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Calitate și eficiență

în creșterea industriei românești
XPUNEREA tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
lărgită a Comitetului Central al partidului din 1—2 
iunie — document de o însemnătate excepțională pen

tru analiza stadiului actual al edificării socialismului in țara 
noastră, pentru progresul multilateral al societății noastre, 
pentru mersul ei continuu și ascendent — cuprinde o uriașă 
bogăție de idei novatoare ce acoperă diverse domenii ale 

, jîndirii și activității politice, economice și sociale, o paletă 
largă de direcții practice de acțiune pentru transpunerea în 

i viață a hotăririlor partidului nostru. In acest cadru, un loc 
însemnat l-a ocupat analiza exigențelor pe care le ridică 

; politica de industrializare socialistă a României, realizarea 
: icestui proces înscriindu-se ca un factor liotăritor pentru 

dezvoltarea economico-socială a țării.

O concepție care răspunde 
intereselor fundamentale ale țării 

societate. în aceste condiții — și mai ales în perioada de accen- r 
tuare a creșterii domeniilor și sectoarelor complexe, de tehni
citate înaltă, care valorifică superior potențialul de resurse al 
țării — aceste ramuri au devenit un propulsor al promovării pe 
scară largă a progresului tehnic în toate domeniile producției 
materiale și, pe această bază, pilonii dezvoltării întregii 
economii.

în acest sens, trebuie arătat că drept rezultat al eforturilor 
depuse în cincinalele amintite, în țara noastră s-a creat baza 
tehnico-materială a societății socialiste în industrie și ugricul-; 
tură, în celelalte ramuri ale producției materiale. Cu toate aces
tea, în perioada amintită, respectiv pînă la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., a fost neglijată preocuparea pentru dezvoltarea ramu-! 
rilor de vîrf ale industriei, așa-numitele ramuri purtătoare ale: 
progresului tehnic. Congresul al IX-lea a marcat o cotitură e- 
sențială în orientarea politicii de industrializare a tării spre! 
laturile calitative, intensive ale acesteia. Pornind de la reali
zările obținute în acest domeniu, de la experiența căpătată, del 
la sarcinile șl obiectivele care, stăteau în fața economiei națio-1 
nale, precum și de la potențialul de care dispuneam, orientările ț 
deschise de Congresul al IX-lea au permis închegarea unui con-: 
cept propriu privind industrializarea socialistă a României,! 
concept care cuprinde, ca elemente principale, ridicarea eficien
ței folosirii resurselor materiale, financiare și de muncă, creș-! 
terea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, realizarea' 
de produse de înaltă tehnicitate și de calitate superioară, creș-1 
terea contribuției industriei la dezvoltarea agriculturii pe baze i 
tehnice moderne, precum și a celorlalte ramuri ale economiei; 
naționale.

Este meritul partidului nostru, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi conturat principalele 
obiective pe care trebuia și trebuie să le urmărească Industria
lizarea socialistă a țării în noua etapă în care intra societatea 
românească, etapa făuririi societății socialiste multilateral dez-, 
voltate. Astfel, s-a urmărit situarea pe prim plan a laturilor 
calitative, intensive ale industrializării, desfășurarea industria-i 
lizării pe fondul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii,: 
dezvoltarea cu prioritate a ramurilor și subramurilor de vîrf 
care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și ma-l 
terialelor, a resurselor energetice, realizarea unor corelații dina-; 
mice între industrie și agricultură, între acestea și celelalte ra-l 
muri, asigurarea unei structuri industriale echilibrate în pro
fil teritorial etc. Toate aceste obiective ale industrializării so
cialiste au avut și au menirea de a asigura crearea în țara : 
noastră, într-o perioadă istorică relativ scurtă, a unei economii 
dezvoltate, dinamice, echilibrate.

Realizări remarcabile în dezvoltarea 
industrială

DREPT urmare a acestor orientări, poporul nostru, sub con
ducerea partidului, a obținut remarcabile succese în dezvol-1 
tarea industrială a țării, în modernizarea industriei, în consti
tuirea unei noi configurații a economiei românești. Față de 
1938, în 1980 producția globală industrială a fost de 48 de ori: 
mai mare, cea agricolă de 2,8 ori, iar venitul național pe locui
tor a crescut de 10 ori. în cadrul industriei s-au produs mutații 
semnificative, care marchează saltul calitativ în dezvoltarea, 
forțelor de producție în industrie și celelalte ramuri ale eco-, 
nomiei naționale.

CREAREA în țara noastră a unei economii moderne și dina
mice, în care se îmbină armonios industria și agricultura, pro
ducția de bunuri materiale cu cea de servicii, pe baza celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice, a fost posibilă numai datorită 
înfăptuirii politicii partidului de industrializare socialistă a țării. 
Apreciind industrializarea ca necesitate obiectivă, partidul a 
orientat eforturile materiale, financiare și umane ale națiunii 
spre dezvoltarea accentuată a industriei, ca ramură care asigură 
creșterea puternică a forțelor de producție la scara întregii so
cietăți. De remarcat că încă de la începutul procesului de in
dustrializare socialistă în țara noastră și mai ales în anii de 
după 1965, s-a urmărit nu pur și simplu creșterea producției 
industriale, ci formarea unui complex economic modern în care 
să se îmbine armonios industria cu agricultura — o altă ramură 
de bază a economiei, transporturile și celelalte ramuri ale acti
vității social-economice.

în concepția partidului nostru, formarea unei economii mo
derne și dinamice nu se poate realiza în afara procesului de 
industrializare, proces care se impune ca o necesitate vitală 
pentru toate, țările care trec la socialism și mai ales pentru 
acelea care moștenesc o economie slab dezvoltată, cu o struc
tură economică dezechilibrată. Aceasta a fost și situația Româ
niei în. timpul regirdului burghezo-moșieresc, țară cu o. struc
tură economică caracteristică țărilor înapoiate, cu o industrie 
slab dezvoltată, dependentă într-o bună măsură de monopolurile 
internaționale care erau interesate să o mențină ca pe o anexă 
agrară și furnizoare de materii prime. Iată de ce, odată cu 
cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare îh 
alianță cu țărănimea muncitoare și celelalte categorii de oameni 
ai muncii, cu instaurarea proprietății socialiste, „Partidul Co
munist Român — așa cum se subliniază în Programul P.C.R. — 
a pus în centrul politicii sale industrializarea ca bază a pro
gresului economiei și culturii, ridicării nivelului de viață al 
poporului, dezvoltării multilaterale a societății, asigurării inde
pendenței și suveranității naționale".

Concepția P.C.R. de industrializare socialistă a fost elaborată 
potrivit condițiilor noastre concrete — cu deosebire în anii de 
după Congresul al IX-lea al partidului, timp în care creativita
tea și originalitatea au constituit și constituie trăsături defini
torii ale politicii partidului nostru. Ea a evoluat în timp, cu
noscând îmbunătățiri și adaptări în funcție de cerințele etapelor 
construcției socialiste, de resursele materiale și umane de care 
dispunem, de tendințele generate de revoluția științifico-tehnică 
contemporană, de realitățile mondiale. în prima etapă a indus
trializării, caracteristică cincinalelor 1951—1955, 1956—1960, 
1961—1965,.s-a acționat în special în direcția formării ramurilor 
fundamentale ale industriei, respectiv energetica, metalurgia, 
chimia și construcțiile de mașini, ramuri menite să asigure su
portul material și tehnic tuturor activităților productive din

Semnificative sînt și schimbările însemnate înregistrate în 1 
însăși structura producției industriale, astfel încît această ra
mură a devenit capabilă să satisfacă, în proporții din ce în ce 
mai însemnate — în prezent circa 80% — cerințele de mașini, 
utilaje, instalații ale țării, practic nevoile reproducției socialiste 
lărgite, asigurînd înzestrarea tehnică superioară a tuturor celor
lalte ramuri, precum și cerințele populației, participînd deopo
trivă cu produse complexe, de mare; tehnicitate, la schimburile 



' economice externe ale țării. Schimbările de structură pun în 
I evidență realizarea unei îmbinări armonioase a industriilor 
, producătoare de materii prime cu cele prelucrătoare, paralel cu 

dezvoltarea cu prioritate a ramurilor de vîrf, purtătoare ale 
progresului tehnic.

Relevante pentru dezvoltarea modernă a industriei noastre 
sînt modificările care au intervenit în structura fiecărei ramuri

■ — prin creșterea în ritm rapid a producției de mare tehnicitate. 
Astfel, în perioada 1966—1981, în industria construcțiilor de ma-

? șini s-au înregistrat creșteri ale producției între 4,1 ori și 7,5 ori 
la utilaje tehnologice, mașini-unelte și motoare electrice, de

■ aproape 25 de ori la produse ale industriei de mecanică fină și 
optică, de 40 de ori la mijloace de automatizare și de tehnică 
de calcul. în industria chimică, în același interval de timp, s-au 
înregistrat creșteri de 10 ori la fibre și fire sintetice, de 7,9 ori 
la mase plastice, de 4,7 ori la cauciuc sintetic etc. Pe această

i bază, s-a asigurat introducerea puternică în celelalte ramuri ale 
industriei a progresului tehnic, element dinamizator în creș
terea eficienței muncii sociale, car.e și-a găsit o reflectare sin
tetică și expresivă creșterea productivității muncii. în anii de 
după 1965 — an în care productivitatea muncii pe o persoană 
în industrie era de circa 3,5 ori mai mare decît în 1950 ■— se 
constată menținerea unor ritmuri superioare pe total industrie 
(între 1966—1980 productivitatea muncii pe o persoană în in
dustrie a crescut de 2,7 ori) și a unor ritmuri mai mari față 
de totalul industriei în ramurile care asigură promovarea pro- 

; greșului tehnic în întreaga economie și în ramurile care con
feră o prelucrare superioară materiei prime.

Creșterea eficienței economice în cadrul industriei, în spe- 
cial în ultimul deceniu, s-a datorat și ridicării eficienței fondu
rilor fixe, mai ales dacă avem în vedere că industria deține 
cea mai mare parte din fondurile fixe ale economiei naționale, 
în ramurile industriei, ca de altfel pe total economie, în peri
oada 1950—1980, s-a înregistrat o creștere a produsului social 
și a venitului național pe unitatea de fonduri fixe productive, 
precum și o sporire mai rapidă a productivității muncii com
parativ cu cea a înzestrării cu fonduri fixe productive. Această i 
tendință a fost generată, alături de acțiunea progresului tehnic, 
și de alți factori, cum ar fi creșterea ponderii fondurilor fixe 
active în structura fondurilor fixe — ceea ce a dus la creșterea 
producției specifice pe unitatea de fonduri fixe — adîncirea 
specializării și cooperării în producție, introducerea metodelor 
moderne de conducere și organizare a producției etc.

Calitatea și eficiența dezvoltării industriale a țării este pusă 
în evidență și de modificările structurale care au avut loc în 
cadrul schimburilor comerciale externe ale țării. La o creștere 

’ de 44 de ori a volumului schimburilor comerciale externe în 
perioada 1950—1980, România s-a transformat din exportator de 
materii prime și produse agroalimentare în furnizor de mașini, 
instalații complexe, uzine întregi, produse chimice, bunuri de 
folosință îndelungată etc. Produsele industriale complexe expor
tate dețin o pondere din ce în ce mai mare (circa 50% în pre
zent) în volumul exportului românesc.

Datorită saltului înregistrat de industria românească, cele
lalte ramuri ale economiei naționale și, în primul rînd, agri
cultura au beneficiat de o înzestrare tehnică modernă. Astăzi 
nu am putea vorbi de existența unei agriculturi moderne în 

; țara noastră dacă industria nu ar fi contribuit la creșterea 
agriculturii prin asigurarea unor mijloace tehnice mo
derne necesare practicării unei agriculturii intensive și de mare 
randament. Amintim că agricultura dispune la ora actuală de 
circa 150 000 tractoare fizice, de un număr însemnat de com
bine și alte mașini agricole de randament ridicat, de cantități 
însemnate de îngrășăminte și alte substanțe chimice. Aceleași 
aprecieri se .cuvin și pentru construcții, pentru transporturi etc.

Dezvoltarea puternică a industriei s-a asigurat în condițiile 
îmbunătățirii repartizării teritoriale a forțelor de producție, pro
ces ce a permis trezirea la viața economică și socială a unor 
zone mai puțin dezvoltate, armonizarea dezvoltării economico- 
sociale în profil teritorial, îmbunătățirea condițiilor de muncă 

,1 și viață pentru toți locuitorii țării. Dacă în 1965 doar un singur 
județ al țării realiza o producție industrială pe locuitor de 
peste 25 000 lei, în 1980 numărul acestora a ajuns la 30.

Rezultat al procesului de dezvoltare puternică a industriei 
este și creșterea contribuției acestei ramuri la crearea venitului 
național. Dacă în 1938, industria participa cu 30,8% la produ
cerea venitului național, azi ea contribuie cu circa 60%, fapt 
ce constituie o bază reală a creșterii continue a venitului na
țional, a saltului înregistrat în acest sens în anii socialismului — 
în 1980 venitul național era de 14 ori mai mare decît în 1950.

Afirmarea elementelor calitative - 
direcție prioritară de acțiune

AȘA cum adeseori*  a fost subliniat în documentele de partid, 
situarea în prim-planul preocupărilor tuturor factorilor din 
economie a laturilor calitative ale dezvoltării economico-sociale 
nu are un caracter conjunctural limitat. Sporirea continuă a 

productivității muncii, economisirea energiei, valorificarea s . 
peri oară a resurselor materiale și umane, utilizarea cu rând > 
mente sporite a fondurilor societății au reprezentat — și ma 
ales reprezintă — parametrii fundamentali ai strategiei d 
dezvoltare economică, în speță industrială a țării. Drept urmare, 
sarcinile industrializării în continuare a țării hotărîte de Con
gresul al XII-Iea al P.C.R. urmăresc sporirea puternică a efi
cienței economice, orientînd dezvoltarea industriei pe direcții 
de cea mai mare însemnătate. Menționăm, astfel, lărgirea bazei 
de materii prime și energetice și ca atare promovarea mai pu
ternică a ramurilor care au o bază proprie de materii prime în 
țară ; accelerarea procesului de restructurare a industriei prin 
dezvoltarea ramurilor de prelucrare avansată, paralel cu restrîn- 
gerea activității într-o serie de ramuri energointensive și mari 
consumatoare de materii primefolosirea pe scară tot mai mare 
a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pe plan mondial, 
în toate ramurile producției materiale, prin creșterea aportului 
cercetării științifice și tehnice proprii în procesul de moderni
zare a economiei naționale ; promovarea și valorificarea de noi 
tehnologii în funcție de modificările profunde ce vor avea loc 
în structurile energetice și de materii prime din sferele pro
ducției, transportului, distribuției și consumului acestora ; valo
rificarea superioară a resurselor de materii prime, materiale, de 
energie, în vederea minimizării consumurilor energetice — ma
teriale, a sporirii gradului de tehnicitate și competitivitate a 
produselor industriale ; continuarea fermă a politicii de dez
voltare armonioasă în teritoriu-a industriei, în acest cadru un 
accent deosebit fiind pus și pe dezvoltarea industriei mici etc.

•Aceste direcții sînt generate de necesitatea modelării dez-1 
voltării industriale a țării în funcție de tendințele care și-au 
făcut apariția în economia mondială și implicit în economia 
națională. Avem în vedere faptul că factorii cantitativi devin 
tot mai restrictivi în raport cu nevoile economiei naționale. în 
contextul crizei mondiale actuale energetice și de materii prime, 
aprovizionarea economiei naționale cu combustibil, energie, ma
terii prime și materiale devine o problemă capitală a asigurăriij 
procesului de dezvoltare a industriei, ca și a procesului dei 
dezvoltare generală a economiei naționale, știut fiind faptul că? 
resursele interne la diverse tipuri de materii prime, materiale 
și combustibil nu satisfac integral necesitățile economiei, în 
timp ce procurarea acestora pe calea importului se realizează? 
în condiții grele, adesea oneroase. De asemenea, în prezent și 
mai ales în perspectivă, progresul tehnico-științific își pune 
amprenta puternic asupra întregii dezvoltări industriale a țării. 
Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că omenirea se află 
în pragul unei noi revoluții tehnico-științifice și, ca atare, pro
cesul industrializării socialiste a țării nu poate fi privit în 
afara acesteia, ci în strînsă interdependență cu ea. De fapt este? 
firesc ca în cadrul deceniului „științei, tehnicii, calității și efi
cienței", strategia industrializării țării să se axeze hotărîtor pe 
calitate și eficiență, orientare de mare însemnătate în politica 
partidului nostru.

Dezvoltarea industriei românești în etapa actuală nu poate 
fi privită în afara perfecționărilor aduse mecanismului econo- 
.mico-financiar. Instituirea în practica economică a autoccndu- 
cerii muncitorești și a autogestiunii economico-financiare con
stituie chezășia utilizării și gospodăririi raționale a puternicului? 
potențial tehnico-productiv și științific de care dispune econo
mia națională. Perfecționarea mecanismului economic și acțiu
nile care se întreprind în direcția implementării tuturor ele
mentelor promovate prin noul mecanism economico-financiar 
constituie, în fapt, o rezultantă a preocupărilor susținute ale 
partidului pentru punerea în valoare a laturilor calitative ale 
dezvoltării industriei, agriculturii, a întregii economii, pentru 
lărgirea cadrului de participare nemijlocită a oamenilor muncii 
la organizarea și conducerea economiei, pentru creșterea respon
sabilității lor în gospodărirea părții din proprietatea întregului 
popor ce le-a fost încredințată.

EFORTURILE DESFĂȘURATE de poporul nostru sub con
ducerea partidului în direcția dezvoltării industriale a țării 
s-au concretizat în creșterea impetuoasă a forțelor de produc
ție, în progresele de însemnătate covîrșitoare consemnate în 
toate domeniile vieții economico-sociale, în transformarea 
României dintr-o țară agrară, cu o industrie slab dezvoltată, în
tr-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică și o agri
cultură ce a înregistrat progrese de seamă, cu o economie a 
cărei dezvoltare a permis creșterea neîntreruptă a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii.

Continuarea industrializării socialiste a țării, prin accen
tuarea laturilor calitative, constituie un element de cea mai 
mare importanță, menit să contribuie la edificarea unei econo
mii moderne, dinamice, cu o industrie puternic dezvoltată și o 
agricultură de înaltă productivitate, care să asigure dezvoltarea 
forțelor de producție, ridicarea pe mai departe a nivelului de 
trai material și spiritual al" poporului, progresul general al 
societății.

conf. dr. Viorel CORNESCU
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DEZVOLTAREA 
CONȘTIINȚEI, FACTOR. 

DE PERFECȚIONARE 
A democrației

SOCIALISTE, AL UNEI ÎNALTE 
R ESPONSA RJTITĂ ȚI ÎN MUNCĂ m

Dezvoltarea conștiinței muncitorești
in strînsă legătură cu perfecționarea formelor 
de proprietate

AMPLA activitate de perfecționare a formelor și meto
delor de conducere a societății socialiste, crearea unui 
larg cadru al democrației muncitorești socialiste, impun 
un deziderat esențial în etapa actuală și anume creșterea con
științei participanților la procesele înnoitoare ale societății 
socialiste. în strînsă legătură cu necesitatea perfecționării 
relațiilor de proprietate, a formelor proprietății socialiste 
apare și necesitatea întăririi și dezvoltării conștiinței munci
torești. în acest sens se impune însăși perfecționarea 
principiilor de organizare socială, ale democrației și 
autoconducerii muncitorești, pentru a asigura cadrul favorabil 
manifestării calității de proprietari a oamenilor muncii, dezvol
tării conștiinței și răspunderii ce le incumbă această calitate. Mai 
mult, perfecționarea în continuare a democrației socialiste este 
condiționată de ridicarea conștiinței la nivelul puternicei baze 
materiale a societății noastre. „Se poate afirma — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că baza materială a societății noas
tre socialiste a mers mai înainte, s-a dezvoltat mai puternic 
decît conștiința socială, decît activitatea teoretică, ideologică, 
politico-educativă. Aceasta are, fără îndoială, anumite urmări 
negative și trebuie să acționăm pentru realizarea unei concor
danțe cît mai depline între cele două laturi ale dezvoltării so- 
ciale“, în sensul dezvoltării unei înalte conștiințe socialiste, 
plenara a stabilit ca activitatea ideologică, teoretică, politico- 
educativă să se transforme într-o forță care să determine dez
voltarea forțelor de producție, perfecționarea structurii și rela
țiilor sociale și întărirea democrației noastre muncitorești.

Gradul de valorificare a democratismului socialist depinde de 
calitatea componentelor conștiinței socialiste care implică 
cunoașterea, convingerea, atitudinea și acțiunea.

Perfecționarea conștiinței participanților asociați la proprie
tate, producție, repartiție și conducere trebuie să cuprindă aceste 
componente în unitatea lor dialectică, în care fiecare se inter
ferează și se influențează în mod armonios cu celelalte. în ca
drul acestei unități există contradicții determinate, pe de o 
parte, de contradicțiile obiective ale noului mod de producție, 
iar pe de altă parte, de contradicțiile proprii conștiinței socia
liste, cauzate de dezvoltarea inegală a proceselor componente.

Rezolvarea acestor contradicții impune cunoașterea legilor 
dezvoltării economice și sociale, a contradicțiilor acestei dezvol
tări, a realităților interne și internaționale, a însăși istoriei po
porului, a problemelor făuririi societății noi, a greutăților și difi
cultăților inerente unui asemenea proces, înțelegerea corectă a 
acestora și formarea unor convingeri ferme în idealurile înalte 
ale socialismului și comunismului, iar pe această bază a unei 
atitudini înaintate însoțită de acțiunea conștientă în direcția per
fecționării noii societăți.

De aceea, participarea maselor la conducere are nu numai 
semnificația consultativă, adică a dezbaterii în cunoștință de 
cauză a proiectelor de dezvoltare economico-socială, dar mai 
ales cea acțională, efectivă, exigentă și responsabilă care constă 

| în contribuția conștientă a fiecărui om al muncii la înfăptuirea 
: practică a planurilor și legilor țării. în felul acesta conștiința 

socialistă este un factor activ de transformare și perfecționare 
socială, o adevărată forță productivă a societății noastre care 
amplifică potențialul de energie socioeconomică a fiecărui om 
al muncii și a întregii națiuni socialiste.

Conștiința socialistă și democrația socialistă se influențează 
reciproc și se perfecționează continuu, ca o condiție a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, a dezvoltării forțelor 
și relațiilor de producție. Calitatea superioară a factorului uman, 
conștient de îndatoririle și drepturile sale, sporește efectul gîn- 
dirii colective, asigură capacitatea de a se exprima în cunoș
tință de cauză și de a lua cele mai bune decizii. De fapt, pro
blema de fond care se ridică la nivelul conducerii eficiente, este 
valorificarea cadrului nou creat al democrației, în scopul reali
zării unei calități superioare a deciziilor. Și calitatea deciziilor 
depinde de conștiința muncitorească individuală și colectivă și 
se bazează pe cunoaștere, înțelegere și competență. Compe
tența profesională, rezultantă a unor procese de formare, califi
care, pregătire politică și ideologică este liantul- colectivelor de 
conducere democratică formate din specialiști de profesiuni și 
ocupații diferite, dar aflate la același numitor comun al cunoaș
terii și înțelegerii și mai ales al acțiunii. Conștiința socialistă 
muncitorească conferă colectivului trăsături de sinteză ireduc
tibile la elementele componente, încît acesta să reprezinte într-a- 
devăr o formă de organizare superioară, operativă și eficientă,; 
un organism al democrației. Exercitarea reală a autoconducerii I 
muncitorești, a autogestiunii și a noului mecanism economico-1 
financiar este condiționată de existența unei conștiințe înalte 
a proprietarilor socialiști uniți. în același timp, participarea la 
conducere, însăși democrația noastră, este o înaltă școală politică 
de educare socialistă ; ea înseamnă a învăța din practică, a do-- 
bîndi experiență, capacitate de autoperfecționare și autocon-ș 
ducere, ridicînd pe o treaptă superioară calitatea omului con
structor al noii societăți. în acest proces, muncitorul produc
tiv colectiv al societății noastre își amplifică potențele creatoare 
și poate să conducă cu valențe superioare procesele în care este 
organic integrat.

Dezvoltarea conștiinței socialiste presupune o gîndire teo
retică revoluționară care promovează noul în toate sectoarele de 
activitate, o concepție înaintată unitară despre lume și viață, o 
luptă permanentă cu ceea ce este vechi și necorespunzător, peri-1 
mat și dăunător aspirațiilor noastre de progres și bunăstare. De 
aici necesitatea de a studia, de a înțelege și a sesiza la timp 
apariția contradicțiilor și a acționa în sensul înlăturării lor, răs- 
punzînd îndemnului secretarului general al partidului nostru de 
a da la o parte tot ce este vechi și nu mai corespunde, de a face- 
loc noului, de a acționa în mod conștient în direcția înnoirii 
societății.

Conștiința înaltei responsabilități în muncă

UN SENS major al dezvoltării conștiinței socialiste îl consti-f 
tuie creșterea responsabilității muncitorești față de calitatea 
muncii, în toate domeniile de activitate economico-socială. Par j 
ticiparea conștientă la conducerea societății, înfăptuirea auto-I 
conducerii și autogestiunii, a autofinanțării și autOaprovizio-f 
nării implică responsabilitatea angajată a producătorilor pro-l 
prietari.

Responsabilitatea muncitorească față de proprietatea comuna 
a întregului popor este forma actuală de manifestare a răspun-, 
derii istorice a clasei muncitoare pe care o îndeplinește atît îr 
dezvoltarea forțelor de producție, în făurirea relațiilor de pro-
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Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

Eficiența extinderii tehnologiilor avansate 
în exploatările miniere

Dezvoltarea economiei în 
acest cincinal impune ca o nece
sitate primordială creșterea în 
ritmuri susținute a producției în ramu

rile chemate să asigure resursele nece
sare- de materii prime și de energie, 
în acest scop statul nostru alocă fon
duri bănești și concentrează resurse 
tehnice, materiale și umane importante 
care să situeze activitatea productivă 
din sectoarele extractive la cotele sta
bilite.

Dacă cincinalul anterior a însemnat, 
pentru industria extractivă, etapa ex
perimentării, tehnicii miniere moderne 
și a introducerii mecanizării complexe 
integrale în cariere, în prezent se pune 
problema extinderii și perfecționării 
tehnologiilor și utilajelor ca și a folo
sirii acestora în grad mai înalt, cu 
maximum de economicitate și randa
ment. Ridicarea activității extractive 
în general, a celei miniere în special, 
pe o treaptă calitativ superioară, creș
terea eficienței, în contextul autoges- 
tiunii economico-financiare, impun atît 
corelarea riguroasă, bine fundamen
tată a dotării tehnico-materiale cu sar
cinile de producție, cît și folosirea cu 
eficiență sporită a acesteia, a tuturor 
mijloacelor disponibile.

Docuipentele de partid și de stat din 
ultimul timp au indicat, dealtfel, să 

'se acorde o atenție deosebită aplicării 
ferme a hotărîrilor cu privire la 
realizarea sarcinilor privind extrac
ția cărbunelui și producerea ener
giei electrice pe bază de cărbune, în 
vederea satisfacerii tuturor necesităților 
energetice ale economiei naționale. In 
acest sens, trebuie să se acționeze în 
așa fel încît măsurile din programele 
întocmite referitoare la proiectarea, a- 
similarea, livrarea, punerea în funcțiu
ne și folosirea la parametri cît mai ri
dicați a utilajelor și instalațiilor miniere 
complexe să fie realizate la termene, cu 
eficiență productivă și economică ma
ximă.

O corelație necesară : 
producție—dotare tehnică 

de un amplu program de dotare și me
canizare a unităților sale. Principala 
lui trăsătură a constituit-o moderni
zarea și mecanizarea intensivă a pro
ceselor de producție, în care scop au 
fost întocmite — împreună cu ministe-

Dotarea industriei miniere pe baza 
programului de mecanizare

Realizări Prevederi
1981 1985

Complexe de sus
ținere mecanizată 
a abatajelor în
minele de cărbuni nr. 183 300
Combine de aba
taj pentru cărbune j, 268 350
Combine de 
înaintare 270 400
Excavatoare de 
mare capacitate 
pentru carierele de 
lignit și minereuri : »> 67 250
din care :
— excavatoare cu 

rotor 29 65
— excavatoare cu 
cupe de peste 2,5 m3 » 38 185

SECTORUL extractiv minier a bene
ficiat, începînd cu cincinalul precedent,

rele producătoare de utilaje și instala
ții specifice — programe speciale pen
tru asimilarea în țară a peste 140 sor- 
totipodimensiuni de utilaje noi. în acest 
cadru, pînă în prezent au fost elaborate 
și avizate numeroase documentații 
pentru fundamentarea asimilării prin
cipalelor utilaje, cum sînt complexele 
de susținere mecanizată pentru extrac
ția straielor subțiri, medii și groase de 
lignit și huilă (vezi tabelul nr. 1).

Producția minieră va înregistra în 
1985, comparativ cu 1980, creșteri deo
sebit de însemnate (tabelul nr. 2). în 
concordanță cu aceste dimensiuni ale 
producției, planul de cercetare' știin
țifică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pe peri
oada 1981-1985 al Ministerului Minelor 
prevede sarcini de extindere și apli
care a noi tehnologii șl mecanizări care 
asigură în principal :

9 creșterea producției și a producti
vității muncii (extragerea cărbunelui 
din abataje echipate cu complexe me

canizate pentru tăierea și încărcarea 
cărbunelui, săparea mecanizată a lu
crărilor miniere, extragerea minereu
rilor neferoase prin metode de mare 
productivitate) ;

® reducerea consumurilor de mate
riale, energie și combustibili (trans
portul hidro-gravitațional al sterilului 
de la Rotații iazurile de decantare, 
susținerea lucrărilor miniere cu înlo
cuitori ai lemnului) ;

• sporirea gradului de valorificare 
a materiilor prime (prepararea argile
lor refractare, recuperarea substanțe
lor utile din haldele miniere și iazurile 
de decantare, din nămolurile de la sta
țiile de epurare) ;

• introducerea în circuitul economic 
a minereurilor cu conținuturi scăzute 
de minerale utile (banatite cuprifere 
de la Moldova Nouă, andezite cupri
fere de la Roșia Poieni etc.).

Ca urmare a Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie a.c., în perioada 
următoare cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică sînt chemate să 
contribuie prioritar la introducerea de 
noi tehnologii și perfecționarea celor 
existente. în acest sens se are în ve
dere : ® valorificarea șisturilor bitumi
noase de la Anina și a rezervelor de 
huilă imobilizate în pilierii de protec-

Dezvoltarea producției miniere în pe
rioada 1981—1985

(în procente) 
1980=100

Structura 
producției

Realizări Prevederi

1981 1982 1985
Cărbune total 104,6 128,2 241,6
din care :
— huilă 101,5 115,8 155,0
— lignit 103,1 132,5 271,3

din care :
— în subteran 88,7 112,1 217,8
— în cariere 122,1 157,6 341,7

Minereuri
neferoase 103,3 161,6 264,7
Minereuri de fier
și mangan 98,8 120,4 152,2
Substanțe
nemetalifere 98,3 104,4 122,8



tie din bazinul Valea Jiului ; • perfec
tionarea tehnologiilor de exploatare a 
stratelor groase de huilă și lignit și 
definitivarea celor pentru strate sub
țiri și foarte subțiri ; • soluționarea 
problemelor legate de traversarea cu 
lucrări miniere a rocilor slab consoli
date și a formațiunilor nisipoase acvi- 
fere ; • impulsionarea cercetărilor pri
vind aplicarea gazeificării subterane a 
lignitului în vederea punerii în valoare 
a unor rezerve situate în condiții grele 
de exploatare.

Eforturile financiare și materiale 
deosebite îndreptate spre dotarea cît 
mai corespunzătoare a întreprinderilor 
miniere cu utilaje și instalații moderne, 
cu grad de complexitate și randament 
sporit au ca obiectiv final creșterea 
producției de cărbune și minereuri la 
nivelurile prevăzute în planurile de 
stat reactualizate și recuperarea res
tanțelor înregistrate în perioada ante
rioară.

Evoluția în aceste condiții a unor in
dicatori privind introducerea progresu
lui tehnic în cincinalul actual, precum 
și nivelurile de producție prevăzute, 
comnarativ cu realizările din cincina
lul 1976-1980 (vezi graficul) sînt sem
nificative. Se remarcă în mod deosebit 
extinderea tăierii și susținerii în aba
tajele de cărbune cu complexe meca
nizate (creștere cu 505% față de anul 
1976, care rămîne an de referință în 
această privință), extinderea tehnolo
giilor de săpare cu combine de înain
tare în cărbune și steril (un spor de4 
360% față de anul de bază).

