mili
oane de barili pe zi de 
livrări din Arabia Saudi- 
tă. Kuweit. Irak și alte 
țări membre ale O.P.E.C. 
Este adevărat că sistarea 
exportului iranian a in
tervenit intr-un moment 
în care principalele tari, 
consumatoare din Occi
dent dispuneau de im
portante stocuri de petrol 
si produse petroliere.. în 
multe cazuri echivalente 
cu consumul pe mai mul
te luni. Astfel, cele 19 
țări occidentale membre 
ale Agenției, internațio
nale pentru energie dis
puneau cu cîteva luni în 
urmă de stocuri totali- 
zînd 390 milioane tone. 
Totuși aceste stocuri au 
fost sensibil diminuate în 
ultimele săptămîni pen
tru a putea face față 
consumului ridicat din 
perioada de iarnă. în 
vreme ce. preturile au 
sporit peste nivelul con
venit oficial in cadrul 
O.P.E.C.. efectul acestei 
majorări urmînd să se 
propage și asupra altor 
materii prime.

Aparat bancar

Iulian Creiveanu. Ora-
■ dea — în genera] se face 
distincție între aparatul 
bancar si sistemul ban
car. primul fiind ansam
blul coerent al diferitelor 
categorii de bănci care 
funcționează într-o tară, 
în. vreme ce al doilea re-

. prezintă înlănțuirea logi
că a operațiilor si tran
zacțiilor active si pasive 
efectuate de aparatul 
bancar. Aparatul bancar 

, este organizat în jurul 
băncii centrale care în
făptuiește politica mone
tară. valutară si de cre
dit a statului. în țările 

. capitaliste, aparatul ban
car cuprinde un mare 

’ număr de bănci comer
ciale. bănci de afaceri.

■ institute de credit, specia
lizat — bănci agricole, 
miniere. meșteșugărești 
etc. — sau institute pro
filate pe anumite operații 
specifice, cum ar fi băn-

, cile ipotecare sau fun
ciare. Aceste bănci sînt 
în majoritate organizate 

' sub formă de societăți pe 
acțiuni si aparțin capita-

■ lului particular. restul 
, apartinîrid capitalului de
stat sau capitalului mixt, 
de stat si. particular.. Da
torită concentrării si cen
tralizării capitalului, a- 
paratul bancar este tot

■ mai mult dominat de 
. marele capital.

în România constitui
rea aparatului bancar 
poate fi considerată că a 
început odată cu înfiin
țarea Băncii Naționale a 
României (1880) și s-a 

! dezvoltat mult oină la 
, criza economică din 

1929---1933, după care a 

urmat un proces de con
centrare : în 1930 existau 
1 102 bănci, iar în 1940. 
446. Ponderea marilor 
bănci a crescut mult in 
acest timp (1930 : 39,7% 
din totalul bilanțurilor 
bancare. 1940 ; 73%). Su
pravegherea aparatului 
bancar era încredințată 
Consiliului Superior Ban
car. dominat de stat si de 
banca centrală.

Progres

în combaterea

poluării

Manase Marchitan. Satu 
Mare — Măsurile adop
tate în Marea Britanic în 
ultimii 10—15 ani pe plan 
legislativ, ca si urmărirea 
modului ’ cum se aplică 
acestea., au început să-și 
arate roadele. Cifre pu
blicate la Londra de De
partamentul Mediului în
conjurător într-un volum 
recent (Digest of Envi
ronmental Pollution Sta
tistics) relevă o diminua
re cu aproape 80% a con
centrației de fum în at
mosferă fată de I960. Se 
apreciază că unul din 
factorii care au permis 
obținerea acestui rezultat 
a fost împuternicirea 
acordată autorităților lo
cale de .a controla emi
siile de fum. depășirea 
unui anumit nivel fiind 
considerată infracțiune si 
sancționată ca atare. O 
consecință este că la mar
ginea Londrei, de pildă, 
concentrația de fum. care 
era în ultimele decenii 
cu circa 60% mai mare 
dccit în centrul ei. s-a 
redus acum la același 
nivel. O reducere de cir
ca jumătate s-a înregis
trat si în cazul concen
trației de bioxid de sulf 
în atmosferă în mediul 
urban, ca si în cazul emi
siunilor de plumb în zona 
fabricilor care prelucrea
ză acest metal în Anglia 
și Tara Galilor. în 
schimb, ca urmare a in
tensificării traficului ru
tier. emisiunile de po- 
luanti ca oxidul de car
bon. plumbul, oxizii de 
azot au sporit cu pînă la 
20% (cele mai puțin po
luante fiind autovehicu
lele dotate cu. motoare 
diesel).

Succese s-au înregis
trat si în combaterea po
luării rîurilor : ponderea 
sectoarelor coasiderate 
poluate din lungimea, to
tală a rîurilor din Anglia 
și Tara Galilor s-a redus 
de la 9.1% în 1970 la 7,3% 
în 1975; în vreme ce în 
Scotia procentajul res
pectiv a coborît sub 1%.. 
Privind poluarea sonoră, 
se estimează o scădere 
cu 10% pînă, în 1990 a. 
numărului locuitorilor- a- 
Cectați de zgomotul avioa
nelor ce deservesc aero
porturile londoneze Heat
hrow si Gatwick, pe sea
ma introducerii unor a- 

vioune- mai mari și în ! 
același timp mai puțin ■ 
zgomotoase.

