
Revista 
ECONOMICA

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE — institutul central de cercetări economice

CONȘTIINȚA 
SI CULTURA 
ECONOMICA 
ÎN PROCESUL 
DEZVOLTĂRII

Numărul 26 • Vineri 2 iulie 1982



Intr-o atmosferă de puternică unitate in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd hotărîrea întregului 

popor român de a înfăptui neabătut politica 
de dezvoltare social-economică a țării, de înflorire 
a culturii socialiste, istoricul Program al partidului,

Congresul al 11-1 ca
al educației politice și culturii socialiste



TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU l-A FOST CONFERITĂ
DISTINCȚIA „OM AL ANULUI 1981“

Ilustrare vie a 
înaltei aprecieri 
pentru activitatea 
neobosită în slu jba 

dezideratelor 
supreme de pace 
și dezarmare ale 
întregii omeniri, 
pentru făurirea 

unei lumi mai bune 
și mai drepte, 

de prietenie 
și colaborare între 

toate națiunile



co^mm $i cultura economică 
Zv PROCESUL DEZVOLTĂRII

NE PREGĂTIM să sărbătorim împlinirea a 17 ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului — adevărat moment de 
cotitură în jstoria și destinul patriei și poporului nostru 

— într-o atmosferă de intensă efervescență politică, sub sem
nul a două evenimente de însemnătate deosebită : Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie și Congresul al II-lea al 
Educației politice și culturii socialiste. Desfășurîndu-se la scurt 
timp de la plenara lărgită a C.C. al P.C.R. care, prin magistrala 
expunere prezentată de secretarul general al partidului a făcut 
o cuprinzătoare analiză materialist-dialectică a evoluției și sta
diului actual al dezvoltării societății românești, a deschis largi 
perspective întregii opere de făurire a noii orînduiri, a înarmat 
întregul partid și popor cu orientări clare și un program cuprin
zător de muncă în toate domeniile, inclusiv în acela al activi
tății ideologice și politico-educative, Congresul' educației 
politice și culturii socialiste și-a concentrat dezbaterile 
tocmai asupra acestor probleme, asupra operei nobile de 

sa făuri un om nou, cu o înaltă conștiință socialistă. Partidul 
nostru punînd pe primul plan dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, ca o condiție primordială pentru progresul multi
lateral al întregii societăți, acordă o egală atenție dezvoltării 
neîncetate a conștiinței oamenilor muncii. Socialismul, spunea 
în repetate rînduri, secretarul general al partidului, se constru
iește pentru oameni, de către oameni, și aceștia trebuie să fie 
pe deplin conștienți de importanța și complexitatea operei pe 
care o făuresc, de cerințele contemporaneității și sensurile ma
jore ale istoriei. Tocmai pornind de la unitatea dialectică din
tre forțele de producție și conștiința socialistă — partidul și 
statul au creat și creează toate condițiile pentru ca, odată cu 
creșterea și modernizarea bazei tehnico-materiale, să se dez
volte puternic învățămîntul, știința, cultura, să fie întărită con
tinuu întreaga activitate politico-educativă, de formare a omu
lui nou, înaintat, cu un larg orizont de cunoaștere și înțelegere 
— constructor conștient al socialismului și comunismului.

Astăzi, privind retrospectiv asupra celor 17 ani care s-au 
scurs de la Congresul al IX-lea al partidului ne dăm și mai 
bine seama de însemnătatea cardinală a acelui moment. Pen
tru că atunci, din îndemnul secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost adoptată strategia accele
rării procesului de industrializare, de creare a unor- ramuri in
dustriale moderne, de înaltă tehnicitate, competitive pe plan 
mondial, strategie care într-o perioadă istorică scurtă ne-a per
mis să lichidăm starea de înapoiere economică și ne permite 
astăzi să ne stabilim ca obiectiv trecerea în rîndul statelor cu 
dezvoltare medie. „Doresc, și la acest congres, — se spune în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și culturii socialiste — să subliniez rolul forțelor 
de producție ca factor revoluționar determinant pentru victoria 
socialismului și comunismului. De aceea nu trebuie să uităm 
nici un moment că se impune să facem totul pentru înfăptui
rea neabătută a planului de dezvoltare economico-socială, asi- 
gurînd astfel o puternică bază tehnico-materială pentru dezvol
tarea generală a țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de 
viață materială și spirituală a poporului — țelul suprem al 
întregii politici a partidului, esența societății socialiste pe care 
o edificăm în România.**

Și tot atunci, la Congresul al IX-lea al partidului, a fost 
deschisă epoca instaurării unei profunde și reale democrații, a 
edificării treptate a sistemului democrației noastre muncitorești 
de astăzi — unic în felul său — superior oricărei forme de de
mocrație burgheză. Plecînd de la premisa fundamentală că în 
socialism oamenii muncii sînt nu numai producători ci și pro
prietari ai mijloacelor de producție și beneficiari al muncii pe 
care o prestează, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a militat ferm și consecvent pentru crearea 
unui sistem de conducere la toate nivelele, de la unitatea eco
nomică sau teritorială pînă la societate în întregul său, în care 
poporul să fie cel care decide, pentru ca oamenii muncii să 
fie participanți direcți la actul de conducere, la îndeplinirea 
hotărîrllor și la controlul îndeplinirii lor.