............... I . ...........- i ■ —---------- ' j

REALIZĂRILE obținute pînă în pre
zent. în îmbunătățirea tehnologiilor și . 
extinderea mecanizării constituie un

Este de înțeles că sporirea accen
tuată a extracției de cărbune, mine
reuri metalifere și substanțe nemeta
lifere — în condițiile multiplicării di
ficultăților de exploatare a zăcăminte
lor și a cerinței de reducere continuă 
a consumului de- muncă, respectiv a 
creșterii productivității — au făcut 
imperios necesară dotarea unităților 
miniere cu utilaje și echipamente co
respunzătoare, adaptate la documen
tațiile de investiții aprobate. Ca atare, 
asimilarea de către industria româ
nească constructoare de mașini și în
zestrarea cu utilaje cu performanțe 
superioare a devenit un proces con
tinuu, în care se remarcă unele echi
pamente realizate la nivelul tehnicii 
actuale. Evident că între producția sta
bilită pentru fiecare an al perioadei la 
care ne referim, - ca și pe ansamblul 
cincinalului actual și dotarea tehnică 
prevăzută a fi asigurată există o co
relare, o ritmicitate care trebuie res
pectată: și transpusă în practică, în așa 
fel încît să nu se producă nici un fel 
de întîrziere în aprovizionarea și func
ționarea mijloacelor mecanizate și, ca. 
atare, să nu se deregleze producția de 
cărbune și minereuri extrase din sub
teran sau de la suprafață.

Exigențe și disponibilități 
pentru creșterea performanțelor 

important pas înainte, dar sarcinile de 
dezvoltare a producției, în special în 
sectorul de cărbune, sînt influențate 
atît de numărul cît și de calitatea și 
performanțele utilajelor și echipamen
telor din dotarea unităților miniere, 
utilaje care se fabrică în principal de 
uzinele M.I.C.M. și M.I.M.U.E.E. Pre
vederile programului de dotare și me
canizare se aduc la îndeplinire în ,con- 
dițuni satisfăcătoare.

Astfel, numai în trimestrul I 1982, 
unitățile miniere au primit un volum 
de peste 11 000 tone de utilaje, din care 

__ __ Extragerea cărbunelui din abataje cu complexe de susținere ; , t 
mecanizata 

_ _ _ Tăierea ai încărcarea mecanizată a cărbunelui in abataje frontale 
Săparea mecanizată a lucrărilor miniere cu combine de înaintare 
Extragerea minereurilor neferoase prin metode de mare , , 

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ productivitate
Evoluția unor indicatori privind introducerea progresului tehnic 

care asigură creșterea producției și productivității muncii în indus
tria minieră (1976 = 100).

ponderea majoră a revenit combinate
lor carbonifere din Valea Jiului, Rovi- 
nari, Moțru și Ploiești. Printre utila
jele principale, de bază pentru produc
ția de cărbune pot fi menționate : 
complexe de susținere mecanizată — 
inclusiv combine de abataj, transpor
toare grele blindate, agregate de înaltă 
presiune, transportoare cu bandă de 
cauciuc pentru subteran și cariere — 
fabricate de uzinele din Petroșani, Fi- 
lipeștii de Pădure și „Unio“ Satu Mare, 
precum și excavatoare cu rotor port- 
cupă și mașini de haldat al căror fur
nizor general este C.I.U.P.M.—Ploiești.

Gu toate acestea se constată rămîneri 
în urmă determinate de unele defi
ciențe — manifestate atît la benefi
ciari cît și la furnizori — care dimi
nuează capacitățile de producție îndeo
sebi la extracția cărbunilor. Este vorba 
de :

® Definitivarea și avizarea, uneori 
cu întîrziere — de către institutele de 

proiectare, combinatele miniere și or
ganele de specialitate din minister — 
a documentațiilor de investiții, din 
această cauză neputîndu-se emite la 
timp comenzile către furnizori. Astfel 
de situații au contribuit la un ritm lent 
în realizarea unor prototipuri, în pre
gătirea și desfășurarea fabricației, Așa 
se explică întîrzierea livrării unor uti
laje tehnologice cum sînt morile cu 
bile cu diametrul de 5 200 mm, insta
lațiile de fotat suitori în cărbune, ma
șinile de extracție tip 2T-3 000 și al
tele.

• Nelivrarea integrală a cantităților 
de utilaje contractate, ca de exem
plu : complexe de susținere mecani
zată, ventilatoare pentru aeraj local, 
pompe pentru evacuarea apelor de 
mină de către unitățile specializate ale 
M.I.C.M. („Unio“—Satu Mare, I.V.I.V. 
—Vaslui și „Aversa"—București) sau 
a unor subansamble și repere ale uti
lajelor complexe cum sînt excavatoa
rele cu rotor port-cupe, mașinile de 
haldat și transportoarele de mare ca
pacitate pentru carierele de lignit (pen
tru care C.I.U.P.M.—Ploiești este fur
nizor general).

Să amintim în acest context că lipsa 
sau întîrzierea în livrare a unui exca
vator cu rotor, de exemplu, provoacă 
numai într-o singură oră un minus de 
600-700 tone de descopertă sau lignit.

Acestora li se adaugă realizarea cu 
întîrziere a colaborărilor între unită
țile constructoare de utilaj minier 
aparținînd de M.I.C.M. sau de alte mi
nistere (M.I.M., M.I.U.) cu privire la



realizarea unor materiale (garnituri, 
furtunuri de înaltă presiune etc.), a 
unor repere (prăjini de foraj, profile 
speciale din oțeluri aliate etc.) și, nu 
în ultimul rînd, dotarea nesatisfăcă
toare cu standuri de probă și labora
toare de specialitate pentru testarea 
și atestarea tuturor utilajelor miniere, 
ținînd cont de eforturile la care sînt 
supuse și condițiile de transport , și de 
lucru deosebite, specifice subteranului.

Lipsa sau rezistența scăzută a unei 
minuscule garnituri de cauciuc (care 
nu costă decît cîțiva lei) poate pune în 
imposibilitate de funcționare un utilaj 
care valorează zeci de milioane și care 
trebuie să realizeze zilnic o producție 
de cîteva milioane lei.

Pentru evitarea unor asemenea nea
junsuri s-au organizat la C.M. din Va
lea Jiului (în luna februarie) și la C.M. 
Rovinari (în luna martie anul curent) 
consfătuiri între beneficiari și furni
zori, prilej cu care s-au discutat la fața 
locului deficiențele constructive ale 
unor utilaje livrate șl influențele pe 
care le au asupra activității beneficia
rilor și îndeosebi asupra producției. La 
aceste întruniri s-au. stabilit și soluții 
de remediere pentru produsele livrate 
ca și o serie de măsuri care să contri
buie în viitor la îmbunătățirea dotării 

unităților miniere. în principal aces
tea privesc :

® generalizarea acțiunii de dotare a 
unităților producătoare cu standuri de 
probă pentru utilajele pe care le exe
cută ;

• organizarea unor secții speciali
zate pentru subansamble și repere de 
complexitate tehnică ridicată, cum sînt 
elementele și echipamentul hidraulic 
de forță și de comandă pentru utila
jele miniere și extinderea rețelei de 
stații „service" în toate bazinele mi
niere și altele. în cazul transferului 
producției unui utilaj de la o întreprin
dere la alta se insistă asupra obligării 
unităților inițial constructoare de a exe
cuta aceste produse la parametrii ga
rantați pînă cînd unitatea care preia fa
bricația reușește să le realizeze cel pu
țin la nivelul cantitativ și mai ales ca
litativ, obținut de unitatea de la care 
preia producția.

Dintre numeroasele măsuri care se 
cer a fi concretizate în acțiuni și efor
turi conjugate capabile să determine 
realizarea integrală a prevederilor pro
gramului de asimilare a utilajelor mo
derne și implementare a tehnologiilor 
de mare productivitate în industria 
minieră menționăm :

1. /Accelerarea ritmului de asimilare 

și introducere în fabricație și exploa
tare a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor necesare mecanizării lucrărilor 
miniere prin : * testarea și experimen
tarea prototipurilor executate și omo
logarea acestora pînă la jumătatea 
acestui an ; • executarea prototipuri
lor îmbunătățite de complexe mecani
zate de abataj, organizarea experimen
tărilor și omologarea lor, pînă la fi
nele aceluiași an ;

2. îmbunătățirea continuă a perfor
manțelor tehnice ale mașinilor, utila
jelor și instalațiilor miniere, a calită
ții și fiabilității acestora pentru care 
sînt necesare : • organizarea în con
tinuare de consfătuiri periodice de lu
cru cu proiectanții, furnizorii și bene
ficiarii de utilaje asupra deficiențelor 
înregistrate, inclusiv a întreruperilor 
datorate întreținerii și exploatării lor 
în condițiile specifice de lucru • ac
țiuni de cunoaștere a comportării uti
lajelor în exploatare, de documentare 
în domeniul noutăților apărute și de 
stabilire a măsurilor necesare pentru 
perfecționarea utilajelor respective.

Rodica ȘTEFANI'J 
Ion BECLEANU 

Gheorghe DRÂGHICI

ducție cît și în afirmarea în întreaga societate a concepției revo
luționare materialist-dialectice despre lume și viață. Cadrul so
cial organizat de participare responsabilă la proprietatea socia
listă, la conducerea societății, îl constituie însăși democrația 
noastră muncitorească.

Conform legislației democrației muncitorești, fiecare om al 
muncii, încadrîndu-se în colectivul unei unități economice și so
ciale, devine participant direct la conducerea unității, la actele 
de decizie ale acesteia, dobîndește drepturile prevăzute de lege 
și își asumă responsabilități în fața colectivului și a întregii so
cietăți pentru utilizarea eficientă și dezvoltarea avutului Obștesc.

Creșterea responsabilității muncitorești, ca expresie a adân
cirii democrației socialiste, este generată de accentuarea rolului 
conducător al clasei muncitoare în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de gradul înalt de tehnicitate atins în 
dezvoltarea forțelor de producție, de modificările intervenite în 
cadrul relațiilor de producție și în structura societății, de cerin
țele de modernizare a structurii economice în raport cu resur
sele, de complexitatea legăturilor economice dintre verigile or
ganizatorice — și ca un corolar al acestora toate — de necesi
tatea creșterii mai puternice a eficienței economice. Principiu] 
autoconducerii muncitorești se îmbină indisolubil cu acela al 
maximizării eficienței economice și este meijit să servească 
la realizarea, acestuia. Transpunerea în practică a acestei core
lații înseamnă sporirea responsabilității muncitorești pentru or
ganizarea și conducerea producției, pentru calitatea și compe
tența profesională a forței de muncă și mai ales pentru redu
cerea tuturor cheltuielilor de producție etc. Accentuarea parti
cipării conștiente la conducere este de natură să contribuie la 
concentrarea eforturilor oamenilor muncii asupra factorilor de 
ordin calitativ ai producției sociale, să stimuleze în acest sens 
inițiativa creatoare a maselor.

Conștiința responsabilității socialiste se dezvoltă din necesi
tatea înțelegerii de către toți oamenii muncii a faptului — sub
liniat la plenară— „că ei poartă direct răspunderea pentru păs
trarea și apărarea proprietății, pentru dezvoltarea ei, că dato
ria lor este de a obține, cu mijloacele de care dispun, creșterea 
continuă a eficienței economice, asigurînd pe această cale și 
mijloacele necesare acumulării, dezvoltării forțelor de produc
ție, precum și satisfacerea unor necesități generale ale statului, 
apărării țării". Această responsabilitate : ține de un principiu 
fundamental al socialismului, care este înscris în legislația de
mocratismului nostru — dreptul și datoria tuturor de a munci. 

în societatea socialistă,. participarea la muncă dă dreptul par
ticipării la conducerea societății, la democrația socialistă. însăși 
aplicarea principiului „de la fiecare după posibilități" presupune 
o înaltă responsabilitate față de pregătirea profesională și poli
tică pentru ca fiecare, la locul său de muncă, în cadrul diviziu
nii sociale, a muncii să dea maximum pentru bunul mers al so
cietății. Aceasta este baza reală a dreptului participării la re
partiția venitului național, la beneficiile acțiunilor eeonomico- 
sociale după criteriile meritelor reale față de societate. De aceea, 
este firesc ca în actualul stadiu al edificării societății socialiste 
să fie formulate exigențe sporite, asemenea sarcinilor și hotărî- 
rilor recentei plenare a partidului, care privesc dezvoltarea pro
prietății socialiste, a democrației și a conștiinței socialiste.

Realizarea unei noi calități a muncii și vieții în societatea 
noastră — obiectiv fundamental al etapei actuale — depinde de 
responsabilitatea în muncă, ridicată la rangul de necesitate vi
tală pentru economia națională. Noua raționalitate economică 
a democrației muncitorești abordează cu intransigență problema 
resurselor interne și a structurii unei economii modelată pe 
aceste resurse, pune față în față și cere o înaltă răspundere pen
tru cheltuielile și veniturile oricărei acțiuni economice și so
ciale, productive și neproductive, la nivel de celulă și organism 
economico-social.

în crearea climatului de gospodărire responsabilă a resurse
lor de care dispunem, de sporire a eficienței cheltuirii lor, un 
loc important îl are conștientizarea pârtieipanților la producția 
socială asupra numeroșilor factori care reclamă o asemenea 
acțiune de masă. înțelegerea deplină a semnificației politice, a 
drepturilor și îndatoririlor ce le incumbă stăpânirea în comun 
a valorilor încredințate de societate este strîns legată de ridi
carea nivelului activității ideologice, teoretice, politico-educa
tive — puternică forță a dezvoltării societății noastre-de care 
depinde însăși noua calitate a conștiinței socialiste. Această 
complexă activitate de educare a oamenilor muncii în spiri
tul participării conștiente și eficace la. democrație înarmează 
masele largi populare cu înțelegerea științifică a realităților 
societății socialiste românești, a realităților vieții internaționale, 
ridică nivelul general de cunoștințe al oamenilor muncii, for
mează conștiința omului nou, stimulează inițiativa, dezvoltă 
spiritul critic înaintat și răspunderea.

Dezvoltarea conștiinței socialiste este un proces complex și 
continuu al cărui scop este formarea omului nou responsabil 
față de problemele societății noastre, participant nemijlocit la 
promovarea noului în gîndirea, munca și viața poporului nostru. 
Tocmai la activizarea acestui proces își aduce contribuția strălu
citul document care-1 reprezintă expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului — și ale cărui idei 
se vor materializa în îmbunătățirea activității politico-ideolOgice 
și cultural educative, în creșterea conștiinței socialiste, în ridi
carea gradului de participare la conducerea societății, la întă 
rirea forței și unității națiunii noastre în jurul partidului și a 
secretarului său general.



Diminuarea consumurilor de materii prime și combustibili - condiție a sporirii eficienței economice
SPORIREA EFICIENȚEI, obiectiv prioritar în activitatea 

economică a fiecărei unități productive, impune aplica- 
carea de soluții de așa natură încît materiile prime, ma

terialele energetice și forța de muncă să fie folosite rațional, 
fiecare produs obținut să se încadreze în nivelurile planificate 
de costuri, în această privință, sporirea ponderii produselor 
cu un coeficient de prelucrare superioară, care înglobează o 
cantitate mai mare de muncă, de activitate tehnică este de na
tură să asigure și consumuri scăzute de materii prime și mate
riale și, în final, creșterea eficienței economice. Este necesar, 
așa cum s-a subliniat și la recenta Plenară lărgită a C.C. _ al 
P.C.R., să se aplice asemenea tehnologii care să permită mări
rea de cîteva ori a valorii tonei de materii prime și materiale 
prelucrate industrial, aceasta conducînd atît la sporirea pro
ducției fără cheltuieli suplimentare, cît și la creșterea rentabi
lității unităților și a beneficiilor peste plan.

Dimensiuni ale consumului energetic 
și căile de economisire

PRINTRE ramurile mari consumatoare de materii prime pe 
prim plan se situează metalurgia. Aplicarea în unitățile acestei 
ramuri a unui complex de măsuri a permis să se reducă an de 
an consumurile specifice atît la combustibili și energie elec
trică, cît și la materii prime și materiale de bază. în prezent, 
față de 1975, în condițiile creșterii producției de metal, s-au 
realizat reduceri ale consumului specific de combustibil la pro
ducerea cocsului metalurgic cu circa 5 %, a fontei cu aproxi
mativ 7 % și a oțelului Martin cu 16 %. în ceea ce privește con
sumurile specifice de energie electrică, acestea au fost diminua
te cu 16,7% la fontă, 4,9% la oțel electric, 29,9% la oțel Mar
tin, 15,3 % la alumină calcinată, 3,4 % la aluminiu electrolitic.

Pentru realizarea acestor reduceri au fost aplicate măsuri 
diferențiate în funcție de condițiile și specificul locurilor de 
muncă, printre care cele mai importante, prin conținut și efi
ciență sînt : creșterea capacității unitare a bateriilor de cocsi
ficare, a volumului util al furnalelor, în paralel cu îmbogățirea 
cu oxigen a aerului insuflat și ridicarea temperaturii acestuia ; 
sporirea accentuată a ponderii oțelului de convertizor în 
totalul producției de metal ; introducerea procesului de. turnare 
continuă a oțelului în semifabricate, utilizarea în proporții de 
peste 65 % a lingourilor calde cu temperatura de aproximativ 
350° C la încărcarea acestora în cuptoarele de reîncălzire ; au-

Tabelul nr. 1
Niveluri comparative ale consumului de combustibil raportate 

la volumul mediu al furnalelor
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R.S. România 1981 1 183,9 588 76
R.D.G. 1980 827 584 27,4 30,4
U.R.S.S, 1980 1 311 512 99,0 4
R.S.C. 1980 1 358 518 — —
Japonia 1978 — 426 —
Franța 1978 — 492 — 69,8
R.F.G. 1978 959 405.8 — 63,8

1 798 477,4 — 76,4

tomatizarea stingerii efectelor anodice la cuvele de electroliză 
a aluminiului, ceea ce a condus la scăderea consumului specific 
de energie electrică cu aproape 450 kWh/tonă.

După cum rezultă din datele privind consumul de combusti
bil în furnal, în industria românească se consumă cantități im
portante de cocs datorită realizării unor consumuri energetice 
exagerate la elaborarea fontei (tabelul nr. 1). Pe lîngă unele 
cauze obiective, ca de exemplu folosirea de minereuri sărace, 
consumurile energetice ridicate se datoresc și unor deficiențe 
tehnico-organizatorice în conducerea proceselor tehnologice, ca
lității inconstante a cocsului etc. De asemenea, consumul spe
cific de energie electrică și electrozi la elaborarea oțelului în 
cuptoare electrice este încă mult prea mare față de dotarea 
tehnică modernă existentă în industria metalurgică. Reducerea 
acestor consumuri la nivelul țărilor cu o industrie siderurgică 
dezvoltată este posibilă în principal prin finalizarea dotărilor 
pentru extinderea procedeelor specifice „metalurgiei în oală" și 
respectarea parametrilor tehnologici atît la elaborarea oțelurilor, 
cît și în fabricarea de electrozi. O altă cale importantă este 
optimizarea funcționării cuptoarelor electrice și atingerea pa
rametrilor proiectați, reducîndu-se durata operațiilor de încăr- 
care-descărcare.

Consumuri ridicate de metal apar și în unele unități cons- 
tuctoare de mașini care dețin sectoare calde (turnătorii de fon
tă și oțel) și care realizează piese și subansamble cu adaosuri 
mari de prelucrare ; pe de altă parte se mai întîlnesc cazuri cînd 
în fabricație se mențin încă utilaje și instalații care au o greu
tate proprie nejustificat de mare în comparație cu cele similare 
construite de firme străine.

în scopul înlăturării neajunsurilor care mai persistă în acest 
domeniu, este necesar ca, începînd cu cercetarea și proiectarea 
tehnologică, să se acționeze energic pentru oprirea canalelor 
risipei, pentru adoptarea și promovarea de tehnologii noi și 
eficiente, pentru reproiectarea și modernizarea produselor cu 
consumuri specifice ridicate.

Soluții tehnologice eficiente

Și în țara noastră, ca de altfel pe plan mondial, producția 
ie metal se realizează (în proporție de peste 95%) în trei 
tipuri de agregate de elaborare : convertizor cu oxigen, cuptor 

electric și cuptor Martin. Indiferent de tipul de agregate folo
sit, consumurile specifice se cer încadrate în anumite limite im
puse de tehnologia folosită, de calitatea materiilor prime etc. 
Din acest punct de vedere însă există o diferență sensibilă între 
nivelul consurrfurilor specifice din industria noastră siderurgică 
și cele practicate pe plan mondial. Acest fapt reliefează marile 
rezerve disponibile ce se cer atrase în circuitul economic cîi 
mai repede.

în industria metalurgică sînt cunoscute, și în parte aplicate 
măsuri care conduc la utilizarea mai eficientă a combustibi
lilor și energiei. Dintre acestea prin importanța și actualitate,, 
lor se desprind cele referitoare la :

— reducerea consumului specific de cocs din furnal pe sea
ma generalizării funcționării aparatelor cu aer insuflat la tem
peraturi și presiuni ridicate, concomitent cu reducerea pierde 
rilor de gaz eșapat în atmosferă, prin montarea de gazometr.. 
care să asigure preluarea vîrfurilor ;

— intensificarea introducerii oxigenului în oțelăriile elec 
trice, preîncălzirea fierului vechi cu gaze de ardere și sortare, 
atentă a materiilor prime etc ;

— creșterea ponderii lingourilor calde la laminoarele blu 
ming și slebing și la cele degrosisoare, precum și utilizarea ma
ximă a căldurii înmagazinate de semifabricate în fazele ante 
rioare de prelucrare, astfel încît să se reducă pierderile de că)



dură produse prin răcirea între fazele de prelucrare a semi
fabricatelor ;

— utilizarea căldurii gazelor arse, in principal pentru pre- 
îneălzirea aerului de combustie și care reprezintă vaJori foarte 
mari (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2
Raportul dintre temperatura medie a gazelor de ardere și căl

dura potențial recuperabilă

Instalațiile
Temperatura 

medie a 
gazelor de 
ardere °C

Cantitatea 
de căldură 

recuperabilă 
din gazele 

ce ies la coș 
(tcc/’an)

Cuptoare Martin 600— 700 220 000
Cbnvertizoare din oțelării 1 150—1 200 100 000
Cuptoare adinei
pentru țaglo si brame 1 000—1 100 - 95 000
Cocseri i 250— 380 80 000
Cuptoare în secțiile de laminare 900—1 000 320 000

Alături de aceste măsuri, cu eficiență imediată, un rol tot 
mai important îl dețin cele de perspectivă și care vizează 
creșterea eficienței utilizării resurselor de combustibil și ener
gie și mărirea randamentelor energetice. în acest sens, o pro
blemă prioritară o constituie creșterea capacității medii a. fur
nalelor, inclusiv prin reconstituirea și dezafectarea unor fur
nale de mică capacitate, care, de regulă, consumă 600 kg cocs/ 
tona de fontă față de 450 kg/tonă la furnalele moderne de mare 
capacitate, în același timp, va trebui avută în vedere înlocuirea 
eșalonată a consumului de gaze naturale cu gaze de furnal și 
cu combustibili solizi necocsificabili.

Un aport important la economisirea combustibililor și ener
giei îl pot aduce și sectoarele calde din cadrul industriei con
strucțiilor de mașini, în dublu sens :

a) raționalizarea și reducerea propriilor consumuri energe
tice în unitățile de producție, prin îmbunătățirea tehnologiei 
de elaborare a fontei de cubilou prin sortarea atentă a încăr
căturii, eliminarea tuturor impurităților, dozarea prin cîntărire 
a șarjelor și îndeosebi a cocsului, utilizarea amestecurilor de 
fondanți (de exemplu, de tipul flurom), dotarea cubilourilor cu 
recuperatoare care să valorifice căldura gazelor arse, elimi
narea unor încălziri repetate și introducerea pieselor turnate 
în cuptoarele de tratament termic imediat după dezbatere etc.';

b) influența hotăritoare a reducerii consumurilor energe
tice în celelalte ramuri, prin fabricarea; și livrarea unor mașini, 
utilaje și instalații cu randamente ridicate.

Industria chimică este, de asemenea, una din cele mai mari 
consumatoare de combustibili și energie, atît ca materii prime, 
cît și în procesele tehnologice de prelucrare. Ținînd seama de 
nivelul relativ ridicat al consumurilor energetice, principalele 
căi de acțiune ce pot fi abordate prin cercetare în această ra
mură sînti livrarea sodei caustice destinate consumului intern 
sub formă de leșie pentru a elimina fazele de solidificare și 
dizolvare la consumatori; modernizarea tehnologiilor de uscare 
a fibrelor acrilonitrilice, de fabricare a butadiendi, acidului 
sulfuric, acidului azotic, în sensul aplicării unor soluții cu ran
damente sporite; înlocuirea unor instalații avînd redresoare cu 
vapori de mercur prin redresoare cu siliciu (la fabricarea ace- 
tilenei) ; revederea în perspectivă a concepției de fabricare a 
amoniacului și înlocuirea treptată a unor instalații cu consu
muri specifice mari sau cu randamente scăzute ; creșterea gra
dului de valorificare a hidrocarburilor prin asimilarea și in
troducerea în fabricație a unor produse de mare valoare, com
plexe, mult solicitate pe piața internă și îndeosebi, la export etc.

în industria lemnului se pune pe prim plan problema extin
derii uscării naturale a cherestelei, folosind experiența pozi
tivă obținută în țară în ce privește utilizarea energiei solare, 
precum și reconsiderarea transportului pneumatic și a sistemu
lui de exnaustare la fabricile de prelucrare, alături de măsuri 
de ridicare a randamentelor termice și de valorificare a resur
selor energetice secundare.

O situație similară se întîlnește și în industria cimentului. 
Un loc aparte în acest domeniu trebuie să-l ocupe extinderea 

procesului de producere a cimentului prin procedeul uscat, care 
asigură reducerea consumurilor de combustibili cu circa 25 % 
față de metodele clasice. Concomitent, se impun măsuri mai 
hotărîte pentru sporirea gradului de desprăfuire, extinderea 
transportului gravitațional în carierele de calcar ale fabricilor 

de ciment etc. Un potențial important îl reprezintă utilizarea 
cenușilor și zgurilor din centralele electrice ca înlocuitori ai 
cimentului, precum și extinderea utilizării în construcții a mate
rialelor. tradiționale la lucrările din mediul rural și, în special, 
în agricultură.

Sporirea continuă a prețurilor feroaliajelor, în special a celor 
deficitare (wolfram, nichel, cobalt, molibden etc.) a determinat 
și determină pe plan mondial promovarea unor oțeluri mai 
puțin aliate, dar care prin tehnologii de prelucrare și tratare 
termică îmbunătățită, corelate cu soluții constructive corespun
zătoare, pot înlocui cu succes în multe cazuri oțelurile înalt 
aliate. Această tendință se face simțită în toate domeniile de 
utilizare, ca de exemplu : oțelurile inoxidabile, oțelurile rapide 

și aliate pentru scule, oțelurile pentru piese tratate termic etc. 
In țara noastră producerea și mai ales adoptarea oțelurilor „eco
nomice" se realizează încă sub nivelul posibilităților indus
triei metalurgice și ale celei constructoare de mașini, 
în consumul de oțeluri inoxidabile, de exemplu, ponderea oțe
lurilor pe bază de crom-nichel a reprezentat în anul 1979 peste 
88%, față de circa 70% în S.U.A., respectiv 50% în Franța, 
restul necesarului fiind acoperit cu oțeluri inoxidabile fără sau 
cu un conținut redus de nichel. Cazuri similare se găsesc și 
în ceea ce privește oțelurile aliate pentru piese tratate termic, și 
care contribuie — în măsură importantă — la creșterea nejus
tificată a gradului mediu de aliere a acestora, cu efecte nega
tive asupra balanței de devize.

Creșterea gradului de reciclare 
a materialelor refolosibile

ÎN CADRUL asigurării bazei materiale pentru activitatea de 
producție, un loc important îl ocupă recuperarea și refolosirea 
materialelor. Pe această cale se poate acoperi circa 40—50 la 
sută și în unele sectoare chiar peste 50 la sută din necesarul 

materiale și materii prime.
în acest sens ar fi necesar ca unitățile de cercetare, proiec

tare și inginerie tehnologică să acționeze mai hotărît pentru în
deplinirea riguroasă, în timp cît mai scurt a sarcinilor ce le 
revin în privința găsirii și determinării de soluții pentru recicla
rea eficiență a tuturor resurselor materiale refolosibile. Fără 
existența unei baze tehnice solide, acțiunea de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile nu poate da rezultatele do
rite. Potrivit sarcinilor de plan, prin intensificarea recuperării 
și valorificării materialelor refolosibile trebuie să se obțină mi
nimum 7 milioane tone de oțel, 400 000 tone oțeluri aliate, 60 000 
tone cupru și aliaje de cupru, 22 000 tone plumb, 45 500 tone 
aluminiu, 90 000 tone textile și 286 000 tone hîrtie și cartoane.

Se poate spune cu certitudine că economisirea materiilor 
prime, combustibililor și energiei în producție și în consum 
impune studierea cu grijă a diverselor stadii de exploatare, 
pînă la scoaterea din uz, cu scopul de a evidenția toate nive
lurile posibile de intervenție. Astfel, este necesar ca, încă de 
pe planșetă, proiectantul să se' îngrijească și să realizeze core
larea optimă între folosirea resurselor materiale și. energetice 
și necesitățile de consum, prin :

— utilizarea de materiale tipizate în limitele normelor de 
cons'um aprobate ;

— folosirea materialelor produse în țară, mai ales a celor 
deficitare, procurate îndeosebi din import;

— miniaturizarea produselor, astfel ca, încorporînd cantități 
mai reduse de materiale și energie în produse, să se asigure 
funcțiile și calitățile corespunzătoare necesare folosirii lor ;

— adoptarea, promovarea, extinderea și generalizarea celor 
mai economice procedee de fabricație din punct de vedere 
al materialelor și energiei;

— optimizarea duratei de viață a produselor în strînsă co
relare cu cantitatea de materiale și energie încorporată ;

— folosirea pe scară cît mai largă a materialelor recupera-, 
bile și reciclabile, rezultate atît în procesul productiv, cît și 
după scoaterea din uz a produselor respective.

REDUCEREA consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, dezvoltarea continuă a bazei proprii de 
materii prime și energetice, valorificarea superioară a tuturor 
resurselor disponibile constituie principalele direcții de acțiune 
pentru înfăptuirea politicii partidului nostru privind sporirea 
eficienței economice în fiecare întreprindere și pe ansamblul 

economiei naționale, condiție prioritară a dezvoltării eficiente 
a economiei și ridicării nivelului de trai al poporului.

conf. dr. ing, Barbu Gh. PETRESCU



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI:
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

întărirea disciplinei financiar-valutare 
în activitatea de comerț exterior

IN CONDIȚIILE fenomenelor per
sistente de criză din economia 
mondială, relațiile comerciale și 

de cooperare economică internațională 
ale României au continuat să se dezvolte 
în ritmuri relativ rapide. Astfel, in'anul 
1981 volumul exportului a sporit față 
de anul 1980 cu 11,3%, concomitent cu 
o reducere a importului cu 7,4%, ceea 
ce a asigurat o balanță comercială ex
cedentară cu peste 300 mii. dolari, cu in
fluență pozitivă asupra datoriei externe, 

în primul trimestru al acestui an, con
comitent cu creșterea producției, volu
mul total al exportului a_fost mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului tre
cut, iar importurile mai mici cu aproa
pe 13%, realizîndu-se în felul acesta o 
balanță comercială activă. Rezultatele 
înregistrate în actualul cincinal cu toate 
că exprimă mersul înainte al economiei 
noastre, se află sub nivelul sarcinilor de 
plan. în desfășurarea relațiilor comer
ciale externe este necesar saltul călită- , 
tiv care să asigure realizarea sarcinilor 
trasate de partid cu privire la dezvol
tarea țării cu forțe proprii, fără a mai 
recurge la credite (în primul rînd la cre
dite pentru investiții), adică să se asi
gure un echilibru complet — comercial 
și de plăți.

O mare însemnătate pentru echili
brarea balanței de plăți externe a statu
lui are întărirea disciplinei financiar- 
valutare în toate verigile participante la 
activitatea de comerț exterior : între
prinderile producătoare pentru export și 
beneficiare de importuri, întreprinderile 
de comerț exterior, ministerele cu ac
tivitate de comerț exterior, băncile, mi
nisterele și alte organe de sinteză din 
economia națională. în primul rînd Co
mitetul de Stat al Planificării și Minis
terul Finanțelor. Evident, activitatea de 
comerț exterior nu privește numai între
prinderile specializate de comerț exte
rior și factorii corespunzători din minis
terele care le tutelează ; pe de altă 
parte, în cadrul unităților și organelor , 
cu atribuții de comerț exterior, proble
ma disciplinei financiar-valutare nu 
privește exclusiv sectorul financiar-con
tabil. Asigurarea respectării cu strictețe 
și a întăririi continue a disciplinei fi
nanciar-valutare este o sarcină primor
dială a tuturor lucrătorilor din minis
tere, organe centrale, bănci, întreprin
deri, a căror activitate se desfășoară în 
domeniul relațiilor comerciale cu străi
nătatea.

Referi ndu-se la unele lipsuri care s-au 
manifestat în buna gospodărire a mij
loacelor financiare pe un plan mai larg, 
în economia națională, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a subliniat la plenara din 
martie a.c. a partidului că este necesar 
„să punem ordine și disciplină deplină, 
să urmărim și să controlăm cum se 
cheltuiește fiecare leu ! Trebuie să por
nim de la faptul că fiecare, în dome
niul său de activitate, poartă răspun
derea pentru felul cum se administrea
ză, cum se cheltuiesc mijloacele în
credințate de popor... Fiecare colectiv 
are în gospodărire, în răspundere, o 

parte din avuția poporului — și trebuie 
să dea socoteală poporului, statului ca 
reprezentant al poporului, de felul cum 
o gospodărește".