în ce privește reziduu
rile produse de industrie- l 
si gospodării. reducerea ■ 
poluării a fost favorizată J 
de o sporire a gradului 
de reciclare a acestora, j 
Se apreciază că. din to- ; 
talul metalelor utilizate 
In prezent de industria 
prelucrătoare din Anglia 
65°,o sînt materiale se
cundare destinate reciclă
rii. ; în cazul plumbului 
si hîrtiei proporția este 
de 5<)%, jar în cel al cau
ciucului de numai 5%. !

Fumatul — un flagel

social

Liliana Weinberg. Plo
iești — Rațiunea eentra- 

. lă a organizării colocviu- 
lui ..Știință si decizie" — 
desfășurat în februarie 
a.c. la sediul UNESCO, 
la inițiativa Centrului 

■Național al Cercetării 
Științifice din Franța și 

■ a Institutului de- Tehno
logie din Massachusetts 
(S.U.A.) — a fost deter
minarea măsurii în care 
cunoștințele științifice in
fluențează asupra adop
tării deciziilor. La baza 
discuțiilor au stat studii 
elaborate timp de doi ani 
de un grup pluridiscipli- ; 

‘ nar cuprinzînd medici. : 
economiști, sociologi, in
dustriași etc. Una din te- 
mele centrale de reflec
ție a fost fumatul., flagel i 
social pe cale de a de
veni. alături de alcoolism, 
una din -principalele cau
ze de deces în țările res
pective. deoarece este 
cancerigen. Fenomenul 
este eu atit mai îngrijo- . 
rător. s-a. relevat la co- ;

; locviu. cu cît el cuprin- 
i de intr-o măsură, crescîn- - 
dă femeile (29% din fe- 
meile adulte din Franța : 
fumează, fată de 51% din 
bărbații adult!) si tinere- - 
tul (45°,'o din tinerii de . 
ambele sexe între 12 și , 
18 ani sînt fumători), , 
chiar dacă. în urma cam- ■ 
Daniilor împotriva fuma- ■ 
tului. consumul total de
țigarete si-a încetinit în-
trucîtva creșterea.

Studii prezentate la
colocviu au relevat că
deși este adevărat că in-
dustria franceză a tutu
nului asigură de lucru la 
180 000 persoane. furni- 
zînd in același timp sta
tului un venit de 6 mi
liarde franci., această din 
urmă- sumă trebuie com
parată cu costul social al 
respectivei producții, es
timat la 7,2 miliarde 
franci (1-2 miliarde cos
tul îngrijirii medicale a 
bolnavilor suferind de 
afecțiuni provocate de 
fumat, 3 miliarde produc
tul nerealizată în diver
se sectoare economice in 
timpul concediilor medi
cale si 3 miliarde- costul 
rn-odiictiet de tutun. con
siderată inutilă).

Anca Preda, Brașov — 
Deși sistarea, exportului 
iranian de petrol a avut 

jo durată mai redusă de- 
cit embargoul petrolier 

' instituit de o serie de 
tari arabe în iarna lui 
1973—1974. care a durat 
cinci luni. în unele țări 
se. apreciază că impactul
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Magazinele specializate ale COMERȚULUI DE 
STAT din București și din întreaga țară, vă pun 
la dispoziție o gamă largă de astfel de produse 
electronice.

TELEVIZOARE CU CIRCUITE INTEGRATE

O nouă generație de televizoare ieșită pe poarta uzinei „ELECTRONICA"-Bucu
rești : televizoarele cu circuite integrate, realizate in baza celor mai noi scheme 
tehnice utilizate pe plan mondial, avînd o fiabilitate mărită și CONSUM DE ENER
GIE REDUS CU 33 LA SUTA. Stabilizatorul inclus în construcția televizorului asigură 
calitatea deosebită a imaginii și a sunetului chiar la variații mari de tensiune, utili- 
zîndu-se la construcția lor module funcționale ; operațiunile de depanare sînt simpli
ficate. Mai mult, termenul de garanție pentru buna lor funcționare s-a majorat la 12 
luni.

Următoarele tipuri de televizoare pot fi cumpărate și cu plata în 24 de rate lu
nare, acontul fiind de numai 15 la sută din prețul de vînzare :

DENUMIREA 
TELEVIZORULUI

DIAGONALA 
ECRANULUI (cm)

PREȚUL 
(lei)

ACONT
15% (lei)

RATE LUNARE
24 (lef)

OLT 44 2.920 438 103
SNAGOV 47 2.920 438 103
SIRIUS 50 3.050 457 108
SIRIUS 50 3.100 465 110
DIAMANT 61 3.600 540 128
LUX 65 4.000 600 142
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