Dar această participare la activitatea decizională, democra
ția socialistă în sine — a cărei cea mai expresivă formă în do

meniul economic o constituie autoconducerea muncitorească și 
autogestiunea economieo-financiară — presupune cunoaștere 
și îesponsabilitate, presupune o înaltă conștiință socialista. 
1 ocmai de aceea partidul nostru, secretarul său general acord 
o atât de mare importanță activității educative, răspîndirii cu
noștințelor politico-economice, dezvoltării neîncetate a conști
inței socialiste a cărei componentă principală o constituie con- 
știința și cultura economică. Pentru ca este absolut necesar ș. 
na atunci cînd cineva se pronunță asupra problemelor care se 
1 laică în procesul conducerii unei întreprinderi, asupra sarci
nilor de pian și căilor îndeplinirii lor, asupra gospodăririi cît 
mai judicioase a mijloacelor, să facă acest lucru în deplină 
cunoștință de cauză, înțelegind și pătrunzînd în miezul feno
menelor economice. Este acest lucru cu atît mai evident acum 
cînd, datorită agravării crizei care se constată pe plan mondial 
și ale cărei reverberații negative se fac simțite și în economia 
noastră, este necesar ca resursele de care dispunem să fie eco
nomisite la maximum, să fie valorificate cît mai bine pentru 
a obține rezultate cît mai bune în folosul țării și al poporului. 
Calitatea de proprietari a oamenilor muncii implică o menta
litate de proprietar socialist caracterizată prin atitudinea plină 
de grijă față de avuția întregului popor, respectul și cultul 
muncii și în același timp o poziție fermă, militantă, față de 
orice fel de concepție și manifestare retrogradă care ar contra
veni intereselor poporului, mersului înainte al societății noastre 
socialiste. Tocmai de aceea, sublinia secretarul general al par
tidului, educația politică și ridicarea nivelului de cultură pre
supun o totalitate multilaterală de cunoștințe din toate dome
niile economico-sociale, însușirea minunatelor cuceriri ale ști
inței și cunoașterii umane, iar „la baza întregii activități poli
tico-educative și culturale trebuie să stea permanent concepția 
revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și 
istoric, principiile nobile ale socialismului științific**.  Iar în 
concepția profund umanistă a secretarului general al partidu
lui cultura este un bun al întregului popor, este strîns legată 
de viața și istoria poporului, însăși munca, în care este pusă 
pricepere, entuziasm, dăruire pentru patrie și pentru socialism, 
fie că este în mină, în fabrică sau pe ogoare, este considerată 
un act de cultură.

Tocmai acestor probleme specifice ale activității cultural- 
educative, ale formării omului nou, ale dezvoltării conștiinței 
socialiste i-au fost consacrate lucrările celui de-al II-lea Con
gres al educației politice și culturii socialiste, nouă și grăitoare 
expresie a democratismului orînduirii noastre, care. în lumina 
orientărilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea sa la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie, document programatic de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, a analizat modul cum se îndeplinesc ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea în domeniul activității politico- 
ideologice și cultural-educative. Prin problemele pe care le-a 
abordat, prin programul de măsuri privind acțiunile politice 
și cultural-educative Congresul este menit să aibe o profundă 
înrîurire asupra procesului general de dezvoltare a societății 
românești să contribuie după cum aprecia tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu „la impulsionarea activi
tății politico-educative, de formare a conștiinței socialiste, la 
afirmarea largă a marilor valori morale și spirituale ale orîn
duirii noastre**.

Așa cum a reieșit din lucrările Congresului, din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Congre
sului, este necesar ca în programele de activitate educativă 
să se acorde un spațiu mai larg cunoașterii politicii economice 
a partidului, problematicii autoconducerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, ale înfăptuirii noii revoluții agrare, ale tre
cerii la o nouă calitate în toate domeniile de activitate. Cu atît 
mai mult cu cît noile măsuri de perfecționare a conducerii 
economiei naționale, și ale autoconducerii muncitorești pe baza 
dezvoltării proprietății socialiste, incumbă răspunderi sporite 
din partea colectivelor de oameni ai muncii, din partea fiecărui 
muncitor, inginer, tehnician ca și din partea țărănimii chemată 
să ridice agricultura pe o nouă treaptă de dezvoltare. „în cen-

(Continuare în pag. 4)



17 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-lea al P.C.R.

Elemente calitative în dezvoltarea 
economico-socială a României ®

ADESEA, pentru a evidenția re
marcabilele realizări obținute de 
poporul nostru în anii construc

ției socialiste, se realizează — și nu fără 
temei — o raportare la perioada istori
că relativ scurtă în care au fost înregis
trate amplele prefaceri în economie și 
societate. Element de măsurare a vitali
tății economiei românești, a realismu
lui și clarviziunii concepției elaborate 
de partid, raportarea la timpul istoric 
se vădește relevantă și pentru perioade 

' mai scurte de vreme. Intr-adevăr, acum, 
cînd aniversăm șaptesprezece ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului, se 
evidențiază cu deosebită vigoare efec
tele ample, manifestate în toate planu
rile vieții sociale, ale istoricelor hotă- 
rîri adoptate cu acest prilej.