Respectarea strictă și întărirea disci
plinei financiar-valutare înseamnă în 
primul rînd aplicarea neabătută a prin
cipiilor noului mecanism economico-fi- 
nanciar în domeniul relațiilor de comerț 
exterior, stipulate prin Legea pentru în
tărirea autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare și 
valutare în activitatea de comerț exte
rior. în esență, prin prevederile acestei 
legi se urmărește stimularea exportu
rilor, creșterea competitivității produ
selor românești pe piața mondială și 
dezvoltarea întregii activități de comerț 
exterior și cooperare economică inter
națională, adaptarea operativă a produc
ției la cerințele pieței externe și gos
podărirea rațională a resurselor valutare 
ale țării.

Concomitent cu introducerea cursului 
comercial unic, cu începere de la 1 ia- 
puarie 1981, nouă lege a comerțului ex
terior statuează că întreaga activitate 
de comerț exterior și cooperare econo
mică internațională se organizează și se 
desfășoară, potrivit principiului auto
gestiunii economico-financiare și valu
tare, rezultatele acestei activități reflec- 
tîndu-se în rezultatele de ansamblu, atît 
ale unităților producătoare la export și 
beneficiare de importuri, cît și ale în
treprinderilor specializate de comerț 
exterior. De o deosebită importanță sînt, 
în această direcție, prevederile potrivit 
cărora unitățile în cauză sînt obligate să 
ia toate măsurile (în producție și în 
procesul comercializării pe piețele ex
terne) ca încasările valutare să asi
gure nu numai acoperirea cheltuielilor 
în valută și restituirea la termen a cre
ditelor în valută primite, ci și un aport 
valutar corespunzător destinat sporirii 
rezervelor în valută ale statutului, 
creării de resurse valutare suplimen
tare pentru importuri, constituirii unor 
fonduri speciale de cointeresare mate
rială a personalului muncitor care par
ticipă la realizarea exporturilor.

Autogestiunen funcționează 
numai în condiții de 
competitivitate

AUTOGESTIUNEA reprezintă princi
piul de bază al noului mecanism eco- 
nomico-financiar, care nu poate fi 
conceput fără o activitate rentabilă în 
toate sectoarele de activitate economică. 
Aplicarea acestui principiu în domeniul 
relațiilor comerciale externe a dus la o 
valorificare mai bună a produselor ro
mânești pe piața externă. Cu joate aces
tea, la exportul nostru, chiar și în ul
timul an, se mai întîlnesc produse care, 
datorită unor cauze diverse (nerespec- 
tarea condițiilor contractuale, întîrzieri 
în livrare, activitate de comercializare 
slabă etc.), sînt vîndute pe piețele ex- | 

terne la prețuri externe care cuprind 
un aport valutar insuficient. Rezultatele 
efective sînt și mai nefavorabile cînd 
cheltuielile sînt grevate de plata unor 
contrastalii sau penalizări pentru neres- 
pectarea condițiilor prevăzute în docu
mentele de plată, iar încasările sînt di
minuate de bonificații. Efecte negative 
asupra balanței de plăți externe curente 
are și neplata la termen de către clien- 
ții externi a documentelor de export, 
favorizată în unele-cazuri de lipsa unor 
măsuri asigurătorii depline din partea 
Întreprinderilor de comerț exterior. Ast
fel, deosebit .de dăunătoare s-au dove
dit livrările efectuate de anumite între
prinderi de comerț exterior fără garan
ții de plată din partea partenerilor ex
terni respectivi, ceea ce a dus în unele 
cazuri la neîncasarea drepturilor cuve
nite în valută sau la blocări îndelungate 
în rulajul fondurilor, fenomene deosebit 
de negative la nivelul actual al dobînzi- 
lor pe piețele de credit internaționale.

Un alt principiu de bază al noului me
canism economico-financiar, prevăzut în 
Legea comerțului exterior, constă în uti
lizarea de balanțe comerciale și planuri 
de încasări și plăți valutare anuale ale 
activității proprii de comerț exterior și 
cooperare economico-internațională Ia 
ministere, centrale și întreprinderi care 
produc pentru export sau beneficiază de 
importuri. Excedentul valutar, sub for
ma soldului planului valutar, constituie 
un aport minim la fondul valutar cen
tralizat al statului. Pentru realizarea 
acestui excedent, legea prevede că im
porturile planificate se pot efectua nu
mai în măsura în care se realizează tri
mestrial încasările și vărsămintele sta
bilite prin plan sau se face dovada exis
tenței unor contracte ferme de export 
care să asigure resursele valutare ne
cesare. Dacă aceste resurse nu pot fi asi
gurate, ministerele, centralele sau între
prinderile în cauză au obligația să re
ducă în mod corespunzător importurile, 
încadrîndu-se în echilibrul valutar pla
nificat.

Acest important principiu al noului 
mecanism nu a fost transpus în viață 
cu toată fermitatea în primul an de 
aplicare a legii, respectiv în 1981. în cu- 
vîntarea la ședința de lucru comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, din 
9 februarie 1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, datorită unor 
neajunsuri în activitatea de organizare 
și conducere a activității economice, 
condițiilor climatice deosebite în agri
cultură, influențelor agravării crizei 
economice mondiale, nu s-a realizat o 
producție echivalentă cu circa 25 mi
liarde lei, aproape în întregime pentru 
export, ceea ce ne-a lipsit de un exce
dent în balanța comercială, în devize li
bere, de aproape 1 miliard dolari S.U.A. 
în același timp, cu toate măsurile luate 
de conducerea de partid și de stat de 
reducere a importurilor, acestea din 
urmă nu au scăzut la nivelul cuvenit, 
pentru a se asigura echilibrul valutar 
necesar. Dimpotrivă, în unele cazuri a-a 



apelat chiar la importuri suplimentare.
Pentru înlăturarea lipsurilor mențio

nate, încadrarea strictă în disciplina 
financiar-valutară, în vederea echilibră
rii balanței noastre de plăți externe și 
creării de resurse valutare suplimentare, 
care să fie utilizate pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării, trebuie ca în 
toate întreprinderile, centralele, minis
terele să se utilizeze efectiv — ca in
strument de conducere curentă — balan
ța comercială de export-import în ve
derea mobilizării tuturor forțelor pentru 
dezvoltarea comerțului nostru exterior 
potrivit principiilor noului mecanism 
economico-financiar. în spiritul legii 
trebuie stimulată dezvoltarea acelor uni
tăți, sectoare cu activitate competitivă 
de export, care realmente pot să-și în
cheie balanța comercială cu excedente 
valutare, pot să se autofinanțeze, care 
utilizează exclusiv materii prime indi
gene, cum este agricultura, unele sub- 
ramuri ale industriei chimico-farmaceu- 
tice, turismul internațional, ș.a.m.d.

Planul de export, ale cărui sarcini tre
buie considerate minime, constituie, în 
actualele condiții ale crizei mondiale, 
cea mai importantă problemă a econo
miei românești, întrucît îndeplinirea sa 
condiționează aprovizionarea economiei 
de pe piața mondială cu numeroase ma
terii prime deficitare, cu utilajele meni
te să asigure progresul tehnic în econo
mie, care nu pot fi sau care încă nu pot 
fi produse în țară.-

Fiecare întreprindere contribuie 
la echilibrul comercial și valutar 
al țării

POTRIVIT noii legi de comerț exte
rior, întreprinderile, centralele, minis

terele și celelalte organe care au sarcini 
de comerț exterior sînt obligate să asi
gure creșterea permanenta și diversifi
carea producției pentru export, reali
zarea de produse competitive, la un înalt 
nivel tehnic, prin valorificarea superi
oară a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei, adaptarea 
operativă a producției la cerințele pie
ței externe, folosirea judicioasă a im
porturilor, promovarea de schimburi re- 
Qiproc-avantajoase și a unor forme noi, 
eficiente, de comerț exterior și coope
rare internațională.

Pentru realizarea acestor sarcini, în
treprinderile producătoare la export au 
datoria să-și concentreze într-o mă
sură mai mare atenția spre îndeplini
rea tuturor comenzilor externe, recupe- 
rîndu-se rămînerile în urmă în această 
direcție, să ia măsuri hotărite pe linia 
îmbunătățirii calității, parametrilor teh
nici ai produselor, precum și a condi
țiilor de prezentare astfel încît să se 
obțină prețuri superioare pe piața ex
ternă, să se asigure livrarea la timp, po
trivit contractelor, a mărfurilor pentru a 
se evita aplicarea de penalizări ca ur
mare a întîrzierilor, sau acordarea de 
bonificații ca urmare a degradării unor 
mărfuri perisabile. O preocupare sporită 
trebuie avută pentru reducerea chel
tuielilor de fabricație mai ales a consu
murilor de energie, materii prime și 
materiale importate, acțiuni care pe lin
gă sporirea gradului de eficiență la ex
port a produselor respective, degrevea
ză balanța de plăți externe a statului 
reducînd cheltuielile valutare efectuate 
de stat pentru aprovizionarea cu fier, 
oțel, cocs, bauxită, bumbac ș.a.m.d.

Așa cum în numeroase rînduri s-a 
arătat în documentele de partid, se im
pune ca ministerele, centralele și între
prinderile furnizoare să analizeze cu 

maximum de responsabilitate problema 
eficienței exportului fiecărui produs ir. 
parte și să treacă hotărît la eliminarea 
de la export a produselor cu aport va
lutar scăzut, înlocuindu-le cu alte 
mărfuri la care se pot obține indicatorii 
de eficiență corespunzători. Nu trebuie 
să mai fie tolerată în viitor livrarea 
acelor produse, la care prin prețul ex
tern nu se acoperă în întregime chel
tuielile de fabricație și de comerciali
zare, al căror export exprimă în fapt o 
scoatere din țară a unei părți din veni
tul național. Responsabilități la fel de 
mari revin sistemului de planificare eco
nomică și financiară privind evaluarea 
corectă, reală a eficienței operațiunilor 
comerciale externe.

Este, de asemenea, necesar să se ac
ționeze în continuare pentru soluțio
narea prin cercetare-proiectare proprie 
a unor probleme legate de asigurarea 
materialelor, a diferitelor subansamble 
și piese de schimb pe care să le reali
zăm în țară pentru a reduce, în acest 
fel, importurile de asemenea produse 
Tratarea cu ușurință a acestei probleme 
apelarea la importuri fără o analiză se
rioasă a rezervelor .interne de creație și 
producție are efecte negative atît sub 
aspectul nefructificării posibilităților 
noastre materiale și umane, cît și în ce 
privește echilibrarea balanței de plăți 
creșterea rezervelor valutare necesare 
dezvoltării economice și consolidării va
lutei naționale.*)

C. ROMAN
Ministerul Finanțelor

♦ Continuăm într-un număr viitor ana
liza factorilor ce contribuie la intărirea 
disciplinei financiar-valutare în activitatea 
de comerț exterior.
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Cum se îndeplinește planul 
la productivitatea muncii?

"ÎN TRIM. I 1982 producti- 
I vitatea muncii calculată pe 
1 baza producției nete la 

Ministerul Minelor a fost înde
plinită în proporție dc 101.8% 
Realizarea bună pe total minis
ter ascunde însă situații nesa
tisfăcătoare la unele întreprin
deri și combinate, la care pro
ductivitatea nu a fost realizată, 
ca de exemplu la : întreprinde
rile miniere Lonea (99.4%), Pe- 
trîla (94.8%). Barza (90.6%), Ro- 
vinari (55,4%), Combinatul mini
er Cluj (76,2%).

Principala cauză a nerealizării 
productivității muncii la între
prinderile respective o con
stituie depășirea normelor de 
consum de muncă pe unitatea 
de produs (graficul), îndeosebi 
datorită folosirii sub capa
citate a utilajelor din dota
re. Astfel, gradul de folo
sire. a timpului de lucru dis
ponibil la principalele utilaje 
miniere a fost sub cel planifi
cat : 72.8% (plan 85%) la com
bine de abataj ; 62% (plan 66%) 
la excavatoare cu cupă peste 2,5

mc ; 48,5% (plan 60%) la exca
vatoare cu roată cu cupă ; 73,3% 
(plan 81%) la combine de înain
tare. Avind în vedere că în pre
zent se află în stare de nefunc
ționare un număr mare de com
bine de abataj și de înaintare, 
de complexe mecanizate și ma
șini de încărcat, iar multei din 
cele aflate în funcțiune înregis
trează întreruperi repetate, se 
impune ca toate unitățile mini
ere să ia măsuri hotărite astfel 
încît instalațiile să funcționeze 
ireproșabil. Pentru aceasta este 
necesar ca lucrările de întreți
nere și reparații să se efectueze 
la timp și de bună calitate, iar 
calificarea muncitorilor care 
răspund de manipularea acestor 
utilaje complexe să fie la nive
lul corespunzător.

O importanță deosebită pentru 
îndeplinirea planului de produc
ție și a productivității muncii 
este îmbunătățirea gradului de 
folosire intensivă a utilajelor, 
întrucît productivitățile orare pe 
utilaj care se obțin sînt încă 
sub cele prevăzute.



IUnele probleme actuale ale producției de cereale și plante tehnice
IN ACTUALA etapă de dezvoltare economico-socială a 

țării o componentă esențială o constituie noua revoluție 
agrară, concept capabil de a oferi soluții viabile în con

dițiile mutațiilor multiple survenite în lume în ultimul de
ceniu.

Desprinzînd din multitudinea de aspecte ce confruntă eco
nomia pe cele esențiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta la 
cel de al II-lea Congres al oamenilor muncii din agricultură :• 
„Trebuie să punem pe primul plan creșterea producției de ma
terii prime și surse energetice, precum și dezvoltarea puter
nică ă agriculturii — aceste două sectoare avînd rolul hotărî- 
tor în dezvoltarea generală a agriculturii, în asigurarea pro
gresului multilateral al întregii societăți", așezînd așadar, pe 
același plan problema energetică și cea alimentară. într-ade- 
văr, aceste două probleme sînt strîns legate prin mai multe as
pecte, intre care amintim două mai importante ; dependența 
strictă a producției de cereale și plante tehnice de consumul 
de energie (sub formă de carburanți, îngrășăminte chimice Și 
pesticide obținute toate cu mari consumuri de materii ener
getice) precum și faptul că agricultura este activitatea econo
mică nu exclusiv consumatoare de energie ci și producătoare de 
energie, în primul rînd de energie sub forma sa cea mai nobilă, 
de alimente, apoi de produse secundare (paie, coceni, etc.) folosi
bile (prin fermentare biologică, chimizare sau direct) în gene
rarea de energie. Datorită acestui aspect bilanțul energetic, 
indică cea mai eficientă utilizare a combustibililor în agricul
tură. De altfel poziția României nu este singulară din acest 
punct de vedere, opțiuni de același fel făcindu-se și în cele
lalte țări socialiste, ca și în țări capitaliste dezvoltate.

Cu același prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că un 
raport nu întru totul just între dezvoltarea industriei și agri
culturii a frînat dezvoltarea, producției vegetale și animale, 
aceasta nereușind să țină pasul cu cerințele populației, cu ne
voile industriei și cu necesitățile de export.

O analiză comparativă a dezvbltării agriculturii românești 
în ultimele13 decenii cu perioada interbelică demonstrează că, 
o caracteristică a perioadei interbelice a fost nivelul stagnant 
al producțiilor agricole, influența determinantă a factorilor cli
matici și o încorporare extrem de lentă a progresului tehnic, 
în schimb producția de cereale și plante tehnice din România 
crescînd continuu după 1950. Investițiile făcute de către stat 
în agricultură s-au alocat pe 4 direcții principale : mecanizare, 
chimizare, îmbunătățiri, funciare, investiții în cercetarea știin
țifică.

Astfel 'prin eforturile statului și ale cooperativelor agricole 
s-a ajuns ca 2,3 milioane hectare să fie irigate, pe 1,1 milioane 
hectare să se realizeze lucrări de desecări, iar pe 800 mii hec
tare să se întreprindă operații de. combatere a eroziunii solului, 
ceea ce a redus considerabil impactul condițiilor climatice dînd 
cale liberă introducerii unor tehnologii științifice de cultură a 
plantelor.

Este totuși evident că sporirea producției agricole în Româ
nia (ca și pretutindeni în lume) după 1950 se datorează mai 
ales chimizării. Acest adevăr a fost punctat cu deosebită clari
tate de către marele genetist și ameliorator Norman Borlaug 
(laureat al premiului Nobel). „Nu există sămînță magică. Pen
tru obținerea producției sămînța este numai o premisă. Pentru 
a o valorifica, sămînța se cere plantată, fertilizată, curățită de 
buruieni și dăunători... Fără a ne apăra de mama natură, am 
obține la unitatea de suprafață o treime.sau jumătate din ceea 
ce putem obține folosind o serie echilibrată de tehnologii mo
derne". Intr-adevăr potențialul natural de producție al solurilor' 
din țara noastră, chiar a celor mai fertile, este în jur de 2000 kg 
grîu pe hectar (date similare au fost obținute și în alte țări 
ale lumii) ceea ce este cu mult sub producțiile planificate. 
Numai îngrășăfnintele se apreciază că au sporit producția agri
colă în România cu peste 40%, combaterea chimică a bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor avînd și ea o contribuție importantă, 
mai ales după 1970.

Date statistice provenite din întreaga lume demonstrează 
elocvent „că producția agricolă obținută ește dependentă direct 
de cantitatea de îngrășăminte folosite (tabel 1), România si- 
tuîndu-se (ca randament al utilizării îngrășămintelor) .cu puțin' 
peste media mondială. în decursul anilor producția agricola 
din România a crescut paralel cu. cantitatea de îngrășăminte 
administrată :

1950 — 6.000 tone îngrășăminte, 5.149.000 tone cereale pra- 
.. • duse ; ■

1960 — 74.500 tone îngrășăminte, 9.826.000 tone cereale pro
duse ; • t

1970 — 594.300 tone îngrășăminte, 10.631.000 tone cereale pro
duse ;

1980 — 1.113.500 tone îngrășăminte, 20.200.000 tone cereale 
produs.

.Astă.zi nu mai există îndoieli cu privire la relația între în
grășăminte și producția agricolă, ea fiind demonstrată amplu 
atît cu argumente științifice, cît și prin exemplul țărilor cu 
agricultură dezvoltată. Este în același timp evident că o agri
cultură de tip tradițional sărăcește solul, în timp ce o fertili
zare rațională, echilibrată ridică în mod continuu potențialul 
de fertilitate al acestuia. Nu pot fi trecute totuși cu vederea 
unele neajunsuri ce persistă în acest domeniu. Una dintre aces
tea o constituie decalajul prea mare dintre potențialul produc
tiv al soiuriloi' și hibrizilor realizat cu ajutorul unei tehnolo
gii optime de cultură, potențial ilustrat nu numai de ceea ce se 
obține în parcelele experimentale ci și de realiză'rile multor 
unități din agricultura noastră socialistă. La rândul său cerce
tarea științifică a fost capabilă să furnizeze noi soiuri și hi
brizi. Astăzi 75% din suprafața cultivată cu grîu din țară se 
realizează pe baza unor soiuri românești, cca. 90% din supra
fața cultivată cu porumb folosește hibrizi românești, 100% din 
suprafața cultivată cu floarea soarelui și orz etc. Producția 
de cereale și plante tehnice din România se realizează integral 
cu ajutorul tehnologiilor originale elaborate de către ICCPT 
Fundulea și stațiunile experimentale de profil, tehnologiile în
corporând în multe cazuri sugestii venite din producție.

Ca urmare a eforturilor financiare ale statului destinate 
celor 4 factori de producție (investițiile au crescut de la 600— 
700 milioane lei în 1950 la 20 miliarde în 1977), producția me
die de grîu a țării a crescut relativ constant, în medie cu 63 kg/ 
ha anual, adică exact în același ritm ca într-o țară cu o agricul
tură foarte intensivă — Anglia (diferența este dată de nivelul 
inițial : Anglia a pornit de la 3 500 kg/ha și a ajuns la 5000 
kg/ha, România de la 1000 și a ajuns în, 1975 la 2 500 kg/ha).

Analiza sporului obținut demonstrează că producția a fost 
determinată în această perioadă în proporție de 67% de noile 
soiuri și tehnologii introduse, mersul vremii influențînd numai 
în proporție de 33% producția agricolă. în zona Bărăganului 
s-a înregistrat — datorită nivelului scăzut de la care s-a por
nit, a condițiilor naturale fovorabile, cel mai mare spor de 
producție din țară : în medie 90 kg/ha anual. în județele Călă
rași și Ialomița sporul de producție a fost de 120 kg/ha anual, 
adică de la 500 kg/ha media în 1955 la peste 3 500 kg/ha în 
1975. Aportul științei prin soiuri și tehnologii a fost în aceas
tă zonă ceh mai mare din România (81%). ceea ce evidențiază 
aptitudinea deosebită a acestei părți a țării de a asimila noul
Relația între cantitatea de îngrășăminte folosită și producția 
de cereale obținute în diferite zone ale globului (după Peter-

burgskii, 1981)
Zona geografică Doza de îngrășământ Producția de

(kg substanță cereaie *)
activă/ha) (kg/ha)

Africa 12,8 969
Australia 23,5 1 335
America de Sud 31,3 1 629
Asia 34,6 1 746
Media mondială 63,6 1 975
R. P, Chineză 59,0 2 077
R. S. România ••) 121,7 3 009
America Centrală 86,4 3 069
Europa 204,5 3 110
R.D.®. 352,9 3 223
Franța 269.1 3 443
S.U.A. 106,5 3 529
R. F. Sermană 423,1 3 628
Japonia 430,5 5 282 ■

* ) Realizate în anul 1976.
*• ) Producția realizată în 1979 — la grîu, porumb șl orz -- anuarul 

statistic al R.S. România, 1980



din știința agricolă. în producția de porumb, creșterea medie 
in perioada 1965—1975 a fost de 140 kg/ha, în împrejurările 
favorabile generate de Congresul al IX-lea al partidului, prin 
generalizarea în producție a hibrizilor de porumb (creați și de 
institutul nostru), sporul fiind determinat în proporție de 71% 
de noii hibrizi și tehnologia modernă. în județele Călărași și 
Ialomița producția de porumb care era de 1 600 kg/ha in 1961 
a ajuns la 5 600 kg/ha în 1975.

La floarea soarelui creșterea sistematică a producției începe 
de asemenea în 1965, în cadrul aceleiași orientări și după ce 
ICCPT Fundulea a introdus în România, înaintea tuturor celor
lalte țări din lume, hibrizi și tehnologii noi la această cultură. 
Media pe țară la floarea soarelui a crescut de la sub 1000 kg/ha 
în 1965 la aproape 1 400 kg/ha în 1975, sporul fiind determinat 
în proporție de 76% de noii hibrizi și de tehnologie. Creșterea 
cea mai mare din țară se înregistrează tot în județele Călărași 
și Ialomița de la mai puțin de 700 kg/ha în 1958 la aproape 
2000 kg/ha în 1978.

Producția de orz, care a stagnat în România interbelică ia 
o medie în jurul a 1 100 kg/ha, a crescut lent, dublîndu-se în 
perioada 1955—1970. Un salt s-a înregistrat după introducerea 
în producție a soiului Miraj. Producția altor specii de cereale 
și plante tehnice a înregistrat o dinamică similăfa.

Realitatea demonstrează că materialul biologic folosit în 
agricultura noastră are calități egale cu cel utilizat în țările 
cu producții mult mai mari la unitatea de suprafață, dar în 
timp ce, de pildă, în Olanda se obține în medie pe țară 90% din 
potențialul de producție al soiurilor de grîu, în România se 
obține sub 50%. Această constatare demonstrează marile po
sibilități de sporire a producției agricole în țara noastră. Valo
rificarea lor presupune însă o îmbunătățire a stilului de muncă 
la toate nivelele, începînd cu .muncitorii și mecanizatorii și 
mergînd pînă la organele de decizie și planificare.

Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aprecia la închiderea lucrărilor Plenarei P.C.R. din 1—2 iunie 
dificultatea muncii în agricultură arătînd că aceasta poate fi 
considerată în unele împrejurări ca fiind mai mare decît în 
electronică. Dificultățile sporite ale agriculturii nu se leagă 
numai de imposibilitatea controlării tuturor parametrilor- (ca 
în industrie) ci și de caracterul său complex datorat faptului că 
ea reprezintă un proces biologic. în legătură cu. aceasta, ma
rele agronom român 6h. Ionescu-Sisești observa cu subtilitate : 
„Pentru realizarea celui mai mare succes în agricultură... se 
cere o conlucrare egală a tuturor factorilor... rentabilitatea de- 
pihde de factorul cel mai nefavorabil". lealitatea practică de
monstrează că tocmai aceasta este cauza care limitează pro
ducția agricolă. Dispunem în prezent de tehnologii valoroase, 
capabile să satisfacă orice exigențe dar acestea nu se aplică 
întotdeauna integral, de vină nefiind în toate cazurile slaba 
organizare, ci și un decalaj între necesități și posibilități. Impo
sibilitatea de a efectua lucrarea solului la vreme, o anumită 
întîrziere a semănatului peste epoca. optimă, nerealizarea den
sităților recomandate, lipsa unei oarecare cantități de îngrășă
minte (sau sortimentul adecvat al acestora), întîrzieri în tra
tarea cu insecticide sau erbicide, sînt tot atîția factori ce limi
tează producția obținută. Depășirea acestor dificultăți impune 
aprecierea realistă a posibilităților și stabilirea pe baza aces
tora a tehnologiilor adaptate condițiilor. Astfel, cercetarea 
poate furniza soluții de reducere a consumului de carburanți 
spre exemplu, se pot găsi soluții în funcție de disponibilul în 
acest domeniu, dai- dacă aceștia lipsesc tocmai toamna, atunci 
cînd solul trebuie lucrat, o diminuare a producției va fi ine
vitabilă, după cum inevitabil va crește consumul de motorină 
în cazul lucrării solului iarna sau primăvara la umidități ri
dicate, fără a mai vorbi de deteriorarea solului (care reprezintă 
probabil răul cel mai mare, datorită caracterului său de du
rată). Este o realitate care nu poate fi negată dacă dorim să 
ocolim situații ca cele pe care le critica în trecut Ionescu-Si
sești. „Programele evaluate în fiecare clipă sînt ca baghete care 
dau oamenilor o iluzie după care nu se ascunde o realitate... 
O lege este un plan de muncă... pentru societate. Dar nu e 
munca însăși".

O planificare realistă din vremea noastră trebuie să evite 
centralismul excesiv, înlocuind tot mai mult pîrghiile adminis
trative cu cele economice, încurajînd inițiativa și spiritul de 
răspundere al celor ce lucrează în ferme. Noile măsuri vizînd 
dezvoltarea zootehniei printr-o concepție sănătoasă privind 
furajarea animalelor creează premise pentru a lichida situația 
paradoxală în care sistemul de agricultură, adecvat zonelor de 
șes a fost extins în zonele de deal și submontane, cu randa
mente total nemulțumitoare, cu efecte grave asupra solurilor. 
Trebuie însă să fie aplicate așa cum au fost gîndite, fără exa-; 
geruri care să conducă la încercarea de a transforma terenuri 
cu pante mari, supuse eroziunii în pajiști cultivate.

Rămînînd în sfera realităților de azi, nu'pot fi ignorate unele 
dificultăți întîmpinate de fertilizare, adică penuria de materie 

primă pentru îngrășămintele fosfatice (rezervele mondiale sînt 
suficiente pentru cel mult 60 ani) și consumul energetic foarte 
ridicat cu care se obțin îngrășămintele cu azot, concretizate 
într-un preț tot mai ridicat al acestor substanțe fertilizante pe 
plan mondial (161—389%). Costul energetic al îngrășămintelor 
cu azot nu trebuie totuși să ne facă să uităm că ele sînt o mă
sură puternic antientropică. Pe baza rezultatelor obținute la 
ICCPT Fundulea s-a demonstrat că la fiecare unitate energe
tică consumată prin îngrășăminte se obțin în plus 1,9 unități 
energetice la fasole, 4,8 unități la sfecla -de zahăr, 5,5- unități 
la porumb, 5,6—8,0 unități la grîu.

Este adevărat că în România sporurile ce se obțin pe seama 
fertilizării sînt încă foarte rentabile (1—2 tone cereale la hec
tar pe seama azotului cu o investiție de 430 lei și 300—600 
kg/ha pe seama fosforului, cu o investiție de 300 lei), dar nu 
putem să nu'ținem seama că în unele țări din Europa de vest 
lucrările se prezintă altfel : la o fertilizare moderată (NW0P;,3K5!)) 
se obține un spor de producție de 562,5 kg/ha cereale, iar cos
tul îngrășămintelor reprezintă valoarea a 560 kg cereale. Este 
limpede că acestea se află la limita rentabilității și că îngră
șămintele trebuie folosite în condiții care să asigure randamen
tul lor maxim. Cercetarea științifică românească a stabilit, 
folosind un material metodologic foarte evoluat, inclusiv me
tode izotopice, căi și metode de sporire a randamentului de 
utilizare a îngrășămintelor. Este necesar pe această linie să 
se treacă ia generalizarea aplicării localizate a îngrășăminte
lor pe rînd, odată cu semănatul la culturile prășitoare (măsura 
ce economisește și carburantul necesar unei treceri cu tracto
rul), la aplicarea fracționată a îngrășămintelor cu azot.

în condițiile în care roca fosfatică devine tot mai rară și 
mai scumpă trebuie rediscutată livrarea ei ca atare agricul
turii, în loc să fie transformată în superfosfați, formă în care 
coeficientul de utilizare este mult mai mare. Trebuie spus că 
știința nu dispune în prezent de' o soluție pentru substituirea 
fosforului în agricultură, ceea ce face ca pe zi ce trece lipsa 
acestui element să devină mai acută, iar prețul fertilizării unui 
hectar — tot mai ridicat. Se impune deci a folosi cu maximă 
răspundere rezerva de fosfor pe care o avem, iar lipsa sulfu
lui nu pare a fi un argument decisiv în această privință. Apli
carea unor soluții de desulfurare a combustibililor ar avea 
efecte deosebit de favorabile asupra sănătății populației, pro
ducției agricole, rezistenței metalelor cu coroziune și ar eli
mina probabil necesitatea importului de sulf, (așa cum s-au 
petrecut lucrurile în S.U.A.).

Un alt factor capabil să conducă la valorificarea cu eficiență 
maximă a îngrășămintelor îl reprezintă precizarea și respec
tarea unor asolamente raționale, în care leguminoasele (ce nu 
consumă îngrășăminte cu azot, ci dimpotrivă îmbogățesc so
lul în acest element) să aibă ponderea cuvenită. în fine, trebuie 
avută în vedere utilizarea în fertilizare a îngrășămintelor or
ganice. Utilizarea în agricultură a tuturor deșeurilor vegetale, 
animale, orășenești, industriale ar avea ca efect :

— purificarea mediului ambiant de aceste gunoaie foarte 
poluante ;

— conservarea potențialului de fertilitate al solului ;
— rezolvarea integrală a fertilizării cu potasiu și microele- 

mente (cu unele excepții în cazul zincului) ;
— producerea a 300.000 tone biogaz pe an (în cazul compos

tării anaerobe) ;
—• un aport direct de 45 kg/ha azot și 15 kg/ha fosfor, eu 

perspectivă de a crește la 75 kg/ha azot și 20 kg/ha fosfor în 
1985, la aceasta adăugîndu-se încă 20 kg/ha azot provenit din 
intensificarea fixării acestui element de către bacterii.

în ultimii ani au fost luate unele măsuri pentru a se trece 
de la o fertilizare pur minerală la faza superioară a fertilizării 
organo-minerale, capabilă de producții sporite cu consum ener
getic redus și în condițiile sporirii fertilității solurilor. Trebuie 
însă spus că aceste măsuri sînt cu totul insuficiente de vreme 
ce nu se planifică măcar cantitățile de combustibil necesar 
transportului acestor îngrășăminte. Pentru a se generaliza me
toda se cer proiectate și produse utilaje atît pentru compos
tare, cît și pentru administrarea în cîmp a îngrășămintelor or
ganice compostate sau proaspete, precum și un efort organizato
ric corespunzător.

Agricultura modernă utilizează așadar, importante, mijloace, 
consumă cantități de energie mari. Această constatare impune

dr. doc. Cristian HERA
directorul Institutului de cercetări 

pentru cereale și plante tehnice — Fundulea

dr. L. GHiNEA
cercetător științific principal 
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Realizarea 
la termen 
a parametrilor 
proiectați

EFORTUL făcut de țara noastră 
pentru realizarea unor ample 
programe de investiții se con

cretizează, an de an, în punerea în 
funcțiune a numeroase obiective e- 
conomice noi, care sporesc potenția
lul productiv al fiecărei ramuri, al 
economiei naționale în ansamblu, 
în acest sens, este suficient să amin
tim numai faptul că în cincinalul 
trecut au fost date în exploatare 
peste 2 800 capacități noi de pro
ducție industrială și agrozootehnică, 
iar în actualul cincinal vor fi con
struite peste 1 200 capacități indus
triale și vor fi modernizate circa 
1 100 întreprinderi, în timp ce în a- 
gricultură se vor crea 375 de noi ca
pacități, precum și numeroase obi
ective economice, științifice, sociale 
și culturale.

în aceste condiții, realizarea în 
termene cît mai scurte a indicato
rilor tehnico-economici proiectați la 
capacitățile puse în funcțiune este 
una din sarcinile deosebit de impor
tante, întrucît de aceasta depinde 
obținerea efectelor economice scon
tate de pe urma fondurilor avansa
te de societate și, în ultimă instan
ță, dezvoltarea economiei naționale 
și creșterea pe această bază a veni
tului național și a nivelului de trai 
al întregului popor.

Ce reflectă o analiză

LA SFÎRȘITUL anului trecut, ca 
urmare a mobilizării susținute a efor
turilor colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderile constructoare de 
mașini, a colaborării mai bune cu 
constructorii și moratorii de utilaje, 
din cele peste 140 de capacități de pro

ducție prevăzute a intra în funcțiune 
în această ramură (integral sau par
țial), peste 116 și-au realizat în în
tregime parametrii proiectați. Cu 
toate acestea, un număr de 24 ca
pacități din competența de aproba
re a Consiliului de Stat nu-și reali
zează integral parametrii aprobați. 
Dacă numeric capacitățile cu parame
trii nerealizați reprezentau numai 6% 
din capacitățile date în exploatare în 
1981, — integral sau parțial — totuși, 
acestea au diminuat realizările minis
terului cu o producție de peste 6 mi
liarde de lei. O situație similară s-a în
registrat și la 31 martie a.c., cînd pe 
ansamblul industriei construcțiilor de 
mașini existau 22 capacități de pro-. 
ducție industrială cu parametrii ne
realizați.

Analizele efectuate asupra cauzelor 
nerealizării la termenele aprobate a 
parametrilor tehnico-economici apro
bați au scos în evidență faptul că exis
tă neajunsuri în fundamentarea nece
sității realizării unor capacități de pro
ducție, în pregătirea și exploatarea o- 
biectivelor de investiții puse în func
țiune. în acest sens este de menționat 
situația existentă la întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița, care, la 
31 martie 1982, nu realizase indicatorii 
aprobați la 3 capacități pentru care 
producția era destinată consumului 
interni.

La două din acestea — capacitatea 
de piese turnate din fontă și capacita
tea de piese turnate din oțel — nerea- 
lizarea producției proiectate s-a dato
rat în principal neasigurării cu co
menzi și contracte a producției în 
structura proiectată, precum și intro
ducerii în fabricație de noi produse 
față de prevederile documentației teh- 
nico-economice aprobate (noi tipuri de 
motoare Diesel de tracțiune și motoare 
navale), fără ca factorii răspunzători 
să analizeze operativ și în amănunt 
cauzele care au condus la această si
tuație pentru a se lua măsuri cores
punzătoare.

Pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul realizării parametrilor pro
iectați trebuie să se acționeze cu pri
oritate în direcția:

• amplificării preocupărilor benefi
ciarilor și constructorilor pentru exe
cutarea și terminarea pînă Ia punerea 
in funcțiune a capacităților de produc
ție — a tuturor obiectelor și lucrări
lor prevăzute în documentațiile tehni- 
co-economice, precum și pentru asigu
rarea și pregătirea cadrelor necesare 
exploatării noilor capacftăți;

• asigurării ritmice și în cantități 
suficiente șl de calitate corespunzătoa
re a unor subansamble. materii prime, 
materiale și piese de schimb ;

• actualizării operative a indicato
rilor aprobați la capacitățile la care 
au intervenit modificări obiective de
terminate de schimbarea structurii 
sortimentale a producției, actualizarea 
unor prețuri la materii prime, materi
ale, combustibili etc., majorări de re
tribuții ale personalului angajat etc.

Normative de execuție 
adaptate specificului 
fiecărui obiectiv

ÎNTRUCÎT stabilirea duratelor de 
realizare a parametrilor proiectați are 
mai mult un caracter apreciativ, con
siderăm necesar ca, în funcție de ca
racterul obiectivului de investiții, să 
se elaboreze normative de durată care 
să țină seama de ramura din care face 
parte investiția, de faptul dacă s-au 
mai realizat sau nu în țară asemenea 
capacități, dacă investiția reprezintă 
o dezvoltare a unor capacități existen
te etc. în acest sens apreciem că s-ar 
putea stabili durate diferențiate de 
atingere a parametrilor proiectați la 
noile capacități de producție în func
ție de competența de aprobare a in
vestițiilor, specificul ramurii din care 
face parte (construcții de mașini, chi
mie, metalurgie etc.), de faptul dacă 
obiectivul de investiții reprezintă o 
dezvoltare a unei capacități existente 
sau se realizează pentru prima oară 
în țară. De asemenea, dat fiind faptul 
că la o serie de obiective de investiții 
producția destinată exportului capă
tă o amploare din ce în ce mai mare, 
este. necesar ca graficul de realizare 
a parametrilor proiectați să cuprindă 
în plus și indicatori referitori la : mo
dul de realizare a producției destinate 
exportului, a cursului de revenire brut 
și net și a aportului net valutar.

Dată fiind importantă majoră a res
pectării duratelor de realizare a para
metrilor proiectați se impune din par
tea tuturor factorilor care concură la 
realizarea obiectivelor de investiții să 
analizeze preventiv și în toată perioa
da aprobată de atingere a parametri
lor, modul de respectare a nivelelor 
prevăzute în graficele anexă la docu
mentație, propunînd măsuri operative 
pentru realizarea acestora. în acest 
sens considerăm necesar ca anexa nr. 
7 la „Normele tehnice nr. 4 b“ elabo
rate de Direcția Centrală de Statistică 
pentru completarea dărilor de seamă 
statistice de stat privind realizarea in
dicatorilor tehnico-economici aprobați 
la capacitățile de producție industriale 
noi puse în funcțiune să se întocmeas
că în toate cazurile în care nu s-au 
atins parametrii proiectați în termen 
de 12 luni de la expirarea duratelor 
aprobate și nu numai pentru situațiile 
în care s-a ajuns la concluzia că para
metrii aprobați Inițial nu pot fi reali
zați j aceasta ar da posibilitatea cu
noașterii în amănunt a cauzelor și 
răspunderilor ce revin factorilor care 
au concurat la nerealizarea indi
catorilor tehnico-economici aprobați, 
în vederea luării de măsuri ope
rative pentru înlăturarea deficiențe
lor care au condus la aceste re
zultate. De asemenea, o problemă 
deosebit de importantă, care se cere a 
fi tratată cu toată atenția la nivelul 
factorilor implicați în realizarea pa
rametrilor proiectați, este aceea de a 
mări gradul de fundamentare a nece
sității și oportunității noilor obiective 
de investiții, încă din stadiul de pro
iectare, analiză care să țină seama de 
evoluția în timp a cererilor benefi
ciarilor.

Marcel ANGHEL 
Banca de Investiții
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Opinii

Apropierea activităților funcționale 
de compartimentele de producție

01 Autoeonducerea și procesele de autoreglare la nivelul subunități
lor © De la conceptul de aprovizionare la cel de asigurare, bună gos
podărire și valorificare superioară a resurselor materiale © Mecanismul 
unei răspunderi colective și individuale

Dezvoltarea democrației so
cialiste, a autoconducerii munci
torești, iar în cadrul acestora 
promovarea pe scară largă a muncii și 

conducerii colective în cadrul unități
lor economice, lărgirea și aprofundarea 
formelor de participare a personalului 
muncitor la procesul de conducere re
prezintă un principiu de bază al poli
ticii partidului în actuală etapă a con
strucției. socialiste în țara noastră și își 
găsesc un tot mai amplu și detaliat 
cadru normativ în legislația economică 
și de organizare.

Cadrul organizatoric propriu al. au
toconducerii muncitorești trebuie sa 
permită punerea în valoare a întregu
lui potențial de indemînare și inteli
gență al forței de muncă, să sporească 
acest potențial, în vederea utilizării su
perioare a tuturor resurselor pentru 
dezvoltarea intensivă a fiecărei unități 
și a economiei în ansamblu.

Conducerea eficientă a proceselor de 
producție, deci și autoconducerea — in
diferent de metodele și tehnicile utili
zate — reclamă forme dc organizare 
care să. asigure valorificarea Ia un ni
vel înalt a potențialului unităților, 
ceea ee înseamnă și o apropiere reală 
a conducerii de locurile de muncă di
rect productive (individuale și colecti
ve) susceptibile de organizare. Tocmai 
din această apropiere se produce bogă
ția de idei și multitudinea de acțiuni 
prin care autficonducerea își realizea
ză obiectivele. tn fond, autoconducerea 
muncitorească trebuie să aducă cu 
sine și energia eforturilor grupului pro
ductiv, în direcția realizării calitative 
și cantitative a obiectivelor propuse, 
im primind o apropiere mai fermă a 
structurilor formale de eeie informale.

Unitățile economice cu personalitate 
juridică, indiferent de mărime, se con
stituie ca mecanisme econmnico-pro- 
ductive eu autoreglare. Autoconduce- 
rea muncitorească trebuie să adînceas- 
că într-o măsură tot mai mare func
ționarea proceselor de autoreglare Ia 
nivelul grupurilor productive — sec
toare, secții, ateliere, formații de lu
cru — ca o condiție esențială a valo
rificării întregului potențial productiv. 
Prin asigurarea proceselor de autore
glare la nivelul subunităților nu pre
conizăm numai o descongestionare a 
fluxului ascendent-descendent de in
formații, satisfăcînd principii de ergo
nomie ale conducerii întreprinderii, dar 
realizăm o latură a autoconducerii, pu- 
nînd spre soluționare colectivelor de 
oameni ai muncii problemele care se- 
ridică din însăși activitatea lor. Acest 
lucru presupune nu numai o apropiere 
a compartimentelor funcționale ale în

treprinderii de subunitățile productive, 
ci pur și simplu integrarea comparti
mentului funcțional în întreaga proble
matică a producției, în scopul perfec
ționării continue a fluxului productiv.

Evident, în fiecare unitate economică 
s-au cristalizat anumite raporturi între 
funcțional, producție și conducere, ra
porturi care subzistă chiar dacă dese
ori nu sînt conforme cu regulamentul 
de organizare și funcționare.

Un lucru este cert: nu pot fi echiva
lente cu integrarea pe care o avem în 
vedere vizitarea (de rutină sau inopina
tă) a secțiilor de producție, munca o zi 
pe săptămînă în producție etc. Muncito
rii lucrează în secție — deci numai acolo 
putem asigura creșterea calității for
ței de muncă; materialele se consumă 
în secție — acolo putem urmări cum 
sînt gospodărite;: invențiile, inovațiile 
și raționalizările trebuie utilizate în 
secțiile de producție, de multe ori sec
ția este și izvorul de unde ele vin (dar 
s-a dovedit mai dificil să le aplici de- 
cît să le descoperi); corelarea produc
ției cu nivelul, resurselor, folosirea în
locuitorilor, aplicarea cercetării opera
ționale, a analizei valorii etc. sînt rea
lități care trebuie să-și găsească per
manent locul în secțiile de producție.

Tot o realitate sînt prevederile Legii 
nr. 5/1978 care, prin îmbunătățirile adu
se în noua redactare, dau adunărilor 
generale ale oamenilor muncii compe
tența de a modifica profilul de fabri
cație și structura organizatorică, de a 
aproba scoaterea din funcțiune a fon
durilor fixe și declasarea bunurilor 
materiale, de a stabili măsuri privind 
recuperarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile. de a decide asu
pra numărului de personal necesar rea
lizării planului, asupra repartizării lui 
și asupra utilizării fondului de retri
buire. Toate acestea, accentuînd .conți
nutul real al autoge.stiunn muncitorești, 
impun o responsabilitate economico-fî- 
nanciară ale cărei cerințe ne apropie, 
vrind-nevrînd, de producție, de inte
grarea compartimentelor funcționale în 
problemele direct din producție, locul 
în care de fapt se realizează aceste 
cerințe.

Prin concepția modelului prezentat 
în schemă încercăm o fundamentare a 
integrării procesului de aprovizionare 
tehnieo-materială in responsabilitatea 
unui grup productiv din cadrul între
prinderii (vezi fig. din pag. 16).

Pornind de ia faptul’ că aproviziona
rea — avînd ea sarcină fundamentală 
asigurarea cu resurse- materiale nece
sare procesului de producție — este o 
componentă a funcției comerciale, 
funcție responsabilă de întreaga mișca

re a bunurilor materiale din întreprin
dere, căreia procesul de aprovizionare 
îi permite să-și realizeze cealaltă sar
cină importantă, privind desfacerea 
conform planului a produselor realiza
te. Putem sesiza un raport cauză-efect 
privind fluxul material; lipsa de resur
se duce la nerealizarea programului de 
desfacere. Acest raport este totuși in
direct, implicînd și un alt factor res
ponsabil, care nu numai că trebuie să 
asigure un program de producție co
relat cu nivelul resurselor materiale, 
ci în plus să sporească gradul de fo
losire a acestora. Raportul direct cau
ză-efect este omis în modelul prezen
tat, prin transferarea de responsabili
tate operativă la grupul productiv.

Toate organismele actuale, care sta
bilesc structura organizatorică a unită
ților economice, nu reflectă raporturi 
directe ale funcției comerciale cu flu
xul de producție. Dacă activitatea de 
aprovizionare la nivelul întreprinderii 
este subordonată conducerii acesteia și 
— funcțional — forului ierarhic dte spe
cialitate, prin care se asigură resursele 
materiale alocate prin planul național 
unic, este firesc să defalcăm aceste re
surse pe grupuri productive (secții și 
sectoare) și să Ie transferăm acestora 
sarcina asigurării lor.

Insuficienta inițiativă tehnică, tehno
logică și organizatorică a unor unități 
în adaptarea la cerințele folosirii cît 
mai gospodărești și economisirii resur
selor materiale face să se ^aglomereze 
fluxul de informații ascendente, fiind 
mai lesnicioasă solicitarea de materiale 
decît măsurile de economisire a lor — 
deși varietatea metodelor de economi
sire este încă neepuizabilă și poate 
oferi oamenilor muncii din producție 
ample posibilități de intervenție și afir
mare. Acește situații reclamă cu insis
tență realizarea în fapt a procesului 
de integrare. Cerințele privind utiliza
rea resurselor sînt ferm precizate în 
Legea nr. 14/1971 (modificată prin Le
gea nr. 11/1980), iar întreg fluxul de 
materiale este supravegheat de către 
unitățile bancare, care au sarcina de a 
nu aviza decontări de materiale dacă 
acestea nu provin de la furnizorii care 
le au în nomenclatura fie producție.

O trăsătură clară a modelului prezen
tat este aceea că aatogestiunea grupu
lui productiv uu se referă numai la bu
nurile încredințate, ei se extinde și la 
resursele alocate în strictă- concordanță 
cu cifrele de plan. Obiectivul urmării 
fiiin. I buna, gospodărire a resurselor, în 
cadrul! grupului se va pune problema 
găsirii celor mai eficiente modalități de 
valorificare a. deșeurilor rezultate din 
procesul tehnologic. Acest impact cu 
necesitatea apropie grupul produetiv de 
realitatea existenței unor limite în sfera 
alocării resurselor.. O asemenea situație 
declanșează circuitele de autoreglare 
impuse. Orienttnd eforturile personalu
lui muncitor din secție spre găsirea și 
utilizarea înlocuitorilor, legînd strîns
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Legătură funcțională gu forul 
ierarhic privind alocarea 

resurselor

api'ovizionarea de interesul declanșat 
al grupului, în scopul realizării integra
le a programului de producție — inte
grarea căpătînd un aspect firesc.

Modelul pune în evidență și alte me
canisme de autoreglare, ca: reducerea 
normelor de consum, evitarea pierde
rilor și rebuturilor, aplicarea operativă 
în producție a invențiilor, inovațiilor, 
raționalizărilor, a tehnologiilor noi etc., 
care vor solicita accentuarea laturii 
creative a procesului de muncă din 
partea întregului personal care face 
parte din grupul productiv.

Funcționarea procesului de aprovi
zionare în forma preconizată, în cadrul 
grupurilor productive, ar fi asigurată 
de sistemul de dublă subordonare al 
persoanei responsabile de această acti
vitate. în cadrul formelor actuale de 
organizare, activitatea de aproviziona
re are două laturi: cea funcțională — 
care constă în toate operațiile care se 
finalizează cu încheierea contractelor 
economice și cea operativă — care 
constă în aprovizionarea efectivă cu 
materiale, pe baza contractelor și co
menzilor. De obicei, personalul din ca
drul compartimentului le realizează pe 
ambele, pe grupe de materiale, rareori 

pe secții de producție. Trecerea activi
tății operative de aprovizionare în res
ponsabilitatea grupului productiv nu 
ar afecta prea mult repartizarea per
sonalului pe grupe de materiale; sec
țiile, prin profilul lor de fabricație, uti
lizează o nomenclatură limitată de re
surse, furnizorii lor fiind, mai mult 
sau mai puțin, bine definiți și con
stanți, Pentru nomenclaturi comune 
mai multor secții se pot asigura coo
perări operative.

Dubla subordonare obligă la legături 
funcționale privind redistribuirile, dar 
mai aleș la un plus.de responsabilitate 
în fundamentarea planului de aprovi
zionare, prin sporul de interes al 
grupului productiv. Se poate prevedea 
o anihilare a factorilor creatori de 
stocuri supranormative și fără mișca
re. Latura funcțională a procesului de 
aprovizionare va urmări repartizarea 
echitabilă a resurselor pe secții și sec
toare, organizarea cooperării în proce
sul de aprovizionare, controlînd fluxul 
de intrări prin depozitul central. în 
fapt, printr-un sistem de diviziune a 
muncii, compartimentul aprovizionare 
din cadrul întreprinderii va desfășura 

activitatea documentară a întregului 
proces.

Dispersarea propusă a unei activități 
funcționale t poate fi criticabilă la pri
ma vedere, dai’ cred că în nici un caz 
nu ar genera efecte defavorabile. Cred 
că prin activizarea- comisiei pentru 
aprovizionare, desfacere, export-im
port a C.O.M., aceasta șe va putea a- 
firma și ca un organism de cooperare 
și coordonare a activității dispersate.

Extinderea responsabilității privind 
gospodărirea resurselor materiale la ni
velul fiecărui om al muncii va deter
mina găsirea și altor soluții corespun- 

j zătoare. Una dintre acestea ar fi folo- 
I sirea sistemului sarcinilor de serviciu, 
I care să nominalizeze răspunderile ce 

decurg din aplicarea noii organizări. 
Desigur că stabilirea de sarcini nu va

■ fi ușoară, fiind vorba de un efort su
plimentar din partea personalului de 
conducere și tehnic din cadrul secției,

; pentru o permanentă punere în acord 
a procesului tehnologic cu nivelul re- 

i surselor. (Este mai lesne să justifici 
i prin lipsa materialelor orice lacună din 
: procesul tehnologic, chiar și risipa, de-
■ cît să găsești soluții de adaptare, pre

văzând din timp și evitînd toate pier
derile !)

Pornind de la principiul fundamen
tal al autogestiunii economico-financia- 
re în contextul autoconducerii munci
torești — răspunderea colectivă asupra 
bunei gospodăriri a mijloacelor mate
riale și bănești, încredințate de socie
tate, trebuie în mod firesc să asigu
răm delegarea responsabilității de ges
tiune, în primul rînd pe grupuri pro
ductive . și de aici pe fiecare lucrător. 
Orice neglijență în buna gospodărire a 
obiectelor muncii afectează pe fiecare 
om al muncii în parte, ca și întregul 
colectiv. Privind lucrurile din acest 
punct de vedere, modelul în ansamblu, 
prin procesul de autoreglare, apropie 
ferm interesele membrilor grupurilor 
strict productive de imperativele eco
nomisirii. El poate constitui o bază de 
colaborare a întregului personal în 
scopul comun al depășirii situațiilor 
critice, creînd noi posibilități de afir
mare și de satisfacție profesională.

Dacă ‘ adunările generale aprobă mo- 
L dificarea profilului de fabricație, aeeas- 
! tă modificare va fi rezultatul cunoaș

terii unor necesități legate de resurse
le ce pot fi asigurate și de posibilită
țile de desfacere, de imperativul mo. 
dernizării și diversificării producției.

I Deși în cele de mai sus am avut în 
vedere integrarea în producție numai 
a activității de aprovizionare, cred că 
și alte compartimente și activități au 
posibilități similare. Este suficient să 
amintim că în Legea nr. 57'1974 apare 
funcția de’ contabil șef de secție, care 
este însă destul de rar utilizată, prefe- 
rîndu-se concentrarea activității finan
cial'-contabile la nivelul întreprinderii. 
Existența la ■ secții. a contabilului-șef 
(mai potrivită ar fi denumirea de eco- 
nomist-șef) ar avea o însemnătate de 
prim rol nu numai în ce privește la
tura de tehnică financiar-contabilă a 
întocmirii și urmăririi bugetului de ve
nituri și cheltuieli și elementele de au- 
togestiune la nivelul compartimentelor 
de producție, dar și — ca o bază pen
tru aceasta — în formarea și ridicarea 
conștiinței economice a muncitorilor, a 
conducătorilor formațiilor de lucru și 
ai proceselor de producție.

Eugen HANCA
Suceava

plus.de


S RĂSPUNSURI IA ÎNTREBĂRICorelația între producția fizică și valorică in procesul îndeplinirii planului
I Articolul din acest număr își propune să răspundă la 

întrebarea de ce, uneori. în procesul îndeplinirii planului, 
apar necorelări între producția fizică și producția valorică 
și care sînt modalitățile de prevenire sau de înlăturare a 
acestor necorelări.

IN cuvîntările secretarului general al partidului nostru, în 
alte documente de partid s-a subliniat adeseori nece
sitatea realizării plapului concomitent la producția 

fizică și la producția valoricărespectiv la producția netă și 
la producția marfă vîndută și încasată, O așemenea cerință 
esențială este pe deplin justificată dacă avem în vedere carac
terul planificat al economiei noastre. Planul constituie un tot 
unitar, iar realizarea lui trebuie asigurată la toți indicatorii, 
respectîndu-se astfel cerințele generate de interdependențele 
existente în circuitul economic.

Realizarea .în egală măsură a planului producției fizice și 
a celei valorice (producția netă) — aspect asupra căruia ne vom 
opri cu deosebire în cele ce urmează — se impune asigurată 
cu atît mai mult în condițiile acțiunii noului mecanism econo- 
mico-financiar, bazat pe autoconducere, pe autogestiune și auto
finanțare. implicînd, deci, atribuții și responsabilități sporite ale 
unităților economice, industriale' în procesul de îndeplinire a 
prevederilor. Cu o contribuție sporită în elaborarea planului 
de producție, asigurînd- fundamentarea prevederilor sale și ini
țierea unor acțiuni și măsuri cu termene și responsabilități con
crete pentru înfăptuirea sarcinilor, unitățile și centralele 
industriale sînt în mod nemijlocit răspunzătoare de îndeplini
rea tuturor obiectivelor .stabilite. Ele trebuie să desfășoare o 
perseverentă activitate de cunoaștere în detaliu a felului în 
care se realizează sarcinile, a corelațiilor dintre ele, pe întreaga 
filieră a procesului de producție, intervenind prompt, cu măsu
rile cele mai potrivite, pentru prevenirea și înlăturarea neajun
surilor. Practic, în fiecare moment' al procesului de producție 
trebuie asigurate echilibrul și corelațiile necesare — respectiv 
între producția fizică și valorică, — o bună funcționare a uni
tății ca verigă în lanțul complex al reproducției lărgite. 
Numai astfel prin echilibrul între planul fizic și valoric, pot 
funcționa autoconducerea, autofinanțarea și autogestiunea.

Să ne referim însă, în mod concret, la conținutul corelației 
urmărite. Așa cum este cunoscut, în prezent, prevederile de 
plan conțin, atît indicatori fizici cît și valorici, respectiv pro
ducția fizică și cea netă. Exprimarea producției în unități 
fizice^ este imperios necesară în primul rînd pentru urmărirea 
corectă a executării valorilor de întrebuințare necesare consu
mului productiv sau individual. Totodată, aceasta asigură posi
bilitatea realizării de comparații pe plan național și interna
țional, dar ea nu permite să fie însumate produse eterogene și 
nici activități eterogene. Deci, cu ajutorul indicatorilor fizici 
nu se poate exprima — sintetic, desigur — activitatea unei în
treprinderi, nu se pot realiza comparații cu alte întreprinderi 
în cazul în care diferă nomenclatorul de fabricație. Ca urmare, 
metoda valorică — respectiv indicatorii valorici, indispensabili 
procesului de conducere și planificare ă economiei în condițiile 
acțiunii legii valorii — este în prezent singura metodă cu ca
racter general; prin intermediul prețului, toate categoriile d'o 
produse și toate genurile de activități pot fi însumate și com
parate în timp și în spațiu; de asemenea, indicatorii valorici 
permit sesizarea diferențelor calitative (prin intermediul pre
țului) și calcularea unor indicatori sintetici la scara economiei.

Așa cum este cunoscut, chiar în condițiile economiei socia
liste pot să apară un șir de contradicții între valoare și valoare 
de întrebuințare, fapt ce aduce după sine dereglări între pro
ducția fizică și cea valorică — care îmbracă diferite forme, 
avînd în vedere instrumentele cu care se operează în condu
cerea și planificarea economiei naționale, ca și dialectica inte
reselor micro și macroeconomice.

Dacă ne referim la instrumentele și tehnicile operaționale 
este de menționat că pozițiile prevăzute în planul unei între
prinderi se pot împărți în: sortimente simple (care coincid cu 
un anume produs) și sortimente complexe (care se compun din 
mai multe produse). în același sens amintim categoriile produse 
nominalizate în plan și produse nenominalizate, care figurează 
:a poziții globale (cantitativ și valoric sau numai valoric). Alte 
•ategorii cu care se operează sînt : sortimente cuprinse în pla
iul național unic și sortimente detaliate în planul departamen- 
al (inclusiv cele cuprinse în planul întreprinderilor). O altă 

. precizare care se impune constă în aceea că indicatorii de plan 

pot fi divizați și în.indicatori obligatorii de plan (cum este rea
lizarea planului pe sortimente) și indicatori de plan derivați, a 
căror realizare nu-este consemnată ca sarcină , de plan (cum este 
structura producției).

Realizarea corelației între producția netă și producția fizică 
impune corelarea judicioasă pe toate treptele activității a tuturor 
acestor grupe și categorii de indicatori. în fapt, dereglările care 
pot să apară intre indicatorii fizici și cei valorici ai produc
ției în procesul îndeplinirii planului pot fi localizate anteplan, 
adică în modul de elaborare a planului, sau postplan, adică 
decurgînd din fenomene care apar în cursul execuției planului. 
O cauză des întîlnită a dereglărilor anteplan constă în aceea 
că la o serie de întreprinderi — la data elaborării planului — 
o parte a producției'rămîne neacoperită cu contracte cu bene
ficiarii.^ Această face ca, în situațiile respective. în plan să se, 
prevadă valoric sau/și .fizic sortimente complexe pe baza ex
perienței și să se facă o anumită aprovizionare cu materiale 
tocmai în aceste condiții. Ulterior, precizîndu-se sortimentele 
sau beneficiarii, apar stocuri" peste și/sau sub necesarul de ma
teriale și se produc deplasări structurale ale producției, ceea 
ce creează discordanțe între indicatorii fizici și valorici. Este 
evident că tocmai întreprinderile și centralele industriale, fes- • 
pectînd prevederile legii, asigurînd o bună pregătire a fabrica
ției, sînt cele dintîi chemate să înlăture asemenea inadvertențe.

Pe de altă parte, dereglările posibile după elaborarea planu
lui își au deseori sursa fie în cauze interne legate de anume 
interese ale întreprinderii (care acordă prioritate indicatorilor 
valorici), fie în cauze externe legate de modificările cerute de 
organele de resort (modificări de indicatori valorici fără să se 
modifice și cei fizici sau invers). Totodată, în condițiile în care 
aprecierea rezultatelor și acordarea stimulentelor în .unități 
este legată mai mult de indicatorii valorici (producția netă, 
cheltuieli la 1 000 lei producție, beneficii etc.), întreprinderile 
tind să acorde prioritate realizării planului, valoric, determinînd 
— în anumite limite — deplasări structurale care să le permită 
neglijarea realizării planului fizic la acele sortimente care 
le „dezavantajează",

Pentru soluționarea unor asemenea necorelări se folosesc di
ferite pîrghii. Ele sînt bazate pe necesitatea îmbinării armonioa
se a intereselor concrete ale unităților, cu cele ale economiei 
în ansamblul ei, pe cerința de a prevala aceste ultime interese 
în fața unor „argumente" ale întreprinderilor ce exprimă cel 
mai adesea obiective înguste, momentane, limitate.

în condițiile complexului de interferențe din economia na
țională, asemenea practici dăunează însăși, activității întreprin
derilor unde ele sînt promovate, unde ele se cădesc. De 
exemplu, la întreprinderile bucureștene „Timpuri Noi", „23 Au
gust" și I.M.U.A.B.. în cursul anilor 1(180 și. 1981. necorelarea 
între valoarea producției fizice planificate și cea a producției 
marfă exprimată în prețuri de producție — necorelare deter
minată de motive de genul celor expuse mai sus — s-a mani
festat direct în diminuarea unor posibilități de autofinanțare 
prin plata unor penalizări provocate de neîndepliniri sortimen
tale, a unor dobîrizi penalizatoare ; totodată, au apărut dezechi
libre între încasări și plăți, iar stabilirea judicioasă a necesa
rului de mijloace circulante a avut de suferit. Situațiile de 
acest fel întâlnite, din păcate, și în alte unități industriale, 
constituie un argument în plus pentru ca la unitățile respec
tive, printr-o activitate superior organizată, fundamentată și 
ritmic desfășurată, planul să fie îndeplinit la toți indicatorii.

Ca pîrghii de acțiune în acest cadru menționăm contractele 
economice ;. penalizările legale pentru nerespectarea întocmai a 
acestora ar trebtii să depășească „avantajele" pe care le prezintă 
nerealizările amintite. Pe de altă parte, aprecierea activității 
unei unități ar trebui să se facă și în funcție de gradul 
de realizare a contractelor. Menționăm, totodată, pîrghia 
prețurilor, asigurîndu-se, încă din etapa de plan, corelarea 
strictă a producției nete cu cea fizică, corelație care trebuie 
menținută pe întreg parcursul realizării prevederilor. Sub
liniem. de asemenea, cerința realizării unui calcul judicios al 
ratei rentabilității, asigurarea din vreme, așa cum de altfel 
prevede legea, a nominalizărilor de plan etc. Trebuie spus că 
în condițiile noului mecanism ecpnomico-firianciar asemenea 
procese au căpătat un grad tot mai înalt de materializare, în 
unități fiind deplasat în mod substanțial accentul pe urmărirea 
fizică a producției pe fiecare sortiment.

prof, dr. Ai. GHEORGHIU 1



teorii-idei

Industria informatică 
și informatica funcțională

I. Caracterul industrial al informaticii
ÎN ceea ce privește caracterul industrial al informaticii, 

chestiune larg dezbătută, problema poate fi rezolvată numai 
iacă acceptăm o definire a industriei corespunzătoare realită
ților secolului XX.

în secolul trecut, ca urmare a primei revoluții industriale, 
Karl Marx analiza cu mare atenție industria și mașinismul în 
lumina legii concordanței dintre forțele productive și relațiile 
de producție. în anul 1847 Marx scria : „Mașina este o con
centrare de unelte de muncă...“ *)  și explicita dezvoltarea ma
șinii în modul următor : „Unelte simple, acumulare de unelte, 
unelte compuse, unelte compuse acționate de un singur motor 
manual, de către om, unelte acționate prin forțe naturale, ma
șina, sistem de mașini avînd un singur motor, sistem de mașini 
avînd ca motor un automat, — iată evoluția mașinilor".* 2)

9 Karl Marx, Misăre de la philosophic, Paris, A. Frank, Bruxelles, 
G.G. Vogler, 1847 ; vezi în Marx, Engels, Opere, voi. 4. București. Editura 
politică, 1963, p. 151.

2) Textul este reprodus după Marx, Mizeria filozofiei, Editura Parti
dului Comunist Român 1947 p. 121 care diferă oarecum de textul din 
Opere, voi. 4, p. 151 (vezi nota 1) unde enunțările „sistem de mașini 
avînd un singur motor, sistem de mașini avînd ca motor un automat" 
sînt înlocuite cu o singură formulare „sistemul de mașini eu motor 
automat".

3} Q analiză a redefinirii industriei se găsește în studiul autorului 
..Clbernetlzarea industriei", publicat în revista Era Socialistă sau în 
comunicarea „Inteligența artificială și industria" Ia sesiunea Ciberneti
ca sistemelor industriale, București, Academia R.S. România, 20 apri
lie 1982.

'■) Circulara Ministerului Finanțelor nr. 1 503 din 13 februarie 1978,

Succesiunea înregistrată și prevăzută de Marx cuprinde și 
automatizarea însă în mod evident o automatizare motoare, 
mecanică. Această succesiune trebuie s-o completăm astăzi cu 
automatizarea cablată, automatizarea programată, automatiza
rea cu inteligentă artificială, apoi cu automatizarea prelucrării 
informației și a activității de concepție și proiectare construc
tivă și tehnologică. Substratul acestor extinderi succesive ale 
automatizării este asigurat de electronică și informatică. Sîn- 
tem într-un plin proces de transformare a industriei datorită 
microelectronicii si informaticii.