în perioada amintită au cunoscut o 
puternică dezvoltare forțele de produc
ție, s-a îmbunătățit continuu nivelul de 
trai al oamenilor muncii, au înflorit 
arta și cultura. Dar ceea ce se impune 
cu forța de netăgăduit a realității este 
caracterul unitar, viziunea globală, cu
prinzătoare, de lungă perspectivă a 
concepției privind edificarea societății 
socialiste, concepție elaborată sub în
drumarea nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această continuitate este 
elocvent dovedită și de expunerea se
cretarului general al partidului la re
centa Plenară lărgită a C.C. al P.C.R.

Analiza întreprinsă în expunere evi- ’ 
dențiază realizările de adevărată anver
gură istorică, profundele mutații din 
toate domeniile vieții economice, sociale 
și politice, rod al activității pline de 
eroism și abnegație, al creației conștie- 
ente a tuturor oamenilor muncii sub 
conducerea clarvăzătoare a partidului, 
drumul glorios al înaintării rapide pe 
trepte tot mai înalte de progres și civi
lizație socialistă. „Dacă comparăm situa- 
ția României din 1938 — anul cu econo
mia cea mai dezvoltată înaintea celui 
de-al II-lea război mondial — cu si
tuația din 1980, sublinia secretarul ge
neral al partidului, putem constata cu 
mîndrie și satisfacție ce uriașe realizări 
a obținut poporul nostru intr-o etapă 
istorică scurtă, în dezvoltarea economi
co-socială pe calea socialismului, a bu
năstării și fericirii întregii națiuni".

Progrese de anvergură 
în economie

AȘA CUM ATESTĂ indicatorii statis- , 
tici privind nivelul și dinamica unor e- 
lemente ale bazei tehnico-materiale i? 
țara noastră și ale rezultatelor utiliză
rii acesteia (tabelele nr. 1 și 2), ritmu
rile ridicate constituie o caracteristic; 
fundamentală a dezvoltării economie; 
noastre naționale; ele oglindesc am 
ploarea deosebită a activității produc 
tive, atît din punct de vedere cantita.tr 
cît și calitativ, evoluția dinamică a pa 
rametrilor de eficiență, gospodărirea su 
perioară a avuției poporului, profunz: 
mea prefacerilor din toate domenii! 
vieții economico-sociale în consens ci 

aspirațiile poporului, radicala schimbare 
a peisajului economic și social al țării. 
Creșterea produsului social de la 83 mid. 
lei în 1950, la 344 mid. lei în 1965 și la 
aproape 1 251 mid. lei în 1980, iar a ve
nitului național de la 35 mid. lei, la 145 
mid. lei și respectiv aproape 509 mid. 
lei, reflectă sintetic că țara a devenit 
de 15 ori mai bogată față de nivelul e- 
xiste'nt la începutul primului cincinal, 
în industrie, producția anului 1930 în
trece de 33 ori pe cea din 1950 și repre
zintă peste 80% din întreaga producție 
din deceniul 1956—1965, a acestei ra
muri ; numai sporul din 1980 față de 
1975 echivalează aproape cu producția 
din al doilea cincinal ; producția din 
1980 a ramurii energie electrică întrece 
pe aceea din 1950 de 47 ori, a metalur
giei feroase de 31 ori, a construcțiilor de 
mașini de 111 ori, a chimiei de 178 ori. 
a industriei textile de 19 ori, a indus
triei sticlei de 33 ori, a industriei de 
pielărie, blănărie și încălțăminte de 15 
ori, a industriei alimentare de 9,4 ori 
etc.

Trecerea agriculturii pe calea socialis
tă, eforturile mari ale societății pentru 
dotarea tehnică a acestei ramuri de 
bază a economiei, fermitatea cu care a 
acționat partidul după Congresul al 
IX-lea — pe cordonatele unei concepții 
novatoare despre rolul și funcțiile agri
culturii în țara noastră — pentru creș
terea continuă a producției agricole au 
constituit temelia succeselor înregistrate' 
Volumul de investiții destinat agricultu
rii a crescut de la circa 17 mid. lei în 
cincinalul 1956—1960, la 126,3 mid. lei în 
1976—1980, iar cantitatea de îngrășămin
te chimice livrată agriculturii întrecea, 
în 1981, de 11 ori pe aceea din 1962. Pe 

, _ Tabelul nr. 1
Evoluția unor indicatori ai dezvoltării economiei românești

1950 1965 1980 -
1930 1985

1930 1980
Populația — mii loc. 16 311 19 027 22 201 136,1
Populația ocupată — mii 8 377,2 9 684 10 350,1 124
Numărul personalului 

muncitor — mii 2123 3 249,2 7 340,0 346 107,9
Total investiții — mii. lei 6 304 47177 210 451 33 ori 128,8*
Fonduri fixe — mid. lei 207 517 1 864.3 827 ori
Produsul social — mid. lei 83 344 1 250,9 15 ori 134.3*
Venitul national — mid. lei 35 146 508.7 15 ori 141.1
Venitul național pe locuitor

— mii lei 2,2 7,6 22,9 11 ori
Producția globală

industrială — mid. lei 27,5 178.4 936,1 33 ori 144**
Producția globală agricolă

— mid. lei 32,4 62,5 129,1 349 124,4—
Volumul comerțului exterior 8,3 43,9 340,3 41 ori

127,4**»
175.5*

Venitul național 
pe o persoană ocupată
în producția materială (%) 100 379 13,7 ori —

Toductivitatea muncii pe 
o persoană ocupată — % 

— în industrie 100 343 923 140,4****
— în construcții-montaj

în antrepriză 100 261 718 — 130,1*»**
— în transportul feroviar 100 180 364 —
inamica în cifre relative este calculată după date comparabile

*) 1981—1985/1976—1980 ; **) producția marfă; **♦) medie anuală 1921—1985/1916—1980 ;
;•***) calculată pe baza producției nete

această bază, producția globală agrico
lă era în 1980 de 3,5 ori mai mare ca m 
1950 ; producția de cereale boabe a fă
cut un salt de peste 15 mii. t în 1980 
față de 1950 și de aproape 8 mii. t față 
de 1965 ; sporuri însemnate s-au înre
gistrat și la celelalte produse vegetale, 
precum și la numărul de animale și pro
ducția animală.

Dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție a fost și rămîne factorul de
terminant care a creat condițiile dez
voltării generale a patriei noastre. 
România dispune în prezent de o eco
nomie puternică, capabilă să asigure 
dezvoltarea continuă a țării și ridicarea 
bunăstării generale a întregului popor. 
România a depășit cu ani în urmă sta
diul de țară slab dezvoltată intrînd in 
rândul țărilor în curs de dezvoltare. Dacă 
avem în vedere dezvoltarea generală a 
economiei naționale, a diferitelor ramuri 
și sectoare (industrie, agricultură, trans
porturi), precum și dezvoltarea știin
ței, învățământului, culturii, România se 
află — cu un venit național pe locuitor 
de peste 1 500 de dolari — în faza tran
zitorie spre nivelul mediu de dezvoltare 
economică. La baza tuturor succeselor 
obținute în crearea unei puternice avuții 
naționale se află politica înțeleaptă a 
partidului de dezvoltare puternică a for
țelor de producție în concordanță cu 
complexul de factori economici, sociali, 
politici. „Dacă România, trecînd pe calea 
construcției socialiste, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu ar fi acționat 
pentru dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, pentru realizarea unei in
dustrii moderne pe baza tehnicii celei 
mai avansate, am fi rămas in continuare 

cantita.tr


o |ară slab dezvoltată, dependentă de 
țările industrializate".

Modernizare și eficiență
RETROSPECTIVA drumului făuririi 

vieții noi în România relevă că indus
trializarea socialistă, concepută ca operă 
vastă, de largă perspectivă, pe baza rea
lităților și cerințelor economiei româ
nești, șa-a confirmat și își confirmă pe 
deplin valențele de opțiune fundamenta
lă și de verigă principală a progresului 
economico-social. Politica de industria
lizare a fost aplicată în condițiile anali
zei și reevaluării exigente atît a realiză-

Tabelul nr. 2
Producția pe locuitor la principalele produse industriale și agricole

U.M. 1950 1965 1970 1975 1980
Energie electrică kWh 130 905 1 732 2 529 3 040
Cărbune net kg 198 541 1 014 1 275 1 584
Oțel kg 34 180 322 449 593
Aparate de radio buc./l 000

loc. 2 17 22 34 39
Televizoare — 5 14 24 21
Mașini electrice de spă-

lat rufe de uz casnic — 4 6 8 15
frigidere — 7 7 16 17
Mașini-unelte pentru

prelucrat metale prin buc./l 0 000
așchiere loc. — 4 rr 

t 13 13
Tractoare 2 8 14 24 32
Autoturisme — 2 12 32 40
Țesături mp 12 23 30 41 52
Tricotaje buc. 1 4 7 9 13
încălțăminte perechi 1 2 3 4 5
Uleiuri comestibile kg 2 9 14 15 17
Zahăr kg 5 21 19 24 23
Cereale boabe kg 315.7 662,3 524,9 718.6 909.9
Floarea-soareiui kg 13,1 29,6 38,0 34,3 36,8
Sfeclă de zahăr kg 35,7 158.4 144,2 230,9 250,5
Cartofi kg 98.2 115,3 101,9 127,8 186,2
Lapte litri 110,6 170,9 187,3 209.1 239,4
Oua buc. 67 138 175 255 303
Filer cît și a neajunsurilor din econo
mie, ale in lat urării unor teze și viziuni 
înguste, rutiniere și a unor tendințe e- 
xistente în etapele trecute de aplicare 
mecanică a unor experiențe valabile i i 
alte condiții ; această politică a fost 
remodelată în concordanță cu exigențele 
progresului în noile etape, cu cerințele 
afirmării plenare a revoluției tehnico- 
științific®, cu sesizarea din vreme a ac
țiunii puternice a unor factori destabili
zatori, -de ti'ină din economia mondială.

în anii de după Congresul al IX-lea al 
-partidului, teoria și practica revoluțio
nară a construcției socialiste au fost 
strălucit inovate, promovîndu-se cu 
consecvență noul în întreaga gîndire și 
practică socială, prin analiza lucidă — 
prin abordarea prospectivă, multilatera
lă — a complexului de factori și condi
ții concrete, interne’și externe, obiecti 

ve și subiective, în care are loc con
strucția socialistă. Deși au trebuit în
vinse muilte greutăți și piedici, dinamis
mul vieții economieo-sociale s-a mani
festat atît la nivel național, cît și pe 
plan sectorial, al ramurilor și teritorial. 
Asigurarea progresului multilateral al 
României pune convingător în lumină 
superioritatea de necontestat a socialis
mului, valențele sale uriașe de progres 
în toate domeniile, relevă clarviziunea 
și realismul politicii partidului, gândi
rea sa înaintată.