Dispozitivele microelectronice și programele informatice sînt 
unelte de tip nou în viața societății umane, la fel de impor
tante, la scară istorică, ca uneltele de piatră și de fier. Cu 
aceste unelte se realizează un alt fel de mașini, calculatoare 
electronice și pachete de programe, sisteme informatice și sis
teme expert.

Toate acestea duc la o nouă schimbare calitativă a forțelor 
de producție ale societății, fenomen pe care Marx nu avea 
cum să-l cunoască, dar pe care l-a intuit într-o anumită mă
sură, după cum am văzut. Industria, datorită noilor tipuri de 
echipamente electronice și informatice este astăzi mai largă 
și se lărgește continuu, atît din punct de vedere al mijloacelor 
pe care le utilizează cît și al sferei ei de aplicație.

Se știe că în definirea, devenită Clasică, a industriei, ea este 
considerată ca domeniul de activitate care prelucrează resurse 

: naturale și Ie transformă în produse și servicii.3) Industria 
nu prelucrează astăzi numai resurse naturale și materii prime 

■ ci și informație, iar prelucrarea informatică a informației ca 
un proces continuu sau repetitiv este o activitate de tip in
dustrial.

Este recunoscut oare acest lucru și dacă nu, avem dreptul 
| să susținem această afirmație ?

în legislația noastră există o serie de prevederi în acest 
Isens. Astfel, Decretul 499/1973 reglementează activitatea în do
meniul informaticii, existența legalizată a unităților de infor
matică iar alte prevederi ale legii privesc meseriile și posturile 
specifice informaticii, de analiști, programatori, ingineri de sis- 

j tem, operatori etc.
De asemenea, dacă cheltuielile cu informatica ale întreprin- 

Iderilor și unităților socialiste erau considerate în anii 1974— 
J1SW7 drept cheltuieli administrativ-gospodărești, după anul 
j 1977 unele cheltuieli privind consumul de materiale și energie 
pentru prelucrarea automată a datelor au fost trecute în ca
drul cheltuielilor generale ale întreprinderii, iar din anul 1978 

. Ministerul Finanțelor stabilește scoaterea din capitolul admi- 
mistrativ-gospodăresc a cheltuielilor cu informatica, în general, 
jși trecerea lor la cheltuieli generale de producție ale între- 
j prinderii. Este demn de menționat că în „Regulile de bază 
pentru planificarea, evidența și calcularea costurilor..." elabo
rate și transmise de Ministerul Finanțelor. Comitetul de Stat 
al Planificării, Direcția Centrală de Statistică și Comitetul Je 

jSțat pentru Prețuri (1980) la capitolul 20 „cheltuieli de interes 
general" din cadrul „Cheltuielilor generale ale întreprinderii". 

Ș la pct. 20.10 sînt cuprinse în mod explicit „cheltuieli pentru 
prelucrarea mecanizată și automată a informațiilor" care se 
referă la proiectare, programare, implementare, amortizare 
echipamente de calcul, materiale consumabile, retribuții și plata 
activităților efectuate de centre de calcul teritoriale sau alte 
centre de calcul cu gestiune economică.

Trebuie să mai observăm că aceste cheltuieli sînt cheltuieli 
indirecte de producție într-o întreprindere. în anul 1981 volu
mul total al acestor cheltuieli și care, de fapt, reprezintă pro- 
ducția informatică a unităților de calcul din întreprinderile 
tării a fost de circa 3 miliarde de lei Dacă adăugăm și pro

ducția Institutului central pentru conducere și informatică ne 
apropiem de o producție informatică de circa 4 miliarde lei 
la nivelul anului 1981. O parte din această valoare este recu
noscută ca producție directă, iar alta drept cheltuieli indirecte, 
în ambele cazuri însă activitățile de informatică sînt conside
rate parte din ramura serviciilor conform legislației în vigoare, 
în formularul dării de seamă statistice pentru prestările de 
servicii, alături de servicii cu caracter industrial, informatica 
o găsim într-un capitol IV „servicii cu caracter tehnico-științi- 
fic și de informatică". Un alt capitol al serviciilor care ne in
teresează este acela al „serviciilor de poștă, telecomunicații, 
radioteleviziune și publicitate" care se încadrează de asemenea 
în marea ramură a informației.

Vom observa însă că lucrările de artă fotografică, confec
țiile de îmbrăcăminte, încălțăminte și obiecte de uz gospodăresc 
pe bază de comandă și altele, întrucît se efectuează cu utilaje 
sau chiar manual sînt încadrate la servicii cu caracter indus
trial. în schimb, serviciile utilizînd echipamentele cele mai 
complexe ale tehnicii moderne, calculatoarele electronice, nu 
sînt considerate a avea un caracter industrial!

Cu toate acestea, recunoașterea informaticii drept o ramură 
a economiei își croiește drum. într-un formular recent de dare 
de seamă statistică referitor la planul forțelor de muncă și 
retribuire a muncii, informatica este încadrată la alte ramuri 
ale economiei, totuși în mod distinct (codul 98) alături de presă 
și cinematografie (codul 97). gospodărirea apelor (codul 99) și 
alte activități (codul 100). Mai mult chiar, în sensul pozitiv ur
mărit de noi, în nomenclatorul funcțiilor, meseriilor și specia
lităților care compun personalul muncitor aprobat odată cu 
Decretul privind lansarea planului pe anul 1982 informatica 
(Cap, XIV) este prevăzută distinct de ramura cercetare-știin
țifică, dezvoltare tehnologică și proiectare (Cap. XIII) de eco
nomia apelor (Cap. XVI) și de alte ramuri (Cap. XV, unde 
intră presa și cinematografia).

Constatăm progre
sul recunoașterii in
formaticii ca o ramu
ră distinctă în econo
mia națională deși 
încă nu este clarifica
tă poziția ei în con
textul celorlalte ra
muri și nici caracterul 
activității informatice. 

Părerea noastră este 
că informatica este 
cel puțin o ramură de 
servicii cu caracter 
industrial și de fapt 
ar trebui să fie în
scrisă ca o ramură 
distinctă cum sînt, 
spre exemplu, trans
porturile recunoscîn- 
du-i-se caracterul u- 
nei industrii specifice. 
Pe un plan mai gene
ral ea face parte din- 
tr-un sector de activi
tate mai larg, al in
formației, care cu
prinde telecomunica

țiile, presa, radioteleviziunea inclusiv producerea de echipamente 
informatice și de telecomunicații. Un asemenea punct de vedere 
se conturează pe plan mondial. într-o serie de lucrări se exa
minează corelația dintre patru mari sectoare de activitate : 
industrie, agricultură, servicii și informație, se totalizează pro
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centul din produsul social brut care revine informației (în 
S.U.A. depășește 50%), se propune structurarea Balanței legă
turilor între ramuri în raport și cu industria informațională 
în totalitate dar și cu subramurile acestei industrii.5)

5) O serie de date din acest punct de vedere bazate pe literatura de 
specialitate pot fi găsite în volumul autorului „A doua revoluție in
dustrială", București, Editura tehnică, 1980 ; vezi și N.D. Karunaratne, 
A.D. Cameron, Input Output Analysis and the Australian Information 
Economy, Information and Management, vol. 3, 1980, p. 191—206 ; de 
asemenea, Mihai Drăgănescu, Tehnologii pentru viitor, partea a II-a, 
în Revista economică, 2 aprilie 1982. nr. 13, p. 19—20, paragraful 4 „teh
nologiile informaționale".

®) Alan K. Graham, Software design : breaking the. bottleneck 
I.E.E.E. Spectrum, vol. 19, 1982, march, p. 43.

’) Op. cit., p. 49.
Op. cit., p. 49 ; intenția autorului în acest articol este aceea de a 

examina posibilitățile creșterii productivității muncii de programare.
s) Revista este anunțată de editura North Holland Publication din 

Amsterdam — Olanda, priniSl volum cu patru numere urmînd să apară 
în 1982 ; revista publică lucrări de Cercetare asupra economiei infor
mației, a telecomunicațiilor, analizei economice a sistemelor informa
ționale, productivității muncii de bircu, asupra noilor tehnologii in
formatice și telematice etc.

10) După Edward E David fr, Industrial research in America, 
challenge of a new synthesis, The Science Centenial Review. Washin
gton D.C., AAAS, 1980.

H) După International Business Week. July 6. 1981, p. 36—57 ,

Problema clasificării prelucrării informației versus industrie 
și servicii preocupă cercuri din multe părți ale lumii. Astfel, 
tian K. Graham, directorul unui program de cercetare asupra 
modelului economic national al S.U.A. bazat pe „dinamica sis
temelor" de la Sloan School of Management" al Institutului 
. ehnologic din Massachusetts, scrie : „în 1980, 48% din toți 
salariații S.U.A. erau angajați in manipularea informației (spre 
deosebire de industrie, servicii și agricultură). în 1979. cheltu
ielile pentru birouri (a căror muncă este prelucrarea informa
ției) s-au ridicat la circ- 800 miliarde de dolari sau circa 35% 
lin produsul social brut". 6).

Reținem faptul că prelucrarea informației este considerată 
distinct de activitatea industrială dar și de servicii Remarcăm 
că Alan Graham se referă mai sus numai la informația pre
lucrată în birouri observând că „piața pentru toate formele 
de prelucrare a informației este uriașă și abia a început să 
fie cuprinsă de calculator".7) Cuprinderea de calculator în
seamnă de fapt, comentăm noi, trecerea la informatică adică 
la prelucrarea industrială a informației. Autorul citat mai sus 
de altfel spune el însuși : „Din punct de vedere economic, 
industria calculatoarelor... se afirmă ca o industrie în creștere 
In mijlocul unei stări de stagnare generală... Fără îndoială, 
puțini se îndoiesc de creșterea viitoare a industriei calculatoa
relor sub toate formele ei : fabricație, programare, servicii și 
aplicații". 8 *) Deci- serviciile și aplicațiile obținute pe seama cal
culatoarelor sînt mai aproape de industrie decît de sfera tra
dițională a serviciilor. Acesta este și punctul de vedere pe care 
l-am susținut mai înainte. Poate că evidența caracterului in
dustrial al informaticii este astăzi oarecum mascată și din 
cauza unei insuficiente industrializări a activității de elaborare 
de programe, problemă care devine tot mai acută în tehnologia 
contemporană. Această temă va constitui dealtfel, obiectul dis
cuțiilor ce vor fi prilejuite de o întâlnire de lucru la Academia 
Republicii Socialiste România organizată de Institutul central 

pentru conducere și informatică, Ministerul Industriei de Mașini 
Unelte, Electrotehnică și Electronică și Colectivul de prognoză 
al Academiei.

Importanța economică și politică a informaticii este ilus
trată și de faptul că în acest an a început publicarea unei 
reviste internaționale intitulată „Information economics and 
policy". ®).

Informatica se situează ca industrie alături de alte industrii 
și prin efortul de cercetare și dezvoltare (C și D) pe care îl 
impune. în figură sînt prezentate cheltuielile „C și D“ pentru 
industriile informatică, electronică, industriile automobilului și 
petrolului (în 1978 în S.U.A.) în funcție de veniturile prin vîn- 
zări pentru întreprinderi de diferite dimensiuni.10) Indiferent 
de dimensiunea întreprinderii, informaticii îi revine un procent 
mai ridicat (circa 6%) pentru cercetare-dezvoltare din vînzări, 
nu numai față de alte ramuri ci chiar și față de electronică.

Acest lucru este confirmat și de un studiu asupra cheltuie
lilor pentru cercetare în anul 1980 pe ansamblul unor firme 
din diferite domenii care prezintă datele care urmează :n)

— industria aerospațială (14 companii)
— materiale de construcții (21 companii)
— industria automobilelor (6 companii)
— industria chimică (43 comp.)
— industria farmaceutică (27 comp.)
— industria electrotehnică (24 comp.)
— industria electronică (69 comp.)
— industria alimentară (40 comp.)
— industria cauciucului și anvelopelor

(12 comp.)
— industria oțelului (7 comp.)
— industria hîrtiei (18 comp.)
— industria constructoare de mașini și

de mașini unelte (64 comp.)
— industria semiconductorilor (8 comp.)
— industria de calculatoare electronice

(20 comp.)
— industria de echipamente de birou

moderne, informatice (12 comp.)
— industria de echipamente periferice și

de servicii de prelucrarea datelor 
(32 comp.)

4,5% din vînzări
1,1% „
4,0% „ „

2,4% „ „ .
4,9% „
2,8% „
2,9% „
0,6% „ - „

1,8% „ „ .
0.6% „
0,8% „.
1,6% ,.
6,0% ,.
6,4%

4,3% „

5,9% „
Se observă că procentele cele mai ridicate se înregistrează în 

domeniile microelectronicii (semiconductorii). • calculatoarelor
electronice și informaticii.

Cred că toate argumentele practice de mai înainte susțin 
caracterul industrial al informaticii ceea ce din punct de vedere 
teoretic se impunea de la început tinînd cont de prelucrarea cu 
echipamente, utilaje și sistețne tehnice complexe a unei materii 
prime specifice, informația, dar care este la fel de necesară 
modului de producție și vieții sociale ca și energia și resursele 
naturale de substanță. De acest lucru ar trebui să se țină tot mai 
mult seatna în aprecierea funcționării economiei la scară na
țională cu consecințe de prevăzut asupra unei politici tehnologice 
care să pună un accent crescînd pe noile tehnologii informațio- 

-le care revoluționează forțele de producție ale societății.
Mihai DRĂGĂNESCU

Producția de cereale și plante tehnice
(Urmare din pag. 13)

însemnate răspunderi celor ce lucrează în această ramură, pe 
linia valorificării cu maximum de randament a tuturor posibi
lităților existente. în această direcție un rol important în spo
rirea producțiilor de cereale și plante tehnice îl joacă reduce
rea pierderilor la recoltare, transport și depozitare. O sta
tistică a F.A.O. arată că acestea se ridică în țările în curs de 
dezvoltare la 30% din recolta obținută, adică dintr-o producție 
vegetală gata realizată, pentru care s-au cheltuit eforturi 
umane, combustibil, îngrășăminte, s-a pierdut o parte din fer
tilitatea naturală a solului, parte ce se poate recupera cu multă 
trudă și în intuit timp. înlăturarea completă a acestor pierderi, 
cele mai iraționale din întregul proces al producției de ali
mente, presupune desigur rezolvarea unor serii de probleme 
(un număr adecvat de utilaje, drumuri de acces, instalații de 
uscare și depozitare), dar o reducere substanțială a acestora se 
poate obține și prin măsuri organizatorice luate pe plan local. 
Astfel numai reglarea corespunzătoare a combinelor la recol
tarea cerealelor păioase evită pierderi de circa 500 kg/ha, 
ceea ce la suprafața de 2 milioane hectare cultivate cu grîu și 
800 mii hectare cultivate cu orz în România, înseamnă un plus 
de 1 milion tone grîu și 400 mii tone orz în silozuri. O etan- 

șare perfectă a mijloacelor de transportat cereale evită și ea 
pierderi de circa 200 kg, toate acestea cerînd numai investiții 
de responsabilitate.

Pentru succesul noii revoluții agrare din țara noastră este 
necesar ca în agricultură să lucreze un procent rezonabil din 
populația activă a țării, dimensionat astfel îneît să asigure o 
maximă productivitate atît în agricultură cît și în industrie. 
Așa cum atrăgea atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. gradul de educare și instruire 
al celor ce lucrează în agricultură va trebui să fie foarte ri
dicat. Pentru stabilizarea fotței de muncă în agricultură (în 
prezent marea majoritate a absolvenților liceelor agricole merg 
să lucreze în alte sectoare) nu se poate apela la măsuri admi
nistrative. Cointeresarea materială este una din pîrghiile ex
trem de importante în' această privință. în acest sens, măsu
rile recente luate de conducerea de partid și de stat pentru 
egalizarea veniturilor în agricultură și industrie vin să lichi
deze o situație anacronică, generatoare de contradicții mate
rializate prin dificultăți economice. într-adevăr un îngrijitor 
care are în seamă 25.000 de găini sau 10.000 de porci reali
zează o productivitate a muncii mai mare decît în medie în 
industrie și o retribuire inferioară nu-și mai găsește justifi
carea.

Stabilizarea forței de muncă în agricultură prin măsuri eco
nomice trebuie să aibă în vedere și ridicarea gradului general 
de civilizație al satului românesc, prin redimensionarea servi
ciilor prin urbanizare, prin ridicarea nivelului cultural.
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PROBLEMATICA dezvoltării ocupă un loc 

aparte în. literatura economică mondială, . 
Dacă rațiunile ce se află Ia baza ideilor 
respective sînt multiple, finalitatea unor 
ostfel de demersuri se circumscrie în jurul 
unej preocupări centrale și stringente : 
găsirea celor mai eficiente soluții de 
surmontare a dificultăților economice — și 
nu numai de acest gen — cu care se 
confruntă quasi-totalitatea țărilor lumii și 
cu deosebire cele în curs de dezvoltare. 
Din păcate, paradigmele de pînă acum, 
inclusiv cele materializate în Strategia 
Internațională a celui de-al doilea Deceniu 
aî Dezvoltării, s-au dovedit ineficiente. 
Rezultatele concrete n-au fost nici pe . 
departe pe măsura așteptărilor. Mai mult, 
în cazul multor țări situate cu precădere 
pe continentul african și cel asiatic, 
volumul producției (agricole, industriale, 
etc.) socotit pe locuitor, a înregistrat 
reculuri alarmante prin proporțiile și 
consecințele lor.

în astfel de condiții — și convinși că 
Nordul nu poate prospera otita vreme cît 
Sudului nu i se creează condiții care să- 
favorizeze progresul economic și social, 
era deci firesc ca economiști de 
pretutindeni, în număr tot mai mare, să-și 
pună, în modul cel mai serios, întrebări 
asupra cauzelor generatoare ale 
dezechilibrelor dezvoltării, ale efectelor 
finale ale acestora, și mai ales asupra 
măsurilor la care ar trebui să se apeleze 
pentru a imprima un caracter realist 
strategiilor naționale și internaționale ale 
dezvoltării generale.

!n rîndul celor ce s-au 'Străduit să afle 
răspunsuri și soluții pertinente și operative 
la astfel de frămîntări se înscrie, la loc de 
frunte, și omul de știință francez, bine 
cunoscut cititorului de carte economică și 
socială din țara nopstră, profesorul 
Franțois Perroux. In multe din lucrările 
sale problematica dezvoltării ocupă un loc 
centrai *).  In cele ce urmează vom încerca 
să analizăm coordonate esențiale ale unor

ECONOMIȘTI

Coordonate 
ale unui alt tip 
de dezvoltare

concepții în acest sens ale lui Franțois 
Perroux pornind de la ultima sa lucrare 
de sinteză, apărută la finele anului trecut, 
din inițiativa și sub patronajul UNESCO2).

.Pentru o filozofie a unei noi dezvoltări" 
este, în primul rînd, un solid rechizitoriu 
al dezordinii ce domnește în economiile 
occidentale puternic industrializate și al 
consecințelor acesteia asupra marii 
majorități a țărilor în curs de dezvoltare. 
Ea se dovedește, concomitent, o pe cît de 
pertinentă, pe atît de binevenită pledoarie 
în favoarea unei dezvoltări ce va trebui 
concepută într-o optică complet diferită de 
cea care a dominat gîndirea economică 
și a călăuzit acțiunea . practică din 
întreaga perioadă postbelică. Condiția sine 
qua non și garanția reușitei noilor strategii 
de dezvoltare o constituie o nouă ordine 
economică Internațională, concepută ■ 
într-un spirit justițiar și înfăptuită solidar.

fn demersul teoretic de depistare a • 
unora din cauzele actuale ale frînării 
procesului dezvoltării unor întinse zone 
ale globului, Perroux are în vedere mai 
ales două dintre aceste cauze : a) 
implantarea unor paradigme total 
neizomorfe cu modelul economic, social și 
cultural al acestora ; b) irealismul teoriei 
echilibrului general — în toate variantele 
sale și Indiferent de gradul de dezvoltare 
al diferitelor economii naționale.

Acceptînd pasiv concepte, formalizări 
matematice și strategii de dezvoltare 
elaborate de economiști din Occident •— 
și care în realitate n-au urmăriț decît

satisfacerea intereselor propriilor lor țări
— popoarele în curs de dezvoltare au 
căzut victime ale unor mistificări colective, 
remarcă Perroux. Începuturile unor astfel 
de abuzuri de încredere își află obîrșii 
într-un trecut destul de îndepărtat. Primii 
clasici englezi, deși au avut dreptate cînd 
și-tiu extins raționamentele la scară 
mondială, au comis totuși o serie de erori, 
printre care și pe aceea de a atribui 
mecanismului pieții virtuți ireale. Aceasto 
nu numai că nu a contribuit la utilizarea 
resurselor materiale și umane după criterii 
de eficiență economică, dar a condus 
implacabil la adînoirea inechităților pe 
acest plan. Efectul s-a materializat *n  
adîncirea — pînă la limite paroxistice — 
a decalajelor economice internaționale. Lo 
rîndul său, neo-clasicismul, pe care 
profesorul Franțois Perroux îl taxează de 
progenitură infidelă a clasicilor englezi, o 
extins considerabil aria greșelilor 
teoretice, fapt pentru care nu-și mai oflâ 
în prezent prozeliți decît printre cei 
„dornici să trăiască în'condiții de 
insolvabilitate ".

in vigurosul discurs impotriva teoriilor 
echilibrului economic general, Fr. Perroux 1 
conchide că „revoluția" săvîrșită de Keynes
— elevul revoltat al lui Cecil Pigou —, 
ca și „contrarevoluția" neo-keynesistă — 
deși aureolate de metode matematice 
împrumutate din mecanica lui Lagrange
— nu s-au dovedit, în realitate, decît un 
scenariu în care unor legități obiective 
le-au fost substituite o serie de „forțe 
neutre" ale pieții. Printre falsele postulate I 
ale acestei teorii sînt amintite așa-numita 
concurență perfectă — în realitate 
niciodată manifestă în cadrul economiilor 
de piață - sau reducerea rolului 
întreprinderilor la cel de simplu adoptator j 
al producției la nivelul prețurilor — ca și 
cînd nu ar exista deosebiri nici între 
price-mokers și nici între aceștia și price
receivers, situarea modelului de echilibru
în afara timpului — de parcă mîcile

Mihai C. Demetrescu 

ANALIZA 

SISTEME

MARKETING
Editura Științifică și 

Enciclopedică

® Marketingul reprezintă o 
disciplină economică cristalizată, 
a cărei importanță, in contextul 
creșterii rolului pieței ca factor 
de validare a calității și compe
titivității produselor, sporește ne
contenit. Tocmai apelul tot mai 
larg al factorilor economici la 
metodele de marketing au deter
minat îmbogățirea continuă a 
metodologiei, o instrumentarului 
folosit. Intre procedeele cele mai 
recente, așa după cum își propune 
să dovedească Mihai C. Deme
trescu în lucrarea „Analiza de sis

teme în marketing" publicată 
recent la EDITURA ȘTIINȚIFICA 
Șl ENCICLOPEDICA, se numără 
și analiza sistemică. Penetrarea 
puternică a analizei de sistem 'n 
marketing, subliniază autorul, se 
datorește capacității acestui tip 
de analiză de a orienta factorii 
de decizie in complexitatea pro
ceselor economice. Analiza de 
sisteme reunește și valorifică pro
gresele ■ înregistrate în domeniul 
științei gestiunii, in teoria organi
zațiilor, in teoria deciziei, a 
învățării, permite utilizarea mij
loacelor moderne de calcul. 
Integrînd astfel, într-un an
samblu coerent, factorii de 
natură economică, psihologică, 
sociologică, analiza sistemică 
oferă — după cum se desprinde 
din cele patru părți ale volumu
lui : modele in marketing ; con
cepte și metode pentru maximi
zarea eficienței eforturilor de 
marketing ; cuantificarea și mă
surarea rezultatelor alternative ; 
asumarea riscului în marketing — 
posibilități superioare de înțele
gere, de anticipare a sensului 
proceselor economice.

Consfătuire
® R&cent, s-a desfășurat la 

Ploiești, fa sediul filialei Arhive
lor Statului, o consfătuire cu 
tema : „Arhivele prahovene în 
sprijinul cunoașterii și valorifică
rii de resurse naturale". Manifes
tarea face parte din seria acți
unilor inițiate in urma dezbaterii 
organizate de redacția „Revis
tei economice" și Direcția gene
rală a Arhivelor Statului în oc
tombrie anul trecut, în scopul uti
lizării izvoarelor arhivistică in 
sprijinul dezvoltării economiei 
naționale, pentru descoperirea 
și valorificarea de noi resurse 
energetice și minerale. La con
sfătuire au participat cadre de 
conducere și specialiști din între
prinderile reprezentative, lucră
tori ai institutelor de cercetări-, 
ai Muzeului Republican al Pe
trolului. 1n cadrul consfătuirii s-a 
realizat un util și valoros 
schimb de experiență asuprfl 
felului în care informații
le documentare pot fi utilizate 
operativ pentru cunoașterea și 
valorificarea complexă a resur
selor petrolifere, de cărbune și 

alte minerale utile necesare eco
nomiei naționale, contribuind și 
pe această cale la rezolvarea 
marilor sarcini ce stau in fața 
economiei in domeniul asi
gurării independenței energetice 
și acoperirii necesarului de ma
terii prime din resurse interne. A 
fost evidențiată cu acest prilej 
bogăția informațiilor cuprinse în 
arhivele fostelor societăți petro
lifere, întreprinderi geologice și 
miniere, institute de cercetări în 
domeniul petrolului și mineritu
lui, păstrate în depozitele filialei 
Arhivelor Statului și la întreprin
deri. După cum s-a relevat in 
cadrul consfătuirii, un interes 
deosebit prezintă informațiile 
documentare despre cărbune, 
caolin, sulf, huilă grasă, chilim- 
bar, nisip - quarțos și betonită 
și alte materii prime indigene.

Dezarmare
® Nevoia de informare corec

tă a opiniei publice despre riscul 
imens pe care cursa înarmărilor 
îl prezintă pentru civilizația uma
nă nu a fost niciodată mai mare, 
scrie Frank Blackaby în introdu
cerea la ediția 1982 a Anuarului
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unități nu ar avaa nici memorie, nici 
proiecte de viitor. Insuficiențele teoriei 
echilibrului general sîrit relevate de 
Perroux și pe multiple alte planuri. 
Nicicînd, remarcă savantul, o asemenea 
teorie nu a avansat o concepție viabilă 
a schimburilor interne ș5 internaționale 
sau o explicație științifică a legăturilor 
dialectice existente întră- condițiile istorice 
și dinamica economică ; deși numit 
model al echilibrului general, cînd s-a pus 
problema stabilirii Bnor structuri economice 
optimale el s-a dovedit neoperațional și 
inadecvat sistemului instituțional existent 
în țările în curs de dezvoltare. Este un 
motiv în plus pentru care profesorul 
Perroux apreciază de-a dreptul periculoasă 
includerea în planurile de învâțămînt 
superior a modelelor de echilibru, 
indiferent de nivelul la care se plasează : 
micro-, mezo- sau macro-economic. _

In viziunea lui Perroux, necesitatea 
trecerii la un nou tip de dezvoltare 
generală se impune și din alte 
considerente. Implantarea în alte medii a 
„American way of life" nu numai că a 
rătăcit spiritul uman, creîncl o adevărată 
obsesie a banului și mărfii, dar a generat 
un hedonism banal și a destrămat cutume 
locale și legături sociale dăinuind de 
veacuri. Așă-zisa „societate de consum" 
sau de „bunăstare și loisir" s-au dovedit 
—■ cum apreciază cunoscutul economist — 
simple expresii de o tragică ambiguitate.

înțeleasă din ce în ce mai mult ca 
dinamizare a unei societăți în însăși 
ființa sa, noua dezvoltare trebuie să 
vizeze, deopotrivă, progresul moral și 
social, cultivarea spiritului Oman, 
perfecționarea artei de a trăi — eliberată 
de amintitele două fobii : a banului și 
mărfii. Oricît de anevoioasă și subiectivă 
s-ar. dovedi o alegere în acest domeniu, 
cercetarea — o-pinează Perroux — poate 1 
și trebuie să tragă învățăminte din două : 
filozofii : a praxis-ului lui Marx și a 
acțiunii de inspirație Blondel-iană. In acest ' 

sens ne este însă dificil să nu notăm, 
fie și în treacăt, faptul că cu precepte de 
factură personalist-creștină nu se poate 
realiza decît un discurs patetic. Eradicarea 
foametei, mizeriei, a oricărei injustiții 
sociale, ca și lichidarea dominației 
marilor monopoluri și grupuri financiare, 
în care, este drept, Perroux vede tot atîtea 
piedici în calea dezvoltării, sînt obiective 
a căror înfăptuire implică un alt arsenal 
de mijloace de acțiune.

Revenind ia analiza unor coordonate 
ale concepției menționate, subliniem că 
Perroux consideră, în mod realist, că noul 
tip de dezvoltare generală ca și noua 
ordine economică internațională presupun 
restructurări profunde și nu o simplă 
redistribuire a resurselor sau schimbarea 
actualelor reguli de joc, întîlnite în 
practica de zi cu zi. Lipsite de scrupule» 
puterile coloniale s-au folosit de puterea 
lor militară nu pentru a instrui pe cei 
colonizați sau a le realiza o deschidere, 
spre progresele științei, ale tehnicii și ale 
economiei. Ele n-au urmărit decît propriile 
lor interese, continuu divergente în raport 
cu ale coloniei. Contestarea validității 
modelelor culturale locale,- subestimarea 
și denigrarea acestora, încercările de a 
impune modelele metropolei, au fost tot 
atîtea mijloace de care puterile coloniale 
s-au folosit în atingerea scopurilor lor .— 
arată Francois Perroux. In prezent, însă, 
țările în curs de dezvoltare — foste 
colonii —, recăpătînd conștiința propriilor 
lor valori culturale și morale, urmează 
să găsească în acestea nu numai o 
profundă motivație a demnității și 
identității lor, ci și un eficient instrument 
de organizare economică și de înfăptuire 
a procesului dezvoltării generale pe baze 
și în condiții noi. Desigur, o astfel de 
abordare filozofică a lui Perroux este 
dintre cete mai realiste și de un interes 
practic imediat. Realismul ei derivă din 
înțelegerea lucidă a faptului că fenomenele 
economice, ca și instituțiile care le 

guvernează, nu pot fi rupte de cadrul 
lor real. Și unele și altele nu subzistă 
decît prin valorile culturale și morale ale 
fiecărui popor. încercările de a separa 
obiectivele economică de interes colectiv 
de mediul lor cultural s-au soldat 
totdeauna șr în ciuda ingenioaselor 
acrobații intelectuale, printr-un eșec 
lamentabil. De aci o altă convingere a lui 
Perroux împărtășită public : „dezvoltarea 
personală, libertatea individului realizat 
în cadrul valorilor la care a aderat și pe 
care le trăiește, se dovedește a fi unu! din 
cele mai puternice resorturi ale 
dezvoltării generale". La rîndul său, 
interesul practic al unui astfel de eseu 
filozofic îl atestă recunoașterea că omul
— cu aspirațiile și moravurile sale — este 
nu numai cel mai important factor a! 
dezvoltării, ci și finalitatea acesteia.

Subscriind la credința în „Marea Operă 
a’Omului" — cuvinte cu care Fr. Perroux
— doctor honoris causa al Academiei de 
Studii Economice din București — își încheie 
lucrarea amintită, putem conchide că ne 
aflăm în prezența unor idei și concepții 
valoroase, al căror obiectiv principal este 
de a căuta și pe alte planuri soluții de 
dezamorsare a procesului dezvoltării, de 
a-l adapta realităților concrete din țările 
pe care un trecut nedrept le-a menținut 
pe cele mai joase trepte ale progresului 
general.

C.V. BĂLOIU
1) Fără Intenția de a realiza o selecție, 

în funcție de un criteriu sau" altul, cităm 
cu titlu de exemplu : L’economie du XXe 
siecle, Paris, P.U.F., 1961 ; Economie et so- 
cifite, Paris, P.U.F., 1363 ; Les techniques 
quantitatlves de la planificatlon, Paris. 
P.U.F., 1965 ; Le pain et la parole. Paris,
Ed. Ceri, 1968 ; Alienation et societâ indus- 
trielle, Paris, Gallimard, 1970 ; Les en- 
treprises transnaționales et le nouvel or- 
dre Oconomlque international du monde, 
Lyon, 1980.

2) Franțois Perroux, Pour une philoso- 
phle du nouveau developpement, Paris, / 
Editions Aubler-Montaigne et UNESCO. 
1981

Institutului internațional de cer
cetări in domeniul păcii de la 
Stockholm (SIPRI), publicat in 
preajma celei de a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării.

In cei 13-ani care au trecut de 
la apariția în spiritul acestei con
cepții a primei ediții a anua
rului, în lipsa unor progrese no
tabile pe linia negocierilor de 

dezarmare, cheltuielile militare 
nu au încetat sâ crească, chiar 
mai rapid în ultimii patru ani, 
nivelul lor ajungînd în 1991 la 
600—650 miliarde de dolari, în 
ciuda încetinirii marcate a creș
terii economice pe plan mondial. 
lr)tr-un ritm susținut a continuat 
să se desfășoare și comerțul cu 
arnie. In ultimul deceniu, se re
levă în anuar, în vreme ce volu
mul total al comerțului mondial 
a sporit de 1,7 ori, livrările de 
arme majore către țările lumii a 
treia au crescut de peste 4 ori. 
Și mai îngrijorătoare decît aceste 
aspecte cantitative sînt cele cali
tative, legate de producerea și 
proliferarea un'pr arme tot mai 
perfecționate sub aspectul pute
rii de distrugere, posibilității de 
transport la țintă, preciziei de lo
vire etc

Există totuși un semn dătător 
de speranță, constată F. B., și a- 
nume îngrijorarea cr.escîndă a 
opiniei publice, în special într-o 
serie de țări din Vestul și Estul 
Europei, mai ales privind armele 
nucleare acumulate pe acest 

» continent, concluzia fiind că opi
nia publică a'devenit un factor 
care trebuie luat în considerare.

® Jozef ■ Goldblat ă. publicat 
recent sub egida Institutului in
ternațional de cercetări în 
domeniul păcii- din Stockholm 
(S.I.P.R.I.) o lucrare consacrată 
acordurilor internaționale privind 
controlul asupra armamentului 
(titlul cărții: Agreements for 
arms control - a critical survey), 
Autorul, bine cunoscut specialist

fr
Ir ț.ș

în domeniul polemologiei, și-a 
propus să realizeze nu numai o 
expunere istorică a diverselor 
acorduri cu caracter bi și multi
lateral încheiate în lume în seco
lul nostru cît, mai cu seamă, să 
surprindă care sînt elementele 
de fond ce caracterizează trata
tele in domeniul limitării cursei 
înarmării. In consens cu obiecti
vele • propuse, J.G, realizează, 
într-un prim capitol de carte, o 
analiză a principalelor reuniuni 
și acorduri - cu caracter limitat 
sau global -, consemnate din a - 
nul 1922 încoace. Alte capitole de 
carte sînt consacrate rolului 
O. N.U. în realizarea unei lumi 
fără arme, eliberată de pericolul 
distrugerii totale, precum și difi
cultăților. — unele cu caracter 
tehnic — ce apar încă în proce
sul realizăm acordurilor in dome
niul dezarmării.



Consemnări ——- - - - - - - - - - - - - - - - -

De la critica 
afectivă 
a decalajelor 
la analiza lor 
economică
CARTEA ;ui Andrei Vela „Di

namica structurii economice în 
țările în curs de dezvoltare' 
(Editura științifică și enciclope
dică 1981) conține o analiză 
riguroasă, lucidă, a decalajelor 
_și colonialismului, cu numeroase 
concluzii ce nu se înscriu în 
tradiționale clișee facil-comba- 
tive, dar care au o încărcătură 
ideologică fe o densitate su
perioară datorită tocmai profe
sionalismului argumentării _ pe 
care se sprijină. Autorul scrie : 
„Indignarea noastră împotriva 
manifestărilor decalajului eco
nomic între țările lumii rămine 
o manifestare afectivă dacă nu 
abordăm înțelegerea fenomenu
lui ca un fapt istoric obiectiv 
care are căi istorice obiective 
de apariție și dispariție" 
(pag. 31—32). Și în alt loc: „O 
tratare obiectivă din punct de 
vedere istoric ne obligă să acor
dăm atenție faptelor reale, con
crete, nu opțiunilor, oricît de 
generoase ar fi ele. De aceea 
analiza nu trebuie încărcată cu 
factori afectivi sau concluzii pri
pite, influențate fie de stări 
conjuncturale, fie de orice alte 
fenomene necaracteristice pe 
termen lung" (p. 11). Tocmai 
trecerea hotărîtă de la critica 
afectivă la analiza economică 
asigură lucrării lui Andrei Vela 
un loc distinct în literatura 
noastră de specialitate dedicată 
decalajelor.

Investigarea este strîns legată 
de conceptul de structură eco
nomică ; dar cum acesta are 
înțelesuri multiple, interpretări 
diferite și vizează, în oricare in
terpretare, o arie problematică 
excepțional de întinsă, autorul 
își decupează cîmpul tematic 
axîndu-se pe „structura de pro
ducție" — nu numai ca elemen
tul cel mai conturat al noțiunii 
generale de „structură economi
că", dar și ca factor determinant, 
în ultimă instanță, atît în planul 
cercetării problemei, cit și în 
acela al soluționării ei practice. 
Avem astfel de-a face și cu o 
binevenită replică la o anumită 
tendință ce străbate lucrările 
unor economiști care contrapun 
creșterea importanței factorilor 
sociali, politici, culturali rolului 
factorului economic, fără ca au
torii respectivi să realizeze că 

prin aceasta ei fac în plan me
todologic nu un pas înainte, ci 
doi pași înapoi. Cu atit mai mult 
se impune a sublinia că Andrei 
Vela, situîndu-se ferm pe poziții 
marxiste, reușește să depășească 
și unele tipare înguste, dogma
tice și să pună în relief influen
ța puternică a dinamicii demo
grafice, a unor trăsături socio- 
psiho-soriale, a factorilor pedo
climatici etc.

Delimitarea „sectorială" este 
completată cu una „temporală", 
cu grija pentru a asigura cerce
tării o dimensiune istorică de 
natură să evite capcana conclu
ziilor f pripite : analiza prcpriu- 
zisă se fixează asupra sfertului 
de secol 1950—1975, iar perioada 
pînă in anul 2 000 apare nu ca 
punct final, ci doar ca o etapă 
în calea lungă pe care o au de 
parcurs țările în curs de dez
voltare pentru a lichida decala
jele.

Sfera tematică este astfel re
zumată de autor : „Cauzele is
torice ale distorsiunii structura
le ; gradul de distorsiune expri
mat prin indicatorii decalajului 
de structură ; contradicțiile pe 
care le provoacă decalajul de 
structură în economia mondială, 
factorii procesului de modificare 
a structurilor economiei în ță
rile în curs de dezvoltare, im
plicit a celei mondiale ; condi
țiile concrete ale reașezării pe 
baze noi a structurii economiei 
mondiale ; posibilitățile reale 
existente pentru înfăptuirea a- 
cestui proces ; dinamica reală 
și dinamica necesară a acestuia 
precum și perspectivele sale 
reflectate în scenarii asupri 
structurilor viitoare ale econo 
miilor țărilor în curs de dezvo1 
tare și ale economiei mondiale" 
(p. 6-7).

Calculele lui Andrei Vela in
dică un timp necesar pentru 
depășirea decalajelor în dome
niul producției pe locuitor d 
circa 3—9 decenii în condicile 
cînd ritmul țărilor în curs, de 
dezvoltare ar devansa de 2—3 
ori pe cel din țările industriale 
dezvoltate, dar care s-ar putea 
prelungi la peste 400 de ani dacă 
s-ar continua ritmurile reale din 
perioada 1960—1970. Andrei Vela 
nu exclude nici apariția unor 
factori surpriză (mari descope

riri în știință și în tehnică, de 
pildă) care ar putea stimula, 
sau, dimpotrivă, frina ritmul 
modificărilor structurale, schim- 
bîndu-Je totodată direcția.

Autorul subliniază necesitatea 
debarasării de „iluzii fatale" și 
„viziuni idilice" care au făcut ca 
unele țări să-șl fixeze „obiective 
și ritmuri exagerat de mari care 
urmau să se realizeze în pe
rioade de timp imposibil de 
scurte". în accepțiunea sa, tre
buie să se facă deosebirea dintre 
ritmul teoretic necesar, impus 
de gravitatea situației, de deca
lajul absolut, și ritmul practic 
posibil permis de limitele poten
țialului economic specific fie
cărei țări în curs de dezvoltare , 
limitele ritmurilor sînt determi
nate de o serie de factori obiec
tivi : resursele materiale, umane, 
financiare, tehnice disponibile ; 
eficiența economică minimă în 
funcție de ritmul creșterii , 
modul de planificare adoptat, 
contextul economic intemațio 
nai, conjunctura economică pe 
termen lung ; calitatea relațiilor 
economice internaționale și tipui 
de cooperare dintre state.

în acest context al analizei se 
emite o concluzie generaliza
toare : „Specificul transformări
lor în structura economică a ță
rilor în curs de dezvoltare se 
manifestă în caracterul lor 
lent" (p. 295). Ca orice revolu- 
Hie autentică ce operează la 
nivelul structurilor și nu doar 
al suprastructurilor, lichidarea 
decalajelor reprezintă un pro
ces de durată.

.Merită a fi subliniată și o altă 
concluzie a autorului, după care 
obiectivul lichidării decalajelor 
nu trebuie să mizeze pe premi
sa încetinirii sau reducerii rit
murilor creșterii economice in 
țările occidentale, ca urmare a 
fenomenelor crizei economice ; 
hotărâtoare este politica energi
că a țărilor în curs , de dezvol
tare și, în special, capacitatea 
lor de a desfășura un efort in
tens de acumulare și de investi
ții pe termen lung.

Sub acest raport rezultatele 
obținute de România socialistă 
formează un solid punct de 
sprijin al lucrării. Aceste re
zultate au fost puse în lumină 
cu deosebită relevanță în Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.: 
„Dacă România, trecând pe ca
lea construcției socialiste, nu ar 
fi acționat pentru dezvoltare® 
puternică a forțelor de produc
ție, pentru realizarea unei in
dustrii modeme pe baza tehnicii 
celei mai avansate, am fi ră
mas în continuare o țară slab 
dezvoltată, dependentă de țările 
industrializate".

Rețin atenția și argumentele 
prin care se demonstrează că 
subdezvoltarea încetează de a 
mai juca rolul de pînă acum, do 
sursă a dezvoltării celor dezvol
tați, că lichidarea decalajelor 
este în interesul tuturor statelor 
lumii, că in actualele condici d? 
interdependentă accentuată o ac
țiune globală a tuturor națiu
nilor nentru realizarea unei noi 
ordini economice internaționale 
'evine imperips necesară.

Ar putea fi adăugate nu
meroase alte contribuții ale au
torului : teza că viitoarele re
structurări din economia mon
dială sînt pregătite tocmâT îi 
fostele colonii, în timp ce fos

tele metropole au tendința „pe- 
riferizării" ; analiza mărimii ra
tei acumulării ; critica „izomor
fismului structural" și a conse
cințelor încercărilor de copiere 
a structurilor din țările indus
triale avansate etc.

Ne vom limita insă la a mai 
semnala o altă particularitate a 
cărții : analizele riguroase și 
concluziile precis formulate 
care constituie prim planul cer
cetării Iui Andrei Vela au și ca
litatea de a degaja într-un „plan 
secund" sugestii teoretice, care, 
chiar dacă nu sînt explicit for
mulate, conferă lucrării un 
necontestabil plus de valoare.

Iată un exemplu : Andrei 
Vela subliniază în mod repeta’ 
că intre elementele pentru defi
nirea unei structuri economice 
optime un rol esențial revine 
îmbinării ramurilor mari consu
matoare de muncă cu cele de 
înaltă tehnicitate, legării struc
turii de producție de tradițiile 
populației, îmbinării cerinței d - 
modernizare cu valorificarea 
tradițiilor multiseculare, punerii 
în valoare a cuceririlor științei 
la nivelul posibilităUlor reale 
crescînde ale fiecărei țări, con
comitent cu valorificarea capa
cității de creație și producție 
artizanale moștenite de popu
lație. Premisa metodologică a 
acestor poziții o constituie teza 
coexistenței unor forme sociale 
de producție diferite în . condi
țiile aceluiași mod tehnic d ; 
producție, iar prelungirile teo
retice posibile au dimensiuni 
multiple. în numeroase țări în 
curs de dezvoltare marea pro
ducție are o largă râspîndire : 
trecerea acestor țări la socia
lism va accentua necesitatea re- 
evalurăii raporturilor dintre 
mica producție și modul de pro
ducție socialist. Este cunoscut că 
mica producție a traversat, 
de-a lungul istoriei, cele mai 
diferite formațiuni social-eeo- 
nomice, adaptîndu-se, de fiecare 
dată, condițiilor fundamentale 
ale modurilor de producție do
minante ca preț al supraviețui
rii. Nici măcar capitalismul in
dustrial nu a putut desființa 
mica producție : redueîndu-i 
ponderea în țările dezvoltate, el 
a' conservat-o in „periferii", bl 
chiar a dus la regenerarea ei — 
in sfere dintre cele ' mai mo
derne ale economiei din metro
pole — în toate cazurile subor- 
donîndu-și-o. în perspectiva tre
cerii la socialism a țărilor cu 
economie slab dezvoltată apare 
șansa istorică, atît de rară, ca 
mica producție să capete o exis
tență certă, stabilă, cu un loc 
bine definit în mecanismul 
socialist de funcționare a eco
nomiei. în asemenea condiții, 
avantajele de care dispune mica 
producție și pe care marea în
treprindere capitalistă a știut să 
și le integreze, ca un izvor al 
înaltei sale competitivități, vor1 
fi puse în slujba satisfacerii in
teresului general al societății.

Prin contribuțiile în ambele 
planuri evocate mai sus lucrarea 
lui Andrei Vela se constituie în- 
tr-o substanțială dovadă că eva
luarea teoretică a proceselor din 
„lumea a treia" reprezintă un 
factor restructurant decisiv al 
înseși sistemelor conceptuale ale 

»teoriei economice.

Tudorel POSTOLACHE
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Lupta pentru independență economică.

Căile lichidării subdezvoltării
CONTINUĂM publicarea consultații

lor în sprijinul candidaților la con
cursul de admitere în învățămîntul 
economic superior, uin 
spori eficiența acestor consultații, et.:- 
borate de cadre didactice de speciali
tate din învățămîntul liceal și superior, 
sug egida Direcției științelor sociale 
din Ministerul Educației și învățămin- 
tului, acestea nu se vor mai referi la 
întreaga temă prevăzută în programă, 
ci vor aprofunda aspectele mai dificile 
ale temei respective.

Potrivit prevederilor programei de 
economie politică pentru concursul de 
admitere în învățămîntul superior, în 
anul 1982, tema : „Lichidarea subdez
voltării — problemă majoră a contem
poraneității" cuprinde 3 puncte: 1. 
„Programul P.C.R. despre conținutul și 
cauzele subdezvoltării" ; 2. „Structura 
economică și socială a țărilor în curs 
de dezvoltare" ; 3. „Lupta pentru inde
pendența economică. Căile înlăturării 
subdezvoltării".

Toate aceste puncte sînt obligatorii 
pentru cei care se pregătesc în vederea 
participării la concursul de admitere 
din anul 1982. Consultația de față se 
referă la punctul 3.

Subliniem că, pentru anul 1982, pro
grama de economie politică și manua
lul după care candidații se pot pregăti 
pentru concursul de admitere au fost 
indicate în „Revista economică" nr. 17 
din 30 aprilie 1982.

PRĂBUȘIREA în ansamblu a sistemului colonial al imperia
lismului și apariția a peste 165 de state independente pe harta 
politică a globului, ce formează grupul țărilor subdezvoltate și 
în curs de dezvoltare, constituie un proces complex, cu profunde 
implicații politice și social-economice, atît pentru țările respec
tive cît și pentru progresul general al umanității.

Experiența revoluțiilor de eliberare națională arată însă că 
lupta pentru cucerirea independenței politice nu reprezintă de- 
cît primul pas către dobîndirea independenței reale a acestor 
țări, a înaintării lor pe calea progresului economic și social, 
în prezent, în fața țărilor în curs de dezvoltare, eliberate de 
sub dominația colonială, stau sarcini multiple, a căror reali
zare vizează în esență cucerirea și consolidarea independenței 
economice, fără de care nu poate exista și nu se poate men
ține independența politică.

Conținutul și necesitatea cuceririi independenței 
economice

REALITATEA istorică contemporană demonstrează că o 
autentică dezvoltare economică este imposibil de înfăptuit fără 
existența independenței economice, după cum nu poate fi vorba 
de o independență economică deplină și reală în condițiile 
subdezvoltării. Prin independență economică se înțelege o ase
menea situație internă și externă a unei țări care-i permite :

1. să decidă suveran asupra tuturor problemelor de politică 
internă și internațională ce privesc și afectează interesele po
porului din țara respectivă ;

2. să dispună liber și suveran de bogățiile sale naționale ;
3. să dețină toate pîrghiile de comandă în economia na

țională ;
4. să exercite deplină autoritate asupra tuturor activităților 

de orice natură care se desfășoară pe teritoriul național ;
5. să păstreze în cadrul țării avuția națională ;
6. să asigure o dezvoltare a complexului economic național 

potrivit cu interesele fundamentale ale națiunii respective.
Obținerea independenței politice nu echivalează cu lichidarea 

automată a subdezvoltării, deoarece actuala ordine internațio
nală se bazează pe mecanisme economice care reproduc și am
plifică subdezvoltarea, chiar în condițiile independenței politice.

De aceea, lupta tinerelor state independente, a popoarelor 
din aceste țări nu se limitează la lichidarea regimurilor de ad
ministrație colonială și dobîndirea independenței de stat, ci 
reprezintă un proces revoluționar ce urmărește să creeze o nouă 
ordine economică internațională, să consolideze independența 
națională și să asigure lichidarea stării de subdezvoltare.

Cucerirea independenței economice, lichidarea subdezvoltă
rii, constituie una din problemele fundamentale ale epocii con
temporane, cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare. 
„România consideră că o problemă fundamentală a lumii de 
azi — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — este intensificarea 
eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii 
in țări bogate și țări sărace ca urmare a îndelungatei politici 
imperialiste de dominație colonială" * *)•

1) Nicolae Ceaușescu : România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, voi. 14, Ed. politică, Eucureștl, 1977.

* pag. 348

în scopul lichidării subdezvoltării fiecare țară angajată în 
acest proces trebuie să se bazeze în primul riad pe efortul pro
priu. De munca și eforturile proprii depirtde folosirea eficientă 
atît a resurselor interne ale fiecărei țări în procesul autodez- 

voltării, cît și a avantajelor colaborării economice internațio
nale. Aceasta implică protejarea bogățiilor naționale și lichi
darea pozițiilor dominante ale monopolurilor străine, crea
rea și dezvoltarea unei industrii proprii, diversificarea econo
miei naționale, transformări structurale în agricultură și limi
tarea proprietății moșierești, crearea și consolidarea sectorului 
de stat în economie. Este necesară dezvoltarea infrastructurii 
materiale, formarea și perfecționarea cadrelor naționale, crea
rea unei baze proprii de cercetare tehnico-științifică care să 
asigure valorificarea resurselor naturale și de muncă ale fie
cărei țări, avîntul forțelor de producție ale societății, dezvol
tarea armonioasă a economiei naționale.

In al doilea rînd, lichidarea stării de subdezvoltare impune 
consolidarea solidarității și colaborării dintre țările în curs de 
dezvoltare, în toate domeniile de activitate. Aceasta presupune 
atît extinderea cooperării economice reciproc avantajoase cît 
și promovarea unor acțiuni comune în viața internațională.

în al treilea rînd în procesul lichidării subdezvoltării — po
trivit concepției partidului nostru — efortul propriu al țărilor 
în curs de dezvoltare trebuie conjugat cu măsuri adoptate la 
scară mondială. Efectele subdezvoltării afectează atît popoarele 
din țările respective cît și economia mondială în ansamblul său. 
Economia mondială se confruntă în ultima perioadă cu puter
nice decalaje și dezechilibre care reflectă criza profundă prin 
care trec relațiile economice internaționale. Fiind un re
zultat al subdezvoltării economice și inechităților în schimbu
rile economice internaționale, aceste decalaje și dezechilibre 
se amplifică și se transmit asupra tuturor statelor prin inter
mediul circuitului economic mondial și interdependențelor eco
nomice internaționale.

Menținerea împărțirii lumii în țări dezvoltate și în țări slab 
dezvoltate constituie în plus o sursă de tensiune în viața in
ternațională. Ca urmare, este în interesul progresului economic 
mondial, ca tinerele state naționale să-și creeze o industrie pro
prie, să-și dezvolte armonios și în ritm rapid forțele de pro
ducție, să-și pună în valoare resursele proprii, pentru a parti
cipa în condiții de deplină egalitate la diviziunea internațio
nală a muncii.

Căile lichidării subdezvoltării
ÎN STRATEGIA lichidării subdezvoltării, principalele direc

ții de acțiune pe plan național se referă la :
•i Trecerea bogățiilor naționale în proprietatea națiunii. în 

vederea înlăturării dominației monopolurilor străine. în 
acest context se înscriu măsurile de naționalizare — cu sau 
fără compensație — a unor ramuri industriale, a comerțului 
exterior, a sectorului bancar etc. care au avut loc în ultimele 
decenii în țări ca : Birmania, Republica' Arabă Egipt, Algeria, 
Mozambic, Angola," Guineea. Sri Lanka, Peni etc. S-au adoptat, 
de asemenea, măsuri de limitare a activității capitalului străin 
și a societăților multinaționale. în economia altor țări în curs 
de dezvoltare capitalul străin continuă să dețină încă poziții 
importante. Dezvoltarea de sine stătătoare a tinerelor state im- 
plică promovarea unei politici antiimperialiste, de lichidare a 
pozițiilor monopolurilor străine în economia lor, de exercitare 
a suveranității depline asupra bogățiilor naționale și folosire 
a lor în interesul propriei dezvoltări.
9 Crearea și dezvoltarea sectorului de stat. Sectorul de 
£ stat în țările în curs de dezvoltare reprezintă un sistem de 
relații social-economice extrem de complexe al cărui caracter
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este in funcție de natura forțelor sociale care dețin puterea 
politică, măsura în care constituie un mijloc de luptă împo
triva capitalului monopolist străin și a neocolonialismului, con
tribuția adusă la lichidarea subdezvoltării, la dobîndirea inde
pendenței economice, de obiectivele urmărite și căile adoptate 
pentru îndeplinirea lor.

Apariția și extinderea sectorului de stat în multe țări în 
curs de dezvoltare din Africa, America Latină și Asia au avut ' 
loc prin preluarea de către tinerele state naționale a bunurilor-, 
care aparținuseră fostei administrații coloniale, prin naționali
zarea unor întreprinderi sau sectoare proprii de activitate eco
nomică și prin investiții publice de la bugetul statului, concre
tizate în construirea de unități economice.

Rolul și importanța social-economică a sectorului de stat 
trebuiesc analizate numai în strînsă relație cu realitățile con
crete din fiecare țară în curs de dezvoltare. în funcție de 

; aceste realități în unele țări sectorului de stat i s-a acordat un 
■ roi prioritar în economia națională, în timp ce în alte țări el 
deține un rol important numai în anumite ramuri, dezvoltîn- 
du-se paralel cu sectorul privat. în țările în care puterea poli
tică aparține burgheziei naționale, sectorul de stat reprezintă 

;o formă a capitalismului de stat, cu o pronunțată orientare 
antiimperialistă și anticolonială. El constituie baza necesară 
unei industrializări rapide și asigurării independenței eco
nomice.

Crearea și dezvoltarea unei industrii proprii. Industria 
reprezintă baza trainică a independenței politice și econo

mice a țărilor în curs de dezvoltare. Ea are un rol primordial 
în dezvoltarea susținută a forțelor de producție, în sporirea 
avuției naționale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale popu
lației. Prin crearea industriei proprii se promovează creșterea 
economică, se asigură o valorificare superioară a resurselor na- 

■ tonale, se realizează schimbări structurale în întreaga econo
mie națională.

înfăptuirea procesului de industrializare a devenit unul din 
obiectivele de- bază ale politicii economice a țărilor în curs de 
dezvoltare. Pentru aceste țări, emanciparea economică înseamnă 
industrializare concomitent cu dezvoltarea agriculturii. Indus
trializarea țărilor în curs de dezvoltare nu trebuie redusă însă 
la o simplă creștere cantitativă a producției industriale, ci este 
o asemenea dezvoltare care să permită lichidarea structurii ’ co
loniale a economiei naționale, să asigure preponderența in
dustriei, diversificarea economiei naționale și îmbunătățirea uti
lizării . depline și eficiente a potențialului existent de forță de 
muncă.
4 Transformări structurale în agricultură. Deși consti-
• tuie principala ramură de producție, în general, agricultura 
țărilor în curs de dezvoltare se caracterizează printr-o produc
tivitate scăzută, un grad redus de dotare tehnică, metode rudi
mentare de cultivare a pămîntului și prin monocultură. Nivelul 
scăzut de dezvoltare a forțelor de producție în agricultură este 
determinat de structura proprietății asupra pămîntului, cu totul 
inadecvată pentru asigurarea progresului economic și social.

Dominația marii proprietăți feudale stă la baza principalelor 
probleme și contradicții agrare. Datorită structurilor perimate, 
anacronice, creșterea mai rapidă a populației agricole a făcut 
ca producția agroalimentară pe locuitor în aceste țări să în
registreze un anumit regres în perioada anilor ’60, majoritatea 
țărilor în curs de dezvoltare devenind importatoare de cereale, 
în aceste condiții lichidarea subdezvoltării impune cu necesitate 
schimbări structurale în agricultura țărilor în curs de dezvoltare, 
rezolvarea problemei agrare. Desființarea proprietății feudale în 
agricultură, înfăptuirea unor reforme agrare radicale, repre
zintă unele din cele mai prioritare sarcini ce se cer realizate în 
noua etapă a revoluțiilor de eliberare națională.

Deși în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare s-au înfăp
tuit reforme agrare, acestea în ansamblul lor nu au determi
nat schimbări de esență în structurile agrare și nu au rezolvat 
pînă la capăt problema agrară în folosul țărănimii. Experiența 
istorică arată că numai reformele agrare efectuate în folosul 
țărănimii, cu participarea directă a acesteia, pot lichida starea 
de înapoiere a agriculturii și pot asigura creșterea contribuției 
agriculturii la progresul general al forțelor de producție.

C Pregătirea cadrelor și utilizarea forței de muncă. Avînd
în vedere importanța factorului forță de muncă în procesul 

creșterii economice, în strategia lichidării subdezvoltării se 
acordă o atenție deosebită pregătirii cadrelor naționale și utili
zării forței de muncă în țările în curs de dezvoltare. Nevoia de 
cadre pentru aceste țări cuprinde toate treptele de educație și 
formare profesională și în special formarea de muncitori ca
lificați, cadre tehnice și de conducere. Necesarul de cadre al 
țărilor în curs de dezvoltare este amplificat de existența șo- 
majului și subutilizarea forței de muncă ca și de influențele 

negative ale exodului de specialiști către statele dezvoltate- din 
punct de vedere economic.
x Intensificarea procesului de acumulare. Dezvoltarea în 
w ritm susținut a forțelor de producție, înfăptuirea procesului 
■le industrializare, dezvoltarea agriculturii și a celorlalte ra
muri ale economiei naționale sînt organic legate de procesul de 
acumulare. Alocarea unei părți însemnate din venitul național 
pentru acumulare reprezintă o necesitate obiectivă pentru asi
gurarea progresului economic și social în țările în curs de dez
voltare.

Fără acumulare nu poate fi concepută eliminarea decala
jelor economice, lichidarea subdezvoltării, ridicarea nivelului de 
trai al populației.

în scopul mobilizării resurselor financiare interne și externe 
necesare acumulării, în multe țări în curs de dezvoltare se 
urmărește creșterea ratei acumulării, reducerea, la strictul ne
cesar, a cheltuielilor neproductive, diminuarea și lichi
darea schimburilor neechivalente, orientarea preponderentă a 
investițiilor spre ramurile productive, efectuarea de economii 
valutare și devize printr-o raționalizare a importului, reali
zarea de reforme fiscale în vederea atragerii spre acumulări a 
veniturilor păturilor avute ale populației, dezvoltarea și per
fecționarea rețelei de credit, a celei bancare și a caselor de 
economii.

"7 Extinderea colaborării economice internaționale. Lupta 
' pentru lichidarea subdezvoltării implică deopotrivă și ex
tinderea relațiilor economice internaționale, instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mondiale. întrucît majoritatea 
țărilor dezvoltate și-au' asigurat progresul prin exploatare co
lonială este echitabil ca ele să contribuie prin diferite forme 
la eforturile tinerelor state suverane, în lupta lor pentru lichi
darea stării de subdezvoltare. în acest scop se impune :

a) Promovarea unor raporturi cît mai largi de schimburi 
comerciale și cooperare internațională, eliberate de orice fel 
de obstacole, discriminări și bariere artificiale.

b) Restructurarea economiilor interne ale țărilor dezvoltate 
în vederea creării de debușeuri pentru produsele tinerei indus
trii din țările în curs de dezvoltare.

c) Reașezarea raportului dintre prețurile materiilor prime și 
prețurile produselor industriale.

d) Restructurarea sistemului monetar și financiar internațio
nal îiț scopul finanțării dezvoltării.

e) Crearea condițiilor de acces la tehnologiile moderne, spo
rirea substanțială a asistenței tehnice, științifice și financiare a 
țărilor în curs de dezvoltare.

f) Democratizarea relațiilor internaționale.
Realizarea unui nou sistem de relații economice și politice 

internaționale capabil să asigure accesul tuturor națiunilor la 
bunurile materiale și spirituale create de umanitate și extin
derea unei cooperări internaționale echitabile și avantajoase, 
reprezintă tocmai acel cadru mondial favorabil pentru efortu
rile de progres economic și social al țărilor în curs de dez
voltare.

Conștiința intereselor comune ale dezvoltării tuturor statelor, 
în condițiile accentuării interdependențelor dintre diversele eco
nomii naționale, evidențiază interesul comunității internațio
nale în lichidarea stării de subdezvoltare. Răspunderea țărilor 
dezvoltate de a sprijini eforturile de lichidarea subdezvoltării 
nu reprezintă un act de caritate, ci o obligație morală față 
de țările rămase în urmă, a căror exploatare colonială a stat la 
baza dezvoltării lumii capitaliste industrializate. Consolidarea 
independenței politice și economice a țărilor în curs de dez
voltare este indisolubil legată de lupta împotriva neocolonialis- 
mului. Neocolonialismul reprezintă ansamblul măsurilor econo
mice, politice, ideologice, militare întreprinse in mod direct sau 
indirect de către statele imperialiste în scopul limitării inde
pendenței tinerelor state, a exploatării lor în continuare.

Pornind de la necesitatea lichidării -subdezvoltării, a luptei 
împotriva imperialismului și neocolonialismului, România so
cialistă acționează pe multiple planuri pentru lărgirea continuă 
a relațiilor sale cu țările în curs de dezvoltare. Țara noastră 
pune un accent deosebit pe cooperarea economică și tehnico- 
științifică, sprijină efortul tinerelor state -pentru valorificarea 
resurselor naturale, dezvoltarea industriei și agriculturii, pregă
tirea cadrelor de specialiști necesare acestor țări. în același 
timp România militează consecvent pe plan internațional pen
tru edificarea unei noi ordini economice internaționale care să 
creeze condiții favorabile pentru lichidarea subdezvoltării.

lector dr. M. PISLĂ
Institutul politehnic „Gh. Asachi" din Iași



ECONOMIE MONDIALĂ

A doua sesiune specială

a Adunării Generale a O. N. IL

consacrată dezarmării

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea ia dezarmare - 
cerința fundamentală a epocii noastre

INCEPÎND de la 7 iunie, la sediul din New York al 
Națiunilor Unite se desfășoară lucrările celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 

dezai mării — eveniment politic de cea mai mare însemnătate, 
chemat să examineze multilateral unul din cele mai volumi
noase și mai importante dosare ale vieții internaționale^ actuale 
— cel al dezarmării — și, concomitent, să elaboreze, în forul 
mondial cel mai reprezentativ și mai democratic de care dis
pune comunitatea internațională în etapa actuală, răspunsuri 
viabile, mai eficiente ca în trecut, într-o problemă de a cărei 
rezolvare depind liniștea, pacea, securitatea și însăși supravie
țuirea popoarelor de pe planeta noastră, progresul și prosperi
tatea tuturor națiunilor lumii.

Prin evidențierea caracterului deosebit de urgent și acut al 
dezarmării, prin trecerea în revistă a obiectivelor majore ime
diate și a măsurilor concrete care trebuie să se afle în centrul 
negocierilor și prin crearea unui cadru de negocieri corespun
zător, prima sesiune specială a O.N.U. consacrată dezarmării, 
din 1978, a deschis perspectiva realizării unor progrese reale 
pe calea opririi cursei înarmărilor și a înfăptuirii dezarmării. 
O mare importanță a avut-o faptul că sesiunea a hotărît crearea 
Unui cadru mai democratic pentru negocierea problemelor 
dezarmării, precum și întărirea rolului și responsabilității Orga
nizației Națiunilor Unite în acest domeniu. în cei patru ani 
care au trecut de la prima sesiune specială, România a acțio
nat cu hotărîre, în cadrul noilor organisme de negocieri și deli
berare constituite — Comitetul pentru dezarmare de la Geneva 
și Comisia de dezarmare — urmărind, alături de celelalte state, 
în primul rînd de țările mici și mijlocii, nealiniate, în curs de 
dezvoltare, să se folosească la maximum noul cadru organiza
toric pentru examinarea unor probleme prioritare ale „dosaru
lui dezarmării", pentru înregistrarea unor rezultate concrete.