Virtuțile acestei politici se vădesc in 
mod strălucit dacă avem în vedere fap
tul că transformările economico-sociale 

din ultimii 10 ani, sporirea substanțială 
a avuției națiunii s-au produs în condi
țiile cînd pe plan mondial s-au manifes
tat cu putere instabilitatea, criza eco
nomică, criza energetică, care — dato
rită adîncirii interdependențelor eco
nomice în lumea contemporană — ne-au 
creat serioase dificultăți în realizarea 
programelor și planurilor noastre. Toc
mai în aceste Împrejurări grele se evi
dențiază și mai mult superioritatea orîn- 
duirii noastre socialiste.

înfăptuirea obiectivelor înscrise în 
documentele Congresului al XlI-lea al 
F.C.R. prefigurează o economie națio
nală care se va baza pe o industrie mo
dernă, puternic dezvoltată, pe o agricul
tură de înaltă productivitate, pe adînca 
implantare a cuceririlor științei și teh
nicii înaintate în absolut toate ramuri
le economiei. Se accelerează cu precă

dere dezvoltarea ramurilor și su-bramu- 
rilor care valorifică la un grad mai înalt 
resursele naturale și de muncă, a celor 
care permit extinderea gamei produse
lor de nivel tehnic și calitativ superior, 
în agricultură se are în vedere înfăp
tuirea unei noi și profunde revoluții a- 
grare, în ce privește producția, produc
tivitatea muncii, nivelul tehnic, eficien
ța economică, activitatea socială din 
satele noastre. Producția globală a a- 
griculturii va crește cu cel puțin 24,4— 
27,4% față de nivelul înregistrat în anul 
1980. Va avea loc transformarea și mo
dernizarea în' continuare, potrivit unor 
noi exigențe, a bazei tehnico-materiale 
— prin înfăptuirea unui vast program 
de investiții.

Dinamismul vieții economice se reflec
tă și în amplele și profundele mutații 
de structură în cadrul forțelor de pro
ducție, a producției, precum și în struc
tura socială, punîndu-se în lumină 
cursul intens spre modernizare și efici
ență ridicată, dezvoltarea echilibrată, i 
armonioasă a economiei românești. In- f 
duștria contribuia în 1980 cu 58,6% la 
producerea venitului național, compa
rativ cu 48,9% în 1965, cu 44% în 1950 și 
cu doar 30.8% în 1938. Construcțiile de 
mașini, chimia și metalurgia dețineau, 
în producția industrială, în 1980, o pon
dere de 54,5% față de 16% în 1965, 23,9% 
în 1950 și respectiv 19,6% în 1938. Sem
nificativ este și faptul că circa 80% din 
necesarul de mașini, utilaje și instalații 
ale tuturor ramurilor este asigurat de 
către industria națională, iar la rea
lizarea exportului construcția de mașini 
împreună cu chimia și alte sectoare in
dustriale contribuie cu peste două tre
imi.

Au intervenit modificări importante 
în structura fiecărei ramuri, prin prio
ritatea absolută acordată activităților 
cu mare efect de antrenare în mecan’ :- 
mul de.funcționare a economiei, în va
lorificarea superioară a resurselor pa
trimoniului național, în așezarea întregi’ 
economii românești pe temeliile solide 
ale cuceririlor științei și tehnicii mo
derne. Astfel, în metalurgie, producția 
de oțeluri-de calitate superioară și cea 
de laminate de înaltă prelucrare a cu
noscut sporuri mai rapide ; în domeniul 
construcțiilor de mașini, în perioada 
1966—1981, producția industriei de me
canică fină și optică a crescut de 25 ori, 
a mijloacelor de automatizare și ale 
tehnicii de calcul de 40 ori. Sînt aspec 
te ce ilustrează ferma orientare, mai 
ales în perioada ultimului deceniu și ju
mătate, a industriei naționale spre ra
murile de vîrf, ale tehnicii și tehnolo
giei moderne.

dr. Costinel LAZÂR

Conștiința și cui tură econoinită
(Urmare din pag. )

trul activității politico-educative și culturale sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, trebuie să stea, deci, munca pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a planului în fiecare unitate, 
creșterea productivității muncii, a eficienței economice și, pe 
această bază, asigurarea creșterii mai puternice a venitului na
țional a bogăției naționali u patriei noastre — singura cale 
pentru asigurarea mijloacelor necesare înfăptuirii programului 
Ic progres și civilizație"

Evident în această vastă și complexă operă educativă sar
cini di- b deosebita importanță și răspundere. revin presei, ca 
mijloc eficace de propagandă, de mobilizare a oamenilor mun
cii la înfăptuirea politicii partidului. Cu atît mai mult publicis
ticii economice implicată direct în procesul formării și dezvol

tării culturii și conștiinței economice. După cum a reieșit din 
lucrările Congresului este necesar ca activitatea mijloacelor de 
informare în masă din țara noastră să se ridice pe o nouă 
treaptă calitativă, să-și sporească aportul la unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea planului de dezvoltare 
economico-socială a țării pentru bunăstarea materială și spiri
tuală a întregii națiuni, să pună cu mai multă putere în evi
dență munca și realizările poporului nostru, să manifeste în 
același timp, mai multă combativitate și fermitate față de stă
rile de lucruri negative, față de concepțiile retrograde.

Perfecționîndu-șî neîncetat activitatea, așa cum cerea secre
tarul general al partidului în cuvîntarea rostită la a 50-a ani
versare a ziarului Scînteia, presa își va putea spori contribuția, 
prin mijloacele sale specifice, Ia înfăptuirea politicii partidului, 
a Programului său de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la afirmarea în toate domeniile a principiilor eticii 
și echității socialiste, la formarea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință patriotică și revoluționară, constructor activ al so
cialismului în România, militant pentru pace și înțelegere înt’ 
popoare, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai dr



EXIGENȚE ALE ECONOMISIRII ENERGIEI

@ îmbunătățirea folosirii energiei termice
@ Accentuarea reducerii consumului de hidrocarburi

IN VEDEREA ASIGURĂRII con
dițiilor necesare dezvoltării în 
ritm susținut a economiei națio

nale, conducerea partidului nostru a 
inițiat un ansamblu 'de măsuri cu pri
vire la extinderea bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice și la 
reducerea suplimentară a consumului 
de combustibili. Corespunzător acestui 
complex de măsuri, așa cum s-a sta
bilit la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 31 martie 1982, trebuie aplicată o 
politică fermă de gospodărire rațională 
și reducere a consumurilor de resurse 
energetice, de economisire strictă a 
combustibililor și energiei în toate 
sectoarele de activitate.

Recent, la ședinței Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 
iunie 1982, au fost examinate, și stabi
lite sarcinile suplimentare de reduce
re a consumului de hidrocarburi pen
tru producerea energiei termice. în 
acest sens s-a hotărît ca _ Ministerul 
Energiei Electrice — în calitate de ad
ministrator unic al tuturor surselor de 
energie — să preia întreaga responsa
bilitate privind producerea, distribuția 
și utilizarea în condiții de eficiență 
maximă a energiei termice. Totodată, 
Comitetul Politic .Executiv a trasat 
sarcini ministerelor, centralelor, în
treprinderilor, institutelor de cercetare 
și proiectare să ia măsurile corespun
zătoare în vederea reducerii consumu
lui de abur și apă caldă, în primul 
rînd la marii consumatori din eco
nomie.

ENERGIA termică este utilizată sub 
formă de apă caldă șj. apă fierbinte 
pentru uz casnic și industrial și sub 
formă de abur pentru procese tehnolo
gice. Din consumul toțal de energie 
termică distribuită centralizat, ramu
rilor economiei naționale le. revine în 
prezent circa 87 la sută, iar consuma
torilor casnici aproximativ 13 la sută. 
De menționat că populația utilizează și 
combustibil care este ars direct în 
instalații individuale de încălzire cen
trală și în sobe. Ținînd seama și de 
acest consum, ponderea consumului 
populației, din consumul total de ener
gie termică, este de circa 20 la sută.

în funcție de condițiile locale, con
sumurile de energie termică ale indus
triei și ale populației se acoperă de 
regulă în comun din centrale electrice 
de termoficare care produc combinat 
energie electrică și termică sau din 

centrale termice care produc numai 
energie termică. Centralele electrice de 
termoficare, datorită producerii com
binate a energiei electrice și termice, 
realizează un grad mai ridicat de utili
zare a combustibilului față de produ
cerea separată a energiei electrice în 
centrale electrice de condensație și a 
energiei termice în centrale termice 
sau instalații individuale. Centralele 
de termoficare sînt utilizate cu priori
tate pentru alimentarea marilor consu
matori de energie termică de pe plat
formele industriale și din zonele mari 
urbane. Din aceste centrale se satisfa
ce peste' 50 la sută din energia termi
că distribuită centralizat. în perspecti
vă, ținînd seama de necesitatea econo
misirii combustibilului, se preconizează 
construirea cu precădere de centrale 
termice. Ce importanță prezintă aces
tea pentru economia națională ?

Atît în centralele electrice de termo
ficare, cit și în centralele termice pen
tru producerea energiei termice, o 
pondere foarte importantă în. consumul 
de combustibil actual îl reprezintă hi
drocarburile ; la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-au aprobat măsurile și sarci
nile suplimentare de reducere a consu
mului de hidrocarburi pentru produce
rea energiei termice în semestrul dos 
al acestui an și pe perioada 1983—1985. 
De asemenea, s-au prevăzut — în ra
port de tipurile de combustibili — ni
veluri mai reduse privind producerea 
energiei termice precum și repartizarea 
acesteia pe consumatori.

Prin prisma tuturor acestor orien
tări, gospodărirea eficientă a resurselor 
energetice are în vedere consumul ra
țional de energie termica, eliminarea 
risipei, folosirea ei cu randamente ri
dicate, atît în ceea ce privește produ
cerea, cît și în ceea ce privește trans
portul și utilizarea acesteia. Măsurile 
pentru reducerea consumurilor de e- 
nergie termică sînt diferite în sectorul 
industrial și cel casnic. Pentru indus
trie este necesară îmbunătățirea în 
continuare a tehnologiilor, selectarea 
pentru noile obiective industriale a 
acelora care prezintă consumuri speci
fice minime de energie, recuperarea 
integrală a resurselor energetice, ter
mice și de combustibili. Pentru econo
misirea energiei termice în sectorul 
casnic trebuie să se examineze în con
tinuare posibilitățile de reducere a 
pierderilor de căldură din locuințe 
prin mărirea izolației clădirilor, izola
rea suplimentară a zidurilor din spate

le radiatoarelor de calorifer etc. Aceste 
masuri pot avea ca efect reducerea 
pierderilor de energie termică în clădi
re pînă la 30 la sută.