Din păcate, cu toate premisele, mai favorabile, create de 
prima sesiune specială, nici după anul 1978 nu a fost posibil 
să se impulsioneze tratativele de dezarmare, să se ajungă la 
încheierea unor acorduri substanțiale de dezarmare, această 
stare de lucruri negativă datorîndu-se în principal absenței vo
inței politice din partea unor state, faptului că ele nu au dove
dit atașament față de principiile, prioritățile și programul de 
acțiune la care au subscris, prin consens, odată cu adoptarea 
Documentului final al primei sesiuni. Iar acest document final, 
în primul său paragraf, definea cu maximă claritate obiectivele 
ce se cer urmărite de comunitatea internațională, în următorii 
termeni : „Securitatea, care reprezintă un element inseparabil 
al păcii, a constituit dintotdeauna una din aspirațiile cele mai 
profunde ale omenirii. De mult timp, statele urmăresc să-și ga
ranteze securitatea prin dobîndirea de arme. Trebuie să recu
noaștem că s-a întîmplat așa pentru că, în anumite cazuri, ele 
au putut efectiv supraviețui grație unor mijloace de apărare 
adecvate. Dar în zilele noastre, acumularea de arme și în 
special de arme nucleare constituie mai degrabă o amenințare 
decît o protecție pentru viitorul omenirii. A sosit, deci, momen
tul să se pună capăt acestei situații, să se renunțe la folosirea 
forței în relațiile internaționale și să se caute securitatea în 
dezarmare, respectiv grație unui proces treptat, dar efectiv, care 
să înceapă printr-o reducere a actualului nivel al armamentelor. 
Oprirea cursei înarmărilor și dezarmarea autentică sînt sarcini 
cărora trebuie să li se acorde cea mai mare importanță și cea 
mai mare urgență. Acest test istoric trebuie, de asemenea, tre
cut pentru a se ocroti interesele economice și politice ale tu
turor statelor ;i popoarelor lumii și pentru a le garanta o 
adevărată securitate și un viitor pașnic".

în fața actualei sesiuni speciale a Adunării Generale a 

sabilitate, care decurg atît din obiectivele înseși stabilite de 
Națiunile Unite în sfera dezarmării, cît și din contextul inter
național în care se desfășoară lucrările forumului mondial de
dicat dezarmării.

în expunerea la Plenara lărgită din 1—2 iunie a.c„ făcînd o 
strălucită analiză a tabloului vieții internaționale actuale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu releva, cu deplin temei, faptul ca în 
raporturile interstatale „s-a ajuns la o încordare deosebit de 
gravă care a dus la creșterea pericolelor de noi conflicte mili
tare, inclusiv de izbucnire a unui nou război mondial". Eviden
țiind cu claritate factorii negativi ce acționează pe arena mon
dială, între care politica imperialistă de forță și dictat, de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de influență, fenomenele de 
criză, existența unor conflicte și confruntări militare, agravarea 
subdezvoltării și a decalajelor economice, conducătorul parti
dului și statului nostru sublinia, totodată, influența deosebit de 
nocivă a cursei înarmărilor în ansamblul vieții internaționale, 
faptul că aceasta generează neîncredere, teamă, insecuritate și 
pericolul unei conflagrații mondiale, subminînd, în paralel, 
eforturile de dezvoltare și progres ale tuturor națiunilor, fără 
excepție.

„In momentul de față — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — problema centrală a vieții internaționale o consti
tuie lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezar
mare și în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru o pace 
trainică în lume. înarmările au ajuns la un asemenea nivel, in
cit un nou război mondial ar duce la distrugeri incalculabile, ar 
pune în pericol însăși existența omului, creația supremă a na
turii. Este tot mai evident, așa cum afirmă diferite organisme și 
congrese internaționale, îndeosebi ale oamenilor de știință, că 
intr-un nou război mondial atomo-nuclear n-ar mai exista Iniei 
învinși, nici învingători, ci va fi distrusă omenirea. De aceea se 
impune ca popoarele să-și unească eforturile pentru a ppri cursa 
spre dezastru, pentru asigurarea păcii".

Secretarul general al partidului nostru atrăgea atenția, cu 
același prilej, asupra puternicelor argumente din sfera econo
mică ce pledează convingător în favoarea opririi cursei înarmă
rilor, această uriașă risipă de bunuri materiale, sustrase de la 
destinația lor firească și deturnate în scopul creării și perfec
ționării mijloacelor de distrugere a omului și valorilor create 
de umanitate. Aceste argumente se cer luate în atentă consi
derare de participanții la cea de-a doua sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, deoarece a de
venit o gravă anomalie a zilelor noastre faptul că, în timp ce — 
potrivit ultimului raport al SIPRI, peste 650 miliarde dolari sînt 
cheltuiți anual în scopuri militare, neproductive, două treimi 
din populația planetei este confruntată cu consecințele nefaste 
ale subdezvoltării, sărăciei, foametei, bolilor, analfabetismului, 
absenței unor mijloace minime pentru o viață decentă, demnă 
de civilizația secolului XX. într-adevăr, constituie o tragică și 
anormală realitate a zilelor noastre faptul că în timp ce în 
întreaga lume se irosesc zilnic — și aceasta de mai mulți 
ani — peste un milion de dolari pe minut pentru producerea 
de arme, sute de milioane de locuitori ai planetei din țările 
cele mai sărace sînt nevoiți să trăiască din venituri zilnice mai 
mici decît prețul unui pachet de țigări, în fiecare zi, 40 000 de 
copii din țările lumii a treia pier de foame, 570 de milioane de 
oameni trăiesc în diferite părți ale lumii în condiții de subali- 
mentație, iar 800 de milioane de pămînteni sînt analfabeți.

într-o lume confruntată cu cortegiul de suferințe ale subdez
voltării, într-o lume în care datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare a depășit 500 miliarde dolari, înfăptuirea dezar
mării și eliberarea pe această cale a unor fonduri care să fie 



sânte, de care depind nu numai existența zilnică și progresul 
unor popoare, ci și înseși pacea și stabilitatea internațională au 
devenit comandamente majore.

„între problema dezarmării și problema noii ordini econo
mice internaționale — releva tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
există o strînsă interdependență. Oprirea înarmărilor, trecerea 
la reducerea cheltuielilor militare, ar crea condițiuni pentru a 
se aloca mijloacele necesare, financiare și materiale, în vederea 
soluționării problemelor grave legate de situația țărilor sărace. 
Aceasta ar exercita o puternică influență asupra întregii econo
mii mondiale, ar favoriza schimburile și stabilitatea economică 
și politică internațională".

Popoarele lumii, care achită nota de plată astronomică a 
cursei înarmărilor, care poartă pe umerii lor povara copleșitoa
re, tot mai greu de suportat, a cheltuielilor militare și care, în 
cazul unei conflagrații nucleare ar plăti un inimaginabil tribut 
de suferințe și jertfe, cer pe bună dreptate*  ca actuala sesiune 
specială să marcheze o etapă nouă în declanșarea unui proces 
autentic de dezarmare, să rupă decalajul periculos care s-a 
creat între declarațiile, și rezoluțiile în favoarea dezarmării și 
evoluția în ritm exponențial a cursei înarmărilor= și a arsena
lelor militare.

Din acest unghi de vedere, o trăsătură caracteristică a actua
lei sesiuni speciale este aceea că. ea se desfășoară în condițiile 
unei. conștientizări sporite a popoarelor asupra, pericolelor: fără 
seamăn generate de cursa înarmărilor, ale unei activizări, fără 
precedent a eforturilor celor, unai largi. categorii ale populației, 
ale opiniei publice mondiale; pentru stăvilirea competiției mili
tare, pentru reducerea și eliminarea pericolului de, război, pen
tru realizarea dezarmării și întărirea păcii.

Atît în preajma cît. și în timpul lucrărilor sesiunii speciale, 
în numeroase țări ale lumii, inclusiv în România, au avut și au 
loc acțiuni de o mare diversitate și amploare — marșuri, de
monstrații, adunări populare, dezbateri publice, colectarea de 
sute de milioane de semnături pe petiții, chemări, proclamații 
și apeluri — cu participarea unor persoane de toate vîrstele, 
de toate profesiile și de toate convingerile politice, care au dat 
expresie grăitoare îngrijorării profunde în. legătură cu propor
țiile, atinse de cursa înarmărilor și pericolele pe care ea le ge
nerează, opțiunii ferme a majorității covîrșitoare a locuitorilor 
a zeci și zeci .de state situate pe toate continentele pentru stă
vilirea competiției iraționale în domeniul acumulării mijloace
lor de distrugere, pentru dezarmare, pace, colaborare și înțele
gere internațională.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează următoarele pro
bleme de. fond mai importante : dezbaterea generală, care in
clude examinarea și evaluarea situației internaționale, avînd în 
vedere necesitatea de a se adopta măsuri concrete și concertate 
în vederea eliminării pericolului de război, în special de război 
nuclear; examinarea modului de aplicare a deciziilor și reco
mandărilor adoptate de Adunarea Generală în cadrul primei 
sale sesiuni speciale consacrată dezarmării ; examinarea și adop
tarea programului global de dezarmare ; analiza modului de 
aplicare a Declarației prin care anii ’80 au fost proclamați de 
Națiunile Unite drept cel de-al doilea Deceniu pentru dezar
mare ; îmbunătățirea eficacității mecanismelor de negocieri în 
domeniul dezarmării și întărirea rolului O.N.U. în acest dome
niu, inclusiv eventuala convocare a unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare ; măsuri menite să sensibilizeze opinia publi
că mondială în favoarea dezarmării ; adoptarea, în formă cores
punzătoare, a documentelor finale ale sesiunii.

Primele luări de poziție din plenara Adunării Generale sînt 
concludente în privința gradului de îngrijorare în legătură cu 
cotele periculoase atinse de cursa înarmărilor și arsenalele 
nucleare și convenționale. Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și-a început discursul — cu care de fapt s-au 
deschis dezbaterile generale — accentuînd asupra necesității de 
a se stopa „înainte de a fi prea târziu, nebunia și imoralitatea 
pe care le reprezintă cursa înarmărilor". El a continuat evi
dențiind necesitatea urgentă „de a se pune capăt risipei și pe
ricolului extrem decurgînd din cursa înarmărilor, care ame
nință întreaga omenire cu un holocaust nuclear. Apocalipsul — 
a spus el — nu mai este azi doar o imagine biblică, ci a devenit 
o posibilitate reală".

Evocînd pericolele imense pe care escalada înarmărilor l ie 
comportă pentru stabilitatea, pacea, și securitatea internațională, 
Perez de Cuellar s-a referit, de asemenea, Ia consecințele eco
nomice și. sociale negative ale cursei înarmărilor,. relevînd că 
la proporțiile pe care: le-au atins în prezent cheltuielile militare 

•globale, ele reprezintă aproximativ 112 dolari pentru fiecare 
locuitor al planetei — cifră .superioară, produsului național brut 
per capita al multor țâri în curs de dezvoltare. „în timp ce două 
bombardiere strategice ultramoderne costă circa 200 milioane 
dolari — a exemplificat secretarul general al O.N.U. — Orga

nizației Mondiale a Sănătății i-au trebuit mai puțin de 100 mili 
oane dolari pentru a eradica variola din lume. Vorbitorul 
atras atenția și asupra gravității pe care o prezintă faptul că 
în prezent circa 500 000 de savanți și cercetători cu înaltă cali
ficare lucrează în institutele și laboratoarele cu caracter militar, 
desfășurînd activități menite „să pună la punct arme și mal 
perfecționate și mai ucigătoare decît cele existente". De ase
menea, secretarul general al O.N.U. a arătat că, exercitînd o 
influență negativă asupra economiilor tuturor. statelor, cursa 
înarmărilor are un impact nefast asupra țărilor în curs de dez
voltare, care sînt nevoite să aloce în scopuri de apărare o parte 
din resursele lor, și așa reduse, stringent necesare pentru ocro
tirea sănătății, creșterea producției alimentare, educație și alte 
nevoi social-economice.

Președintele sesiunii speciale a Adunării Generale consacrată 
dezarmării, Ismat Kitțani (Irak) a remarcat faptul că sesiunea 
are loc într-o situație internațională extrem de complexă, ca
racterizată de creșterea tensiunii, tulburări și conflicte, în care 
pacea și securitatea lumii sînt tot mai amenințate. El a averti
zat asupra pericolelor pe care le reprezintă „creșterea alarman
tă a potențialului militar în lume", intensificarea activităților 
militare în spațiul extraatmosferic și teoriile privind „inevita
bilitatea războiului" sau „posibilitatea și acceptabilitatea unui 
război nuclear limitat", subliniind că singura cale rațională o 
constituie trecerea la un proces real de dezarmare, cu priori
tate în domeniul nuclear, în cadrul căruia principalele țări po
sesoare de arme nucleare trebuie să deschidă ele însele calea 
spre o dezarmare efectivă.

„Omenirea, se află la răscruce — decLara și premierul Sue
diei, Thorbjorn Faelldin. Avem de ales între a continua cursa 
înarmărilor și a accepta să mergem mai departe, către o ordine 
economică, și politică mondială mai- bună. Pretenția că un sistem 
de arme nucleare ar putea menține un echilibru al puterii este 
lipsită de orice credibilitate. Aceasta relevă mai degrabă si
tuația în care s-au plasat țările dezvoltate, care au dat dovadă 
de o neinspirată ordonare a priorităților. Ele s-au lansat în 
realizarea celor mai perfecționate arme de distrugere, în timp 
ce nu pot asigura cetățenilor lor locuri de muncă și o existență 
economică și socială acceptabile".

Ministerul de externe al Austriei a preconizat înlocuirea ac
tualei curse a înarmărilor printr-o strategie pe care a denu
mi t-o „tehnologia păcii" care, în viziunea sa, ar trebui să se 
traducă în măsuri practice de dezarmare, menite să aducă 
„reale și. semnificative schimbări economice și sociale, în bene
ficiul atît al țărilor dezvoltate, cît și al țărilor în curs de 
dezvoltare".

A reținut atenția faptul că aproape toți reprezentanții țărilor 
în curs de dezvoltare care au luat cuvîntul, între care cei ai 
R. P. Chineze, Braziliei, Indiei, Mexicului, Thailandei, Marocu
lui au pus accent pe faptul că alături de imperativul salvgar
dării păcii mondiale, care pledează pentru oprirea înarmărilor 
și adoptarea unor măsuri practice de dezarmare, angajarea fer
mă a statelor pe calea dezarmării este cerută stringent de acu
mularea unor nevoi presante de ordin economic și social, de 
necesitatea lichidării decalajelor economice, și a stării de sub
dezvoltare — probleme care și-ar putea găsi mai ușor rezol
varea în condițiile reducerii graduale a cheltuielilor militare și 
alocării fondurilor astfel eliberate în scopul dezvoltării econo- 
mico-sociale a națiunilor, cu accent pe nevoile țărilor în curs 
de dezvoltare.

în ceea ce o privește, în conformitate cu concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra căilor și modalităților’ de înfăp
tuire a dezarmării, cu poziția ei consecventă, fermă, în favoarea 
opririi cursei înarmărilor și realizării obiectivelor dezarmării, 
România participă la actuala sesiune specială consacrată 
dezarmării, hotărîtă să-și aducă contribuția, în colaborare cu 
celelalte state membre ale O.N.U., pentru ca forumul de la 
New York al dezarmării să se încheie cu rezultate concrete cît 
mai de substanță, să'adopte decizii și măsuri menite să pună 
capăt evoluțiilor periculoase de, pe plan internațional, să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor, la instaurarea unui climat de 
încredere, colaborare, independență și pace, să determine tre
cerea la negocieri serioase, de fond, în domeniul dezarmării, în 
primul rînd al dezarmării nucleare.

Poporul român și-a exprimat din nou adeziunea sa fermă la 
cauza dezarmării și păcii prin Apelul adresat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor Unite consacrată dezarmării care, alături 
de manifestările de mare amploare ce au loc în această perioadă 
în diferite țări ale lumii, constituie o vibrantă și energică che
mare la rațiune, la acțiune hotărîtă pentru a se feri omenirea 
de primejdia, războiului, pentru triumful înțelegerii și păcii pe 
planeta noastră.

Nicolae CHILIE



TENDINȚE-CONJUNCTURI ®

de dezvoltare

Iordania- modernizarea economiei
prin eforturi interne

POPORUL IORDANIAN se află an
gajat intr-un amplu efort pentru edifi
carea unei economii moderne. Astfel, 
este semnificativ faptul că ponderea in
vestițiilor productive în P.N.B. s-a ma
jorat constant, de la 16°/0 în 1972, la 
25,9% în 1975 și 33,3% în 1978. Concen
trarea resurselor interne către dezvol
tarea economiei a determinat în mod 
firesc obținerea . unor rezultate de an
samblu remarcabile, ilustrate printre 
altele și de realizarea unei rate medii 
anuale de creștere economică de 8,6% 
în perioada 1975—1978.

Dezvoltarea industriei a urmărit 
două obiective prioritare și anume : va
lorificarea importantelor zăcăminte mi
nerale (fosfați și potasă) ale țării în 
scopul majorării încasărilor din export, 
paralel cu diminuarea dependenței de 
import prin dezvoltarea, producției de 
ciment și a capacităților de rafinare a 
țițeiului. Astfel, producția minieră de 
fosfați, principala bogăție a țării, s-a 
majorat de la 2,3 milioane tone în 1978 
la 4,5 milioane tone în 1981, iar produc
ția de potasă. obținută din zona marină 
urmează să atingă în 1984 circa 1,2 mi
lioane tone. în anul curent urmează, de 
asemenea, să intre în funcțiune combi
natul chimic de la Aqaba care va pro
duce. 2 000 tonefzi superfosfațl și acid 
sulfuric.

Totodată, prin extinderea rafinăriei 
de la Zarqa, capacitățile de rafinare a 
țițeiului se vor majora la 3,4 milioane 
tone/an, iar prin intrarea în funcțiune 
a unei noi fabrici de ciment la Rasha- 
dyia, capacitățile de producție a cimen
tului vor ajunge la 2,25 milioane 
tone/an.

In prezent, Iordania este angajată în 
realizarea obiectivelor planului cincinal 
1981—1985, care urmărește în principal

dezvoltarea în continuare a industriei 
prelucrătoare prin încurajarea între
prinderilor de mărime medie, sporirea 
eforturilor pentru dezvoltarea agricul
turii, în special prin îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă și lărgirea și mo
dernizarea în continuare a parcului de 
mașini agricole. Pe această bază se ur
mărește realizarea unei creșteri medii 
anuale de 9,l°/0 în intervalul vizat.

Planul prevede investiții de 2,8 mili
arde dinari (de peste 3,7 ori mai mari 
decît în cincinalul precedent) din care : 
600 milioane dinari pentru industrie 
(230 milioane în cincinalul precedent) 
200 milioane dinari pentru dezvoltarea 
agriculturii, 160 milioane dinari pentru 
creșterea resurselor de apă utilizabile, 
23 milioane dinari în scopul prospecțiu
nilor petroliere și de gaze naturale etc.

Se are în vedere, printre altele, iriga
rea a încă 25 mii acri (cu 2 mii acri 
mai mult decît în cincinalul precedent), 
construirea unei conducte petroliere 
între Aqaba și nordul țării, a unui nou 
aeroport, a unei fabrici de asamblare a 
automobilelor cu o capacitate de 25 mii 
buc/an, a unei fabrici de geamuri la 
Ma’an etc.

Ca expresie a dorinței reciproce a 
României și Iordaniei de conlucrare, re
lațiile economice dintre cele două țări 
au cunoscut un curs ascendent, oglindit, 
printre altele și de creșterea volumului 
schimburilor comerciale de peste 3,6 ori 
în perioada 1975—1981. O contribuție 
hotărîtoare la dinamizarea relațiilor ro- 
mâno-iordăniene au adus întâlnirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu. și 
regele Hussein, desfășurate sub semnul 
stimei și încrederii reciproce și care 
s-au soldat de fiecare dată cu acorduri 
și înțelegeri concrete vizînd intensifica- 

conlucrării bilaterale. în prezent

schimburile comerciale și cooperarea 
economică româno-iordaniană se des
fășoară îh cadrul juridic favorabil creat 
de Acordul comercial, Acordul general 
de cooperare și Acordul de cooperare 
economică și tehnică, în vigoare între 
cele două părți.

România a exportat în ultimii ani în 
Iordania o gamă largă de produse ale 
construcției de mașini, printre care e- 
chipamente pentru industria petrochi
mică, linii electrice ,tractoare, autotu
risme; bunuri industriale de consum în
delungat, produse chimice, produse ale 
industriei de prelucrare a lemnului, ale 
industriei ușoare și alimentare ș.a. La 
import ■ au predominat fosfații naturali, 
principalul produs de export al 
Iordaniei.

O atenție deosebită a fost acordată 
intensificării cooperării economice, 
România participînd la realizarea unor 
însemnate obiective economice în Ior
dania : o conductă petrolieră de peste 
40 km lungime, linia electrică de înaltă 
tensiune Amman—Ma’an, linia electri
că Ma!an—Aqaba și în primul rind ra
finăria de țiței de la Zarqa, la a cărei 
extindere și modernizare țara noastră 
a participat cu livrări de proiecte, utii 
laje tehnologice, lucrări de construcții*  
montaj și asistență tehnică. Circa 1 500 
de specialiști români au lucrat la fina
lizarea acestui obiectiv, rafinăria de la 
Zarqa devenind una din unitățile cele 
mai moderne ale tinerei industrii ior- 
d antene.

Ampla activitate de construcție care 
se desfășoară atît în România, cit și în 
Iordania oferă premise favorabile lăr
girii și diversificării pe mai departe a 
colaborării pe multiple planuri dintre 
cele două țări. In acest context, noua 
vizită oficială de prietenie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, în Regatul 
Hașemit al Iordaniei la invitația Ma
iestății Sale regele Hussein Ibn Talal 
și a reginei Noor va marea fără îndo
ială un nou pas pe linia întăririi con
lucrării dintre cele două țări și popoare 
prietene,.

Noi „seisme 
sistemului monetar vest-european

Zguduirile sistemului valutar de cursuri ,1'ixe de la Biieiton Woods, 
care s-au accentuat odată cu prima devalorizare a dolarului S.U.A. 
din decembrie-1971. au determinat țările membre ale C.E.E. să încer
ce să atenueze fluctuațiile masive de cursuri care au apărut pe piață 
orin stabilirea în aprilie 1972,. a „șarpelui valutar**  (de fluctuare a mo
nedelor unor țări .partenere — Belgia, R.F.G., Franța, Italia, Luxem
burg și Olanda) în cadrul unor limite fixe de ± 2,23%) și ulterior, în 
1978', prin crearea unul sistem monetar vest-european, în încercarea de 
i dutare a unei noi formule de creare a unei zone de stabilitate mone
tară vest-europeană. Noul sistem monetar vest-european — cel din 1979 
— constituie o adaptarea celui anterior la noile condiții apărute, in ca
drul căru.la prioritățile sînt : creșterea stabilității cursurilor de schimb, 
asigurarea unei stabilități monetare, accentuarea creșterii economice, 
facilitarea convergențelor ratelor de inflație spre nivelul cel mai scă
zut posibil etc.

Noua realiniere dih cadrul S.M.E., anunțată f după reuniunea miniș
trilor de finanțe de la sfîtșitul sâptâmînii trecute, prevede devaloriza
rea francului francez pe ansamblu cu 5,75% fața de celelalte monede, a 
lirei Italiene cu 2.75% in timp ce marca vest-germană și florinul, olan
dez au Îost revalorizate- cu 4,25% ; presiunile -și zvonurile pieței, care 
nersistau de cîteva săptămîni, și-au găsit astfel materializarea.

Motivarea, acestei noi modificări în cadrul S.M.E. a fost în primul 
rind ..domolirea**  intervențiilor tet mai pronunțate ale Băncii Franței 
(și ale Băncii federale a R.F,G.) pentru a susține pragul acceptat al 
francului. De altfel, cifrele oficiale arată că rezervele valutare ale 
Franței au scăzut la 16,4 miliarde franci la începutul lunii iunie, de la 
37 miliarde de franci la mijlocul lunii martie a, 
siunile asupra francului, dar - - - •-
intervențiilor franceze pentru 
perioada a fost probabil de 
împrumuturile contractate în 
lotizări a francului este însă 
Franța si R.F.G. 
competitivității

(14% ca ritm 
exporturilor franceze

,c„ cînd au început pre- 
după estimările unor observatori, costul 
suportarea cursului francului în această 
aproape 40 miliarde franci (incluzînd și 
cadrul S.M.E.). Fondul acestei noi deva- 
legat de diferența mare de inFație din 

i anual, ' ... --față de sub 5,5%), și de scăderea 
(devalorizarea de circa 8% din

Nicoiae Laurențiu OSS
I.E.M.

octombrie anul trecut fiind aproape in întregime anihilată de .evoluția 
procesului inflaționist).

Devalorizarea cu 10%. a francului față de marca vest-germană a fost 
făcută după lungi și ascuțite dezbateri, în care poziția Franței (care a 
cerut inițial o devalorizare de 14%) a fost puternic atacată de ceilalți 
parteneri. Semnificativă este in această direcție declarația . președinte
lui Băncii federale a R.F.G., Karl Otto Poehl, care preciza că ,.revalo
rizarea mărcii în raport cu francul francez reprezintă o anumită con
cesie politică, făcută cu scopul de a asigura funcționarea normală a 
sistemului monetar (vest) european**,  în condițiile în care? „revalori
zarea efectivă a mărcii cu 10%, reprezintă limita maximă acceptabilă 
pentru R.F. Germania, luînd în considerare și devalorizarea francului 
față de marcă și florinul olandez, cu numai 9 luni în urmă“.

Franța a fost obligată să la o serie de măsuri, în vederea susținerii 
noii devalorizări a monedei naționale, intre care : înghețarea prețuri
lor (cu excepția celor la produsele agricole și a țițeiului) pînă la 
31.10.1982, înghețarea salariilor. încetarea indexării salariilor cu costul 
vieții (ca excepție va crește numai salariu' minim garantat), îngheța
rea marjelor de profit, menținerea proporției deficitului bugetar în 
produsul intern brut ia 3%, atit în 1982, cit și în 1983 etc.

Italia, la rindul său, a urmărit prin devalorizarea lirei să 
ridicată competitivitatea exporturilor sale în R.F. Germania 
cele franceze și să mai recupereze din diferența existentă în 
ritmului inflației.

Poziția R.F. Germania, care a mai avertizat în numeroase ______
partenerii din S.M.E. că se va împotrivi unor devalorizări competlțio- 
nale' menite să stimuleze exporturile, a acceptat totuși noile modificări 
bazîndu-se pe faptul că revalorizarea mărcii îi va crea cîmp mai larg 
de manevră pentru reducerea dobîhzilor interne, în vederea impulsio
nării activității economi-e, șr îi va asigura un mai mare succes în 
combaterea procesului inflaționist.

Olanda, cu toate că a recunoscut că firmele sale mari exportatoare 
vor fi afectate de revalorizarea florinului, consideră că excedentul co
mercial anticipat pentru anul în curs va fi oricum atins.

Vorfi aceste noi realinieri de durată mai lungă sau nu ? Destul de 
greu de răspuns.

Cert este însă că armonizarea ■ dorită de către partenerii din S.M.E. 
va fi greu de atins, în. condițiile în care situația diferă de la țară la 
țară, iar obiectivele • urmărite se consideră a, putea fi atinse cu mij
loace specifice în. fiecare caz în parte,

Gheorghe MUNTEAN

mențină 
față de 
privința

rînduri



ECONOMIE MONDIALĂ

Principalele caracteristici ale economiei 
și politicilor economice ale țărilor in curs de dezvoltare o

OMENIREA este în prezent confruntată cu mari și difi
cile probleme care-și așteaptă rezolvarea. De altfel nici
odată în istoria ei lumea n-a fost lipsită de probleme mai 

mult sau mai puțin complexe. Ceea ce alarmează însă în pre
zent este, deși există o cvasiunanimitate că ceva trebuie făcut, 
neputința, cel puțin pentru o perioadă imediată, de a se da 
soluții viabile, acceptabile la nivel mondial, pentru depășirea 
acestei stări de lucruri. în trecut aria de răspîndire sau perioa
dele de manifestare a unor probleme complicate se limitau 
sau se localizau în timp și spațiu. Astăzi, când trăim într-o 
lume a interdependențelor, asistăm însă la o stare de agre
gare a multiplelor laturi negative ale fenomenelor și proce
selor social-economice, cu răspîndire și efecte mondoglobale.

Una dintre cele mai acute probleme ale omenirii o constituie, 
fără îndoială, rămînerea în urmă în dezvoltarea economico- 
socială a unei mari părți a globului. (

Deși este evidentă existența unui număr mare de state cu o 
economie rămasă mult în urmă față de nivelul mediu 
mondial, încadrarea în rîndul țărilor în curs de dezvoltare 
constituie și în prezent o problemă în dezbatere. Păreri și opinii 
diferite în acest sens sînt emise atât în rîndul specialiștilor, dar 
și la forumuri și organisme internaționale. Lucrările pregăti
toare de lansare a primului Deceniu al Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (1961—1970) au adus clarificări importante în 
definirea, noțiunii de țară în curs de dezvoltare. Consacrarea 
categoriei- de țări în curs de dezvoltare s-a realizat practic la 
prima Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare de la Geneva, 1964.

în prezent categoria țărilor în curs de dezvoltare cuprinde 
state care aparțin fie sistemului social-politic al capitalismului, 
fie socialismului sau se află în stadiul de tranziție din punct de 
vedere al opțiunilor politice. în aceste condiții, ținînd seama 
de diversitatea de situații în care se află statele, cred că adop
tarea nivelului de dezvoltare a forțelor de producție ca un 
criteriu fundamental de delimitare a țărilor în curs de dezvol
tare reprezintă soluția cea mai realistă. în același timp însă 
apreciez că este necesar ca acestui criteriu să-i fie asociat în 
mod obligatoriu un-indicator de eficiență economică, cum ar fi, 
spre exemplu, producția realizată la 1 000 unități monetare na
ționale fonduri fixe pe întreaga economie, precum și un indi
cator cu caracter social-cultural, respectiv gradul de instrucție 
a populației.

Problematica țărilor în curs de dezvoltare este astăzi și se 
va menține pentru o lungă perioadă de timp și în viitor, ca 
una din problemele esențiale ale economiei mondiale, ale ra
porturilor economice internaționale. De modul în care se va 
acționa de către statele în curs de dezvoltare înseși, dar și de 
comunitatea internațională, pentru a se găsi soluții adecvate de 
formare a unor economii naționale modeme, de participare 
activă și echitabilă la diviziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori, „depinde — așa cum arăta pre
ședintele României, Nicolae Ceaușescu — în mare măsură des
tinderea și pacea mondială, progresul întregii omeniri*'.

Caracteristicile principale ale politicilor economice și econo
miei țărilor în curs de dezvoltare pot fi sintetizate în perioada 
actuală, în linii mari, astfel :

— Manifestarea în cvasitotalitatea țărilor a unei puternice 
voințe în procesul ireversibil de consolidare a independenței 
politice, prin căutarea și promovarea celor mai adecvate forme 
de realizare a independenței economice, consolidîndu-se astfel 
independența națională ;

— Afirmarea tot mai hotărîtă a dreptului statelor în curs 
de dezvoltare de a-și folosi în interes propriu bogățiile natu
rale, de a trece pe calea dezvoltării economico-sociale de sine- 
stătătoare și de a depăși cît mai repede starea de subdezvol
tare ;

— Restrângerea diferitelor tipuri de proprietate și de relații 
de producție de la cele precapitaliste spre cele socialiste (în 
țările în curs de dezvoltare întâlnim tipuri de proprietate și de 
relații de producție primitive, feudale, capitaliste sau socialis
te, inclusiv tipuri de proprietate și relații de producție mixte, 
de tranziție) ;

— Formarea și dezvoltarea sectorului de stat și cooperatist 
în economie, paralel cu sectorul particular ;

— Crearea unor structuri economico-sociale instituționale 
cît mai moderne în vederea realizării condițiilor de ridicare a 
nivelului de civilizație materială și spirituală ;

— Sporirea preocupărilor pentru valorificarea superioara a 
resurselor naționale, dezvoltarea industriei extractive și forma
rea unei industrii prelucrătoare cu structuri cît mai moderne, 
paralel cu dezvoltarea -unei infrastructuri adecvate ;

— Organizarea producției agricole în vederea satisfacerii în 
măsură cît mai mare a nevoilor proprii la alimentele de bază 
și asigurarea unei securități alimentare naționale ;

— Crearea unui sistem național de învățământ, educație și 
cultură, pentru formarea și pregătirea cadrelor necesare eco
nomiei și celorlalte domenii de activitate ;

— Promovarea pe o scară cît mai largă a unor forme de 
cooperare economică bilaterală, zonală, continentală și chiar 
la nivelul tuturor țărilor în curs de dezvoltare, concomitent cu 
înscrierea tot mai amplă în. circuitul economic mondial ; toate 
acestea sînt menite să susțină și să accelereze procesul instau
rării noii ordini economice internaționale.