Una din direcțiile importante pentru 
economisirea combustibililor se referă 
la instalațiile existente, alimentate din 
centrale termice locale. în aceste ins
talații se impun măsuri de eliminare a 
pierderilor de căldură datorate izolației 
termice necorespunzătoare, a pierderi
lor de abur și apă caldă și a celor de 
presiune rezultate din dimensionarea 
necorespunzătoare a rețetelor. Sînt ne
cesare de asemenea măsuri de amena
jare și reparare a rețelelor existente 
de distribuție din incintele industriale 
și a celor dintre centralele termice de' 
cyartal și blocurile de locuințe, care să 
înlăture pierderile de căldură sub ori
ce formă. în prezent, în mai multe lo
calități, datorită concepției de realiza
re a acestor instalații precum și a în
treținerii și exploatării necorespunză
toare.a lor, conductele termice sînt am
plasate în canale subterane fără dre
naje și hidroizolații.

S
MASURILE de economisire strictă a 

combustibililor și de gospodărire rațio
nală și reducere a consumurilor de re
surse energetice și, în principal, de hi
drocarburi stau la baza concepției pri
vind dezvoltarea surselor de producere 
a energiei ternajee. Astfel, datorită ran
damentului ridicat de utilizare a com
bustibilului în cadrul producerii com
binate a energiei electrice și termice, 
se prevede dezvoltarea în continuare a 
termoficării. Tot pentru obținerea unor 
economii de combustibil se promovea
ză noi. soluții prin care din grupurile 
de condensație pe cărbune să se li
vreze energie termică sub formă ^e 
apă fierbinte destinată încălzirii locuS. 
ințelor și obiectivelor industriale. în N,, 
acest fel, o parte din energia termică 
care era evacuată în mediul înconjură
tor prin apa de răcire devine energie 
termică utilă.

în scopul reducerii consumului de hi
drocarburi se prevede ca o serie de 
centrale electrice de termoficare, care 
în prezent funcționează pe această 
bază, să fie transformate pentru a pu
tea folosi în procesui de ardere cărbu
nele. De asemenea, pentru mai buna 
gospodărire a bazei proprii de resurse 
energetice se are în vedere valorifi-

dr. ing. Nicolae ARMENCOIU 
directorul Institutului de studii 

și proiectări energetice

(Continuare în pag. 31)



PRIORITĂȚI ÎN ECHIPAREA ECONOMIEI
CU MIJLOACE TEHNICE MODERNE

~ | N CINCINALUL actual construc-I ția de mașini urmează să înre- 
■ gistreze o creștere anuală de circa 

11% a producției nete, în timp ce expor
tul pe devize libere va spori cu 113%, cu 
o balanță export-import activă. Realiză
rile obținute în 1981 — un spor față de 
anul precedent de circa 4% la producția 
netă și de 13% la export — confirmă ca
pacitatea industriei noastre construc
toare de mașini de a înfăptui rolul ce-i 
revine de propulsoare a progresului teh
nic în întreaga economie.

Pentru acest an se urmărește reali
zarea integrală a obiectivelor înscrise în 
programele speciale de produse și grupe 
de produse, în cadrul cărora creșteri im
portante sînt prevăzute la instalații fo
ra i sonde — 6%, unități de pompare — 
37%, utilaje miniere — 7%, turbine 10%, 
utilaje pentru industria de materiale 
refractare — 22%, nave maritime — 
28%, tractoare — 15%, mașini și utila
je pentru semănat — 60% etc. Con
comitent cu acestea se desfășoară ac
țiuni intense pentru realizarea sarcinilor 
preconizate în atingerea nivelului de 
creștere a productivității muncii, sporul 
de producție ce se va realiza pe această 
cale fiind de 71%.

Contribuție hotărîtoare 
la dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice

CONSTRUCȚIA de mașini este anga
jată cu tot potențialul uman și tehnic 
în realizarea programului prioritar sta
bilit de partid pentru dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime. în acest 
scop au fost luate din vreme măsuri — 
începînd de la cercetare și proiectare 
și pînă la finalizare în execuție — pen
tru asimilarea de noi instalații și mo
dernizarea celor existente, pentru ca ne
cesarul de utilaje să fie realizat în cît 
mai mare măsură cu forțe proprii în 
țară. Bunăoară, pornindu-se de la una 
din caracteristicile de bază ale progra
mului, care are în vedere ca în 1985 a- 
proape 50% din producția de energie 
electrică să fie realizată în termocen
trale pe bază de lignit și șisturi bitu
minoase, s-a stabilit ca în totalul pro
duselor noi ce se asimilează în acest 
an, ponderea celor miniere și energetice 
să depășească 25%. Pentru utilajul mj- 
nier, de pildă, se prevede o creștere de 
82%, la turbine cu abur 263%, la unități 
de pompare 186%. Practic, pentru ex
ploatările miniere din subteran și de la 

suprafață se va finaliza chiar în acest 
an asimilarea tuturor familiilor de uti
laje prevăzute în program. La finele 
anului 1985 va fi atins un nivel de apli
care a tehnologiilor de extracție cu com
plexe de susținere în subteran de circa 
60%, iar la lucrările de mecanizare, tă
iere și încărcare a producției miniere 
de aproape 80%.