Dar pentru a înțelege mai bine unele probleme ale economiei 
țărilor în curs de dezvoltare este necesar să fie cunoscut locul 
pe care îl ocupă acestea în rîndul statelor lumii. Sintetic, acest 
loc este prezentat în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1
Locul țărilor in curs de dezvoltare în (economia mondială ♦)

Indicatorul Anul U/M
Nivelul 

indicatorului
% din 
total 

mondial
1. Suprafața km. p. 66 159 040 49,4
2. Populația 1979 mii. loc. 2 031 024 ') 48,2
3. Produsul na-

țional brut 1979 mii. doi. 1 353 395 !) 13.7
i*) Ex.usiv țările socialiste în curs de dezvoltare

1) Calculele au la bază estimările referitoare la populație șl produ
sul național brut (G.N.P.) publicate de Banca Mondială în „1980 World 
Bank Atlas“. Nu sînt incluse în calculul populației mondiale, al popu
lației țărilor în curs de dezvoltare, al produsului mondial brut șl 
G.N.P. următoarele țări : Guineea Ecuatorială, Iran, Republica Popu
lară Democratică Laos, Liban, Samoa de Vest, Insulele Solomon și So
malia, datorită inexistenței unor informații statistice.

La rîndul ei, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în rezer
vele și producția mondială la principalele materii prime, con
form calculelor realizate de Banca Mondială, de UNCTAD și 
alte organisme internaționale, este prezentată în tabelul nr, 2.

în ceea ce privește principalele materii prime și produse 
agricole și silvice, ponderea țărilor în curs. de dezvoltare în 
producția mondială este redată în tabelul nr. 3.

Creșterea, dezvoltarea și progresul economic
CREȘTEREA economică reprezintă pentru orice economie 

națională o etapă a procesului de dezvoltare, caracterizată prin 
sporirea cantitativă a unuia sau mai multora dintre elemen
tele sistemului economic sau ale subsistemelor sale. Fiind o 
componentă a unui proces social, creșterea economică urmează 
logica proceselor care au loc în orice societate, care „nu sînt 
nici lineare și nici mecanice, ci dinamice și dialectice** 1). Des
fășurată în mod spontan, creșterea poate duce la apariția unor 
dezechilibre cu efecte mai mult sau mai puțin importante pen
tru evoluția ulterioară a unei economii naționale. Probleme 
negative pot apare și atunci cînd creșterea economică se con
turează în domenii care nu asigură propagarea efectelor sale în 
ansamblul structurilor economiei naționale, cum ar fi, spre 
exemplu, utilizarea surselor naționale sau a resurselor obți
nute prin credite externe în scopul înarmării.

în multe țări în curs de dezvoltare, dar și în țări avansate, 
sporirea importurilor a dus pentru o anumită perioadă la creș
tere economică, dar a determinat și sporirea plăților către 
străinătate sau a datoriilor externe, ceea ce a creat, la uri mo
ment dat, un dezechilibru, respectiv apariția unui deficit al ba
lanțelor de plăți. Dacă însă importul constă cu precădere din 
utilaje care conduc atît la creșterea producției de mijloace de 
producție, dar și a consumului intern și, implicit, a disponi
bilităților pentru export, efectul de durată este de reechili
brare a balanței de plăți datorită amplificării. în perspectivă a

«) lonltă Olteanu : Limitele progresului și progresele limitelor, Ed. 
politică, 1981, București, p. 24
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Tabelul nr. 2
iezcrvele și producția de materii prime a țărilor în curs 

de dezvoltare

Produsul U/M
Rezerve (1980) Producție (1980)

Țări în 
în curs 
de dez
voltare

% din 
total 

mondial

Țări în 
curs 

de dez
voltare :

% d»n 
total 

mondial
iiței mii. t. 68 577,32 ’) 77,7 ‘) 1 422,21 2) 50,9 2)
Gaze natu-
rale mrd.m.c 35 453,25 ’) 43,0 *) 194,5 12,8
Cărbuni mrd. t. 862 8,0 3) 0 224 7,9
Cauciuc na-
tural mii t. — — 3 740 100
Bauxită . mii t. 16 390 000 4) 71,9 4) 42 234,9 46,4
Minereu de
fier mii. t. 60 248,8 4) 22,6 4) 230,9 27,4
Cositor mii t. 6 580 4) 65,8 4) 181,0 76,8
Nichel mii t. 28 135,1 4) 51,9 4) 290,5 38,6
Hidroener-
gie mrd. kWh 1 194,4 5) 50,9 5) 407 9 c) 23.7 c)

') rezerve certe la 1.01.1982 ; 2) în 1981 ; 3) 10 781 mrd. t rezerve mon
diale posibile, din care 700 mrd. t rezerve exploatabile economie ; 
'■) estimări ale unor specialiști din S.U.A. ; 6) capacitate teoretic reali
zabilă (mii MW) pe baza potențialului ; 6) în 1979.

încasărilor d'in exterior. în aceste condiții dezechilibrele pot fi 
temporare și se vor compensa de înseși mecanismele pe care 
Ie declanșează interdependențele dintre diferitele subsisteme 
ale economiei naționale. împărtășesc opinia acelor specialiști 
care susțin că în momentul în care creșterile sînt de lungă du
rată, depășesc anumite proporții și implică modificări calita
tive, atunci creșterea se constituie ca un moment al unei 
noi etape, și anume a dezvoltării economice.

Dezvoltarea economică reprezintă o etapă nouă, superioară 
și complexă de transformări structurale, calitative, datorate în 
ultimă instanță unor creșteri în ritmuri diferite a elementelor 
și subsistemelor economiei naționale-

Dezechilibrele provocate de creșterea inegală a componen
telor sistemului economic modifică structurile, adică raportu
rile cantitative dintre acestea. Calitatea însăși a sistemului se 
modifică. Dezechilibrele, care la prima vedere ar implica o 
apreciere negativă, sînt în realitate o sursă intrinsecă a dez
voltării, cu condiția unei acțiuni conștiente, în sensul rezol
vării pozitive a contradicțiilor obiective ce apar.

O societate în dezvoltare are capacitatea de restabilire a 
proporțiilor la nivele superioare, de rezolvare a contradicții
lor apărute pe baza absorbției de inovație tehnică, științifică, 
productivă și, în anumite limite, a inovației sociale. Dezvolta
rea nu poate avea loc fără o creștere economică, o sporire pro
porțională, în raport cu resursele interne, a volumului produc
ției care să asigure echilibrul complexului economic național.

Cu toate acestea, dezvoltarea nu poate fi redusă la creșterea 
economică, deoarece presupune transformări de substanță în 
structura economiei naționale, în locul ocupat de o țară sau 
alta în diviziunea internațională a muncii, în sistemul relațiilor 
economice și politice internaționale. Spre exemplu, putem a- 
sista la creșterea economică bazată pe dezvoltarea unui puternic 
sector industrial, realizat nu pe prelucrarea propriilor resurse 
interne de materii prime și materiale, ci mai ales pe impor
turi. Pe măsura scumpirii prețuirilor la materii prime și a dez
voltării unor sectoare similare în țările exportatoare de materii 
prime pot apare dezechilibre, care evident se pot soluționa, dar 
numai printr-o politică economică externă bazată pe relații de 
cooperare reciproc avantajoase.

Derularea procesului de dezvoltare economică pe o perioadă 
îndelungată de timp și. cu amploare deosebită provoacă noi 
dezechilibre în cadrul societății, dezechilibre ce apar, dar se 
cer rezolvate printr-o modificare a întregului sistem econo
mic. în această nouă etapă — denumită progres economic — 
sînt schimbate atît componentele materiale ale procesului de 
producție, cît și relațiile social-economice. Progresul economic 
nu poate fi conceput fără creștere și dezvoltare, dar nu poate fi 
redus la nici una din aceste etape ale procesului. De aceea, 
progresul economic poate fi conceput fie ca un moment al 
transformării unui sistem într-altul, prin trecerea revoluțio
nară de la capitalism la socialism, fie ca un proces de durată 
în care sistemul se dovedește capabil să-și mențină relativ sta
bile echilibrele sale fundamentale și specifice.

Creșterea și dezvoltarea sînt compatibile deci cu structura 
oricărui sistem, inclusiv cel capitalist sau precapitalist, fără a 

fi însă în mod automat însoțitoarele inevitabile și permanente 
ale acestora. Alternarea perioadelor de creștere și dezvoltare 
cu perioade de stagnare sau chiar regres poate fi considerată 
ca un proces normal și nu ca o anomalie. Creșterea și dezvol
tarea economică privesc prima lătură a progresului economic- 
După unele puncte de vedere așa se și explică de ce, în gene
ral, orice societate umană, cu excepția celor ce suferă blocaje 
structurale, este compatibilă cu creșterea și dezvoltarea. Nu 
orice societate este gata însă să accepte progresul economic, 
tocmai datorită implicațiilor sale modificatoare de structuri 
sociale.

Transformarea creșterii sau a dezvoltării economice într-un 
obiectiv fundamentă! al politicii economice actuale a nume
roase țări se explică, în primul rînd, prin faptul că statele res
pective urmăresc anumite efecte sociale, economice sau politice 
ce nu pot fi obținute decît pe această cale.

Experiența mondială arată că într-o societate în care eco
nomia este în creștere sau dezvoltare există posibilități mai 
mari de asigurare a unei relative stabilități sociale și politice. 
Desigur, aceasta în condițiile în care se asigură o anumită pro
porție logică între sectoarele economiei naționale, un raport 
echitabil între partea din venitul național acumulată și cea 
consumată, o repartiție echilibrată a efectelor creșterii între 
diferitele categorii ale populației și zone geografice ale terito
riului național.

Creșterea și dezvoltarea economică reprezintă baza ridică
rii nivelului de civilizație materială și spirituală a populației 
unei țări. Un nivel de dezvoltare corespunzător creează posi
bilități majore pentru o mai bună soluționare a tuturor pro-

Tabelul nr. 3
Locul țărilor în curs de dezvoltare în 

mondială
producția agrosilvică

—mii tone —

n

Țări în curs de dezvoltare
Total
ondial Cantitate

Pondere în 
total mon

dial (0/n)
Cereale 1 580 822 449 002 28,40
— grîu 441 474 90 942 20,59
— orez 376 448 201 877 53,62
— porumb 362 971 75 623 20,83
— orz 196 123 17 527 8,91
Rădăcinoase 522 947 185 497 35,47
— cartofi 272 975 29 517 10,81
Vegetale și pepeni 327 177 113 334 34,63
Fructe 261 911 132 894 50,74
— citrice 50 913 23 901 46,94
— banane 36 892 35 163 95,31
Oleaginoase 48 014 22 269 46,38
Zahăr 90 983 46 685 51,31
Cacao 1403 1 403 100,00
Cafea 4 583 4 562 99,54
Ceai 1 833 1 240 67,54
Fibre vegetale 20 347 10 413 51,17
— bumbac 12 951 5 482 42,32
— iută 4 288 3 203 74.69
Tutun 5 710 2 339 40,96
Cauciuc natural 3 698 3 600 97,34
Carne 133 438 24 732 18.53
Lapte 449 595 94 994 21,12
Lînă 2 597 634 24,41
Lemn rotund 2 601 768 1 120 278 43,05
Lemn de foc 1 217 976 894 545 73,44
lemn industrial 1 383 792 225 733 16 31
bursa : F.A.O. Production— 1978

Yearbook of forest products — 1978

blemelor ce apar pe plan intern, precum și o mai bună în
scriere în circuitul mondial de valori, prin schimbul și coo
perarea în sfera surselor și produselor muncii fizice și intelec
tuale ale altor țări.

Consecință a unei politici interne necorespunzătoare sau a 
relațiilor internaționale inechitabile, a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, subdezvoltarea se caracterizează 
printr-un potențial economic foarte redus, prin nivel scăzut de 
dezvoltare a forțelor de producție, randament scăzut al mij
loacelor de producție, puternică disproporționalitate economi
că și stări sociale anacronice (puternice rămășițe tribale, scla
vagiste și feudale, analfabetism etc.), dominația puternică a 
capitalului monopolist străin.

Constantin BOȘTINĂ
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Schimburile 
compensatorii: 

modificări de optica

ÎNTR-UNUL din numerele sale re
cente, revista l’Usine Nouvellc releva 
extinderea — în cadrul comerțului in
ternațional — a sistemului schimburi
lor compensatorii. Practicate inițial în 
comerțul dintre țările capitaliste in
dustrializate și țările socialiste, ele au 
început ulterior să fie utilizate în ca
drul schimburilor comerciale ale pri
mului grup de țări cu statele nesocia- 
liste .în curs de dezvoltare, iar în ulti
mii ani — și în comerțul reciproc din
tre țările capitaliste industrializate. 
Conform .estimațiilor O.C.D.E. ponderea 
schimburilor compensatorii în ansam
blul comerțului Est-Vest ...se ridică la 
15—20%, iar după alte surse atinge 
chiar 30%. Totodată, aria acestor 
schimburi .nu . se mai limitează îndeo
sebi la exportul occidental de bunuri 
de echipament și de produse chimice, 
precum Și la contractele cu o valoare 
mai mare, ci a devenit aproape atot
cuprinzătoare, avînd loc concomitent o 
diversificare a formelor de compen
sație.

Se constată — arată revista — și o 
schimbare de atitudine din partea fir
melor occidentale și a forurilor econo
mice din țările respective; de la o po
ziție de rezervă, de ezitare în fața ac
ceptării unor clauze de schimburi com
pensatorii, ele au trecut treptat la fău
rirea cadrului organizatoric și a instru
mentarului de măsuri pentru a se în
scrie eficient în această tendință, cu 
perspective de lărgire, a comerțului 
internațional. De la accepțiunea de 
„fatalitate economică", cum erau con
siderate inițial schimburile compensa
torii, acestea. sînt apreciate tot mai 
mult ca o pârghie importantă de pro-, 
movare a exportului țărilor capitaliste 
dezvoltate.

circa 1% a consumului specific d< 
■ energie și materiale pentru fiecare pro 
cent de majorare a producției, econo 
misirea a 2,2 mil. tone de laminate d 
oțel și a circa 6'60 milioane de ore 
muncă etc.). Cerință impusă — dea' 
fel — și de creșterea tot mai lentă 
resurselor de muncă (efectivul de fo: 
ță de muncă în economie va spori î: 
perioada 1981—1985 doar cu 3,9° < 
după anul 1990 fiind prognozată chin 
o reducere absolută a acestora.

Bulgaria: masuri 
complexe 

de autoaprovizionare

cii, adaptarea flexibilă la cerințele în 
schimbare de pe piață.

S-a propus o nouă abordare a pro
blemei sistematizării fluxurilor mate
riale, pe baza următoarelor principii: 
organizarea procesului, de producție la 
toate nivelele să se bazeze nu pe ope
rațiile executate, ci pe sortimentul pro
ducției ; .compartimentarea activității 
de producție să urmărească crearea de 
subdiviziuni cu un personal restrâns; 
adoptarea deciziilor operative să -fie 
ransferată pe cît posibil către verigile 
nferioare, la nivel centralizat preconi- 
indu-se menținerea în continuare a re- 

•olvării problemelor legate de cercetare 
;,i dezvoltare. de învățămîntul pentru 
producție ș.a. S-a subliniat, de aseme- 
rea, că un rol important , joacă aici re
curgerea la subcontractarea executării 
unor piese și subansamble, în funcție de 
sxtinderfea sau reducerea volumului pro
ducției întreprinderii.

Imperativul eficienței 
in economia R. D. G.

DEZVOLTAREA economiei naționale 
în deceniul actual, se apreciază în 
R.D. Germană, trebuie asigurată îna
inte de toate prin sporirea colului fac
torilor calitativi. Este vorba aici de 
premise atît de diferențiate cum sînt 
valorificarea superioară a purtătorilor 
de energie, materiilor prime și mate
rialelor pe calea realizării unui înalt 
grad de înnobilare a acestora în toate 
stadiile procesului de producție, utili
zarea mai activă a ridicării calificării 
forței de muncă în vederea sporirii 
productivității și eficienței sale, extin
derea automatizării producției, îndeo
sebi prin intensificarea robotizării eco
nomiei, reconstruirea și modernizarea 
consecventă a mașinilor și instalațiilor 
existente în dotația întreprinderilor în 
scopul ridicării randamentului ș.a.m.d

Numai prin asemenea măsuri vor pu 
tea fi îndeplinite — arată revista Di> 
Wirtschaft — sarcinile de ridicare a 
eficacității economiei R.D.G. în actua
lul cincinal (realizarea reducerii cu

ÎN R.P. Bulgaria funcționează mai 
demult sistemul de autoaprovizionare 
a populației, care permite o mai bună 
satisfacere a cerințelor acesteia în ceea 
ce privește produsele agroalimentare. 
în vederea creării condițiilor necesare 
pentru edificarea globală a acestui sis
tem în următorii ani, Consiliul de Mi
niștri a aprobat recent o hotărîre, care 
plasează întregul sistem pe o bază eco
nomică, corelîndu-1 cu aplicarea meca
nismului economic. Sînt sporite func
țiile sociale și responsabilitățile consi
liilor populare și ale complexelor agro
industriale în domeniul mobilizării re
surselor locale, pentru a asigura lăr- 
jirea producției alimentare proprii. Se 
urmărește, astfel, trecerea de la auto- 
aprovizionarea în cadrul unor locali
tăți izolate la autoaprovizionare pe ju
dețe întregi, la principalele produse âli- 
mentare.

Se prevede, între altele, crearea pe 
lîngă diferite localități a unor asociații; 
economice, care . să cuprindă complexe . 
agroindustriale, alte organizații agrico
le, cooperative de consum, urtreprin- 
deri comerciale și industriale, unități 
administrative, școli etc. Ele sînt che
mate să-și unească eforturile pentru 
exploatarea optimă a resurselor exis
tente în vederea măririi producției 
agricole, pentru punerea în valoare a 
terenurilor neproductive și a pășuni
lor, pentru extinderea plantațiilor de 
culturi perene, pentru gestionarea și ' 
folosirea mai rațională a producției 
agricole, pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației pe baza resurselor 
proprii de alimente. Totodată, se urmă
rește înființarea și dezvoltarea unor. 
ferme auxiliare pe lîngă întreprinderi 
și instituții, menite să asigure în pri-' 
mul rînd — încă din acest an —ame
liorarea aprovizionării cantinelor cu 
legume, fructe și carne.

Combustibilii fosili 
in cursa competitivității

PRINCIPALA frână în calea extin
derii producției de combustibili :fosili 
obținuți din nisipuri.asfaltice și șisturi 
bituminoase sau prin transformarea 
cărbunelui a constituit-o pînă în a doua 
jumătate a deceniului trecut decalajul 
de cost de extracție — și de preț de 
vînzare — față de petrolul brut ■ extras 
direct din zăcământ. în situația în care 
prețurile oficiale .ale exportatorilor de 
petrol oscilează în jurul cifrei de 200 
dolari/tona, raporturile de compe
titivitate s-au modificat uitrucîtva. 
Conform unor calcule publicate de. re
vista Mining Congress Journal (vezi 
tabelul), costul» extracției unei tone de 
combustibil lichid din misipuri sau șis
turi s-ar situa la aproximativ jumătate 
din prețul menționat .mai sus al pe
trolului, devenind- astfef pasibilă — din

©
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Raționalizarea fluxurilor 
materiale

LA o conferință internațională pe 
problemele perfecționării organizări' 
proceselor de producție, ținută am' 
trecut la Novi Sad (Iugoslavia) s-a ară 
tat — îfttre altele — că formele exis 
tente de proiectare a fluxurilor mate 
riale în cadrul întreprinderilor au un 
caracter complex, rigid, și ca atare 
frînează ridicarea productivității mun

<) Miliarde kiloralorii pe zi.

Prelucrarea
nisipurilor 
asfaltice «,25 1980 049 ’73
Extragerea 
țițeiului 
din nisipuri 6,25 1980 0,27 94.9
Prelucrarea 
șisturilor 
bituminoase 3,5 1990 Ml 97,$

Gazeificarea 
cărbunelui
— gaz cu putere 

calorică 
ridicată 6» *) 1H80 0,8-1 233,6

- gaz cu. putere 
calorică 
scăzută 69») 1980 0,56 294,4

Obținerea
.ie combustibil 
lichid
im cărbune 2,5 1990 0,36 219

tunetul de vedere al eficienței econo
mice — exploatarea . resurselor respec
tive, în timp ce costul combustibililor 
lichizi sau gazoși obținuți din cărbune
Ia prețul acestuia din S.U.A., loco cotn- 
iumator) rămîne deocamdată superior 
prețului oficial al petrolului.
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GLOSAR

Avuția națională
AVUȚIA- naționala cuprinde totalitatea imnurilor 

materiale, și spirituale existente într-o țară, la o anu
mită dată. Dintre acestea. menționăm, în. primul rînd,' 
bunurile materiale acumulate, create prin munca 

i omului. Acestea se prezintă sub formă de £bn- 
i duri fixe» de.stocuri de materiale, de mijloace finan

ciare și de bunuri de folosință îndelungată aparținlnd 
| populației.

Fondurile fixe,. bunuri cu o durată de folosință în
delungată, din sfera productivă șl neproductivă, cu.- 

I prind conform claslficației în vigoare la noi, următoa- 
i refer. categorii : clădiri ; construcții speciale ; mașini și 
ț utilaje energetice*;  mașini, utilaje șl instalații de lu- 
i cru ; aparate și instalații de măsurare, control și reg

lare ; mijloace de transport ; animale ; plantații ; u- 
> nelte, accesorii de producție și inventar gospodăresc.

Din categoria valorilor materiale fac parte materii și 
materiale,, obiecte de inventar, produse, producția ne
terminată etc. (stocurile de la sfîrșitul anului).

Pe baza datelor privitoare la valoarea stocurilor de 
! fonduri fixe șl de materiale’ cuprinse in bilanțuri șl 
s situații întocmite în unitățile socialiste, se alcătuiesc 
i anual balanțe și situații recapitulative.

In grupa mijloacelor, financiare se. cuprind, stocurile 
de valută*  străină’, drepturile de încasat de la alte sta
te (minus obligațiile de plată datorate altor state) și 
rezervele de aur și. alte materiale prețioase.

Din categoria bunurilor din gospodăriile populației 
fac parte, clădirile, . construcțiile, mobilierul casnic și 
alte obiecte de folosință . îndelungată ca frigidere, ma
șini! de gătit, mașini de spălat rufe, aspiratoare de 
praf, televizoare, autoturisme etc.

Avuția națională mal cuprinde și rezultatele muncii 
spirituale*  ca : invenții, opere de artă. etc. care fac 
parte din patrimoniul național cultural și științific. 
Prin legea din noiembrie 1974 se prevede organizarea 
unei evidențe centralizate a acestui patrimoniu'. A- 
ceastă evidență poate- furniza date cu privire la obiec
tele: șl monumentele de: arhitecta ră șl artă plastică» 
operele reprezentative,, bunurile de valoare istori
că, științifică' și documentară deosebită etc.

O altă componentă a- avuției naționale o formează 
resursele., naturale care sînt utilizate- sau pot fi. utili- 

! zate în procesul de producție. Aici se cuprind : fon- 
! dul funciar cu terenurile agricole și alte terenuri, 
j pădurile, potențialul hidroenergetic, platforma mariti

mă continentală, rezervele de substanțe minerale și 
combustibili primari. Se studiază metodologia de eva
luare a acestor resurse șl în primul rînd a pămîntului. 
care un timp. în mod greșit, a fost considerat ca ne- 

’ avînd valearel
! în avuția națională se mal cuprind și' resursele uma

ne’ precum • și- potențialul creativ al națiunii.
Este demn de menționat că prin Legea finanțelor din 

noiembrie 1972 sf-a: reglementat organizarea unei evi
dențe generale a tuturor bunurilor materiale, de care 
dispune țara noastră. Legea se referă în continuare și 
la alte elemente componente" ale avuției naționale în 
intenția de a cuprinde și resursele naturale precum și 
alte resurse care pot fi. evaluate.

Evidența se organizează pe categorii de bunuri, pe 
ramuri și sectoare-de activitate și pe forme de propri
etate. Ea urmărește- cunoașterea situației bunurilor la 
un moment dat precum și a creșterii anuale a avuției. 
naționale.

dr. Lucian TURDEANU

Namibia
—--------»----------------------

Ioan Cilschi, Bran — 
’Intre 1966 (an îh care 
Adunarea Generală a 
O.N.U. a declarat ilegală 
administrarea teritoriu
lui namibian de către 
jAfric® de Sud) și; 1980, 
guvernul de la Pretoria 
nu a mai publicat separat 
date statistice, referitoare, 
la acest teritoriu din sud- 
vestul Africii, pentru ca 
acum doi ani să revină! 
asupra hotărîrii sale. Po
trivit celor mai recente 
date disponibile, citate- de 
Informations' UNESCO, 
rezultă că în 1978. produ
sul național brut se*  ridi
ca în Namibia lă' 1 039 
șranzi pe locuitor (I rând 
j-~ 0,93 dolari S.U.A.) ; 
■cifra, face însă; abstrac
ție de marile disparități 
iîntre veniturile populației 
de culoare și cele ale al- 

! bilor, al căror efectiv nu 
depășește 100 000 dintr-un 
total de 1 milion de lo
cuitori. în ciuda faptului 
că deșertul ocupă trei 
sferturi din suprafața sa. 
Namibia, este un teritoriu 
bogat în resurse, în pri- 

‘ mul rînd în diamante (cu 
o producție anuală de 1,9

I milioane de carate, dia
mantele alcătuind două

- treimi din valoarea ex
porturilor) și uraniu. Dia
mantele sînt exploatate 
in nisipurile aluvionare 
de la vărsarea fluviului

■ Orange în Oceanul Atlan
tic si de-a lungul coastei 
acestuia dea filială a fir
mei sud-africane- De 
Beers, în vreme ce ura
niul este exploatat de un 
consorțiu în care princi
palul acționar este- socie
tatea britanică Rio Ținto 
Zinc. Produsele agricole 
(în primul rînd piei) și 
piscicole contribuie la 
rîndul lor cu o cincime în 
totalul exporturilor.

0 povară tot mai 

apăsătoare

ÎN deceniul trecut chel
tuielile de înarmare au 
crescut pe plan mondial, 
in termeni reali, adică 
excluzînd influența creș
terii prețurilor, cu 20%, 
creștere corespunzind pe 
ansamblu ritmului creș
terii demografice. Faptul 

(1980, față de 1970 = îoo)
Disiamici comparate, in termeni reali »)

Categoria de țări
a

Indici globali Indici ne locuitor
Producția

1 intentară
Cheltuielile 
de înarmare

Producția 
alimentară

Cheltuielile 
de înarmare

li Țări capitaliste dezvoltate 120 104 111 95
2. Țări în curs de dezvoltare 133 268 103 206

Africa 118 146 83 114
America Latină 141 166 108 129
Orientul Mijlociu 137 320 104 243
Extremul Orient 134 405 105 300
Alte țări în curs de dezvoltare 131 223 103 176

3. Țări socialiste 125 11j6 110 102
TOTAL MONDIAL 126 120 105 100

*) în prețuri constante
Sursa : după C6rds. Nr. 85 (Voi. 15j nr. 1), J anvier-Fevrier 1982, pag. 7

că. pe un locuitor al Ter- 
rei în 1980 s-a cheltuit 
pentru înarmări (în pre
țuri constante) tot atît ca 
și în urmă cu zece ani 
nu înseamnă cîtuși de. 
puțin că povara cursei 
înarmărilor a. rămas a- 
ceeași pentru toate gru
pele de țări. în țările în 
curs de dezvoltare chel
tuielile militare totale au

Cooperare

I .Vlad,. Tîrgoviște — 
Reuniunea de la Bagdad 
din 1—4 martie a.c, a 
Grupului celor 77, în Ier 
gătură cu care ne solici
tați unele amănunte, a 
fost consacrată examinării 
posibilităților de ușurare 
a dificultăților financiare 
ale țărilor în curs de 
dezvoltare ca urmare a 
inflației importate din ță
rile dezvoltate și a creș
terii prețului la petrol. 
Reuniunea s-a încheiat 
cu adoptarea unei propu
neri privind crearea, în 
acest scop, a unui Fond 
internațional. Resursele a- 
cestuia ar urma să pro
vină din contribuțiile văr
sate de țările dezvoltate, 
de țările exportatoare de 

' petrol precum și de alte 
țări în măsură să contri
buie la fond. De resursele: 
fondului ar urma să be
neficieze, sub formă de 
credite pe termen lung, 
fără dobîndă sau cu do- 
bîndă foarte mică, toate 

.țările în curs de dezvol
tare care importă bunuri 
și servicii din țările in- 

. dustrializate, precum și 
țările în curs de dezvol
tare importatoare de pe
trol, pentru consumul lor 
intern. Crearea fondului, 
amintit depinde însă. în 
mare măsură, de partici
parea statelor dezvoltate 
la constituirea resurselor 
sale. 

sporit de 2,7 ori, iar pe 
un locuitor s-au dublat. 
In cazul țărilor în curs 
de dezvoltare din Extre
mul Orient, tributul dat 
zeului Marte era de pa
tru ori mal mare în 1980, 
iar pe un locuitor de trei 
ori mai mare decît în 
1970. In cazul țărilor din 
Orientul Mijlociu, care 
contează cu circa jumăta
te în totalul cheltuielilor 
militare ale țărilor în. 
curs de dezvoltare» creș
terile au fost de 3,2 și 
respectiv 2,4 ori.

Deși în mărime abso
lută totalul cheltuielilor 
militare, care au crescut 
:în perioada amintită de la 
5 la 15 dolari pe locuitor, 
se află cu mult sub cota 
atinsă de principalele 
state promotoare ale 
cursei înarmărilor; țările. 

. în curs de dezvoltare su
portă foarte, greu, și cu 
mari consecințe economi-

Reuniunea de la King
ston din 26—30 martie 
a.c. a Grupului celor 77 a 
abordat probleme legate 
de finanțarea activității 
societăților mixte și a in
vestiților în sectorul ener
getic precum si a expor
turilor și a deficitelor ba
lanțelor comerciale și de 
plăți. Participanții la re
uniune s-au pronunțat 
pentru crearea unei filiale 
pentru energie în cadrul 
Băncii Mondiale, precum 
și pentru înființarea unei 
instituții financiare a ță
rilor în: curs de dezvoltare 
care să contribuie la. fi
nanțarea acțiunilor de co
operare ale acestor țări, a 
deficitelor balanțelor lor 
de plăți etc. La reuniune 
s-a convenit elaborarea 
unui studiu de fezabilita
te cu privire la înființa
rea unei Bănci a țărilor 
în curs de dezvoltare. 
Studiul respectiv urmează 
să fie examinat de Comi
tetul interguvernamental 
al Grupului celor 77 pen
tru promovarea cooperă
rii economice între țările 
în curs de dezvoltare., ale 
cărui lucrări se vor des
fășura în luna august a.c. 
în Filipina

dezarmare

Dorn Victor Agheor- 
ghesei. București — Re
ținem din scrisoarea dv. 
referitoare la necesitatea 
trecerii la măsuri hotă-

ce și sociale aceste chel
tuieli, care le limitează 
sau chiar le anulează po
sibilitățile. de combatere 
a foametei; și malnutri- 
ției. In cazul țărilor din 
Africa, de pildă, cheltu
ielile militare pe un lo
cuitor au crescut cu 14%, 
în timp ce producția a- 
groalimentară s-a dimi
nuat cu 11%. .

Ritmul alert in care a 
continuat cursa înarmări
lor în deceniul trecut — 
chemat săi fie un „dece
niu al dezarmării" — ex

plică în bună măsură de 
ce el nu a: fost nici un 
„deceniu al dezvoltării". 
Oprirea acestei curse ira
ționale reprezintă, de a- 
ceea, un deziderat care nu 
mai poate fi trecut cu 
vederea.

Dragoș LUCHIAN
Rădăuți

rîte de dezarmare și alo
cării în folosul dezvoltării 
a- resurselor astfel eco
nomisite, două pasaje 
care, puse alături, nu 
mai; au nevoie de co
mentariu pentru a eyl- 
denția dependența lichi
dării subdezvoltării de 
dezarmare.

„Două cincimi din 
populația țărilor în curs 
de dezvoltare trăiesc în 
ceea ce se numește sără
cie absolută*  și există ris
cul ca în lipsa- unor mă
suri adecvate numărul 
persoanelor trăind în a- 
ceastă situație să se du
bleze pînă în 1990.

Pe de altă parte, in 
1980 cheltuielile militare 
mondiale s-au ridicat la 
circa 500 miliarde de do
lari, sumă echivalînd a- 
proape cu totalul investi
țiilor realizate în țările 
în curs de: dezvoltare. 
Menținerea ritmului lor 
de creștere din ultimul 
deceniu ar. ridica nivelul 
cheltuielilor militare mon
diale la 940 miliarde do
lari (in prețurile constan
te ale anului 1930) 'a 
sfîrșitul acestui secol".

în ce . privește perspec
tivele de dispariție 
ale categoriei economice 
„bani", pe marginea că
rora faceți o serie de 
considerații, vă sugerăm 
consultarea unei lucrări 
de specialitate, de exem
plu a' micii enciclopedii 
..Moneda" recent apărută 
în Editura științifică și 
enciclopedică!



■ k Vi’s s'! gTvfȘ?
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Editată, de Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale — Insti
tutul Centra! de Cercetări Economice
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