în prezent condițiile create permit să 
se realizeze în concepție proprie orice 
tip de cazane cu destinații diferite. S-a 
reușit, de pildă, să se proiecteze caza- 
nele energetice de 1 035, 525, 420 și 120 
tone, care echipează grupurile de 
330 MW, 150—125 MW, 50 MW și 12 MW, 
cu soluții pentru funcționarea în regim 
optim. De asemenea, se are în ve
dere construirea de centrale de zonă sau 
platforme industriale, orientarea cu pre
cădere spre cele ce realizează combinat 
energia electrică și termică, echiparea 
aceleiași centrale cu cazane de tipuri, și 
mărimi corespunzătoare și anume: ca
zane cu mori cu grătar, cu împingere 
răsturnată, cu ardere în strat fluidizat 
etc.

O mare atenție se acordă realizării 
utilajelor pentru concasarea și manipu
larea cărbunelui și gospodăriile centra
lelor termice. Pentru cercetarea sisteme
lor de ardere se va dezvolta o bază pu
ternică la Doicești. în acest scop, apre
ciem necesară îmbunătățirea activității 
de coordonare la nivelul economiei na
ționale, în așa fel incit să se promoveze 
o concepție unitară în asigurarea cen
tralelor cu sorturile și cantitățile de 
cărbune pe zone geografice, în condiții 
economicoase de transport. Experiența 
dobîndită a demonstrat că randa
mentul cazaneior depinde vizibil de 
caracteristicile cărbunilor utilizați. 
Iată de ce opinăm și cu acest prilej că 
este necesară corelarea construcției ca și 
amplasarea de noi obiective energetice 
cu dezvoltarea sectorului minier — care 
furnizează combustibilul — în toate fa
zele.

Utilizarea noilor surse de energie și 
refolosibile angrenează construcția de 
mașini în asimilarea de noi tipuri de 
pompe submersibile, turbine de vînt, 
echipamente energetice pe biogaz. Pen
tru utilizarea unor combustibili deșeu 
(celolignină. rumeguș, coji de copac, 
puzderii de in și cînepă, leșii bisulfuri- 
ce, gaz de furnal și cocserie) au fost 
concepute cazane corespunzătoare pen
tru diverși beneficiari din economie. 
Totodată, echipamentele hidromecanice 

necesare amenajărilor hidroenergetice și 
a cursurilor de apă pentru irigații vor 
fi executate într-o concepție modulară 
mult mai conturată.

împreună cu Ministerul Energiei E- 
lectrice sîntem angajați în realizarea 
măsurilor din programul adoptat pentru 
termocentralele Rovinari și Turceai, 
avînd drept scop mărirea în continuare 
a fiabilității echipamentelor, asigurarea 
alimentării cu cărbune și reducerea 
consumului de păcură.

Trebuie subliniat în contextul actual 
faptul că dacă ne putem permite să 
abordăm rezolvarea unor probleme le
gate de construcția unor centrale elec
trice nucleare într-un termen scurt și cu 
un grad de integrare al fabricației în 
țară destul de mare, aceasta se datorește 
marilor acumulări de pînă acum în ma
terie de dotare tehnică. Practic, acest 
program implică aproape toate sectoa
rele de vîrf ale economiei românești, în 
mod deosebit metalurgia, chimia și con
strucțiile de mașini. Se fac pregătiri 
pentru realizarea capacităților necesare, 
în paralel cu asimilarea rapidă a unor 
materiale, tehnologii și produse ale teh
nicii nucleare. Totodată, au fost des
chise fronturi de lucru pentru dezvolta
rea industriei orizontale și alinierea ei 
la exigențele de calitate impuse de fa
bricația de echipamente nucleare.

Dotarea agriculturii cu mașini 
de înalt randament

ÎNFĂPTUIREA sarcinilor deosebit de 
mari pe care le are agricultura în 
creșterea producției vegetale și anima
liere impune și o dotare tehnică cores
punzătoare. în acest scop a fost elabo
rat, împreună cu Ministerul Agricultu
ri', un program de realizare a siste
melor de mașini care să asigure execu
tarea semănatului in circa 15 zile, re
coltarea griului în aproximativ 8 zile 
și a porumbului în cel mult 30 dc zile, 
asigurînd în același timp efectuarea 
In bune condiții a lucrărilor în legumi
cultura, viticultură, pomicultură, zoo
tehnie etc. Acestea sînt utilaje de înaltă 
productivitate, modulate, cu un grad 
ridicat de tipizare, care pot folosi dife
rite echipamente ce execută, la o sin
gură trecere mai multe lucrări. în ace
lași timp, se vor promova tehnologii 
agricole eficiente cu agregate ce folosesc 
mai bine puterea tractorului și deter- 



mină, în final, reducerea vizibilă a 
consumului de carburanți. Un exemplu 
în acest sens îl oferă combina de mare 
capacitate multifuncțională, echipată cu 
module detașabile, independente, pentru 
recoltarea păioaselor și a știuletelui de 
porumb, care lasă în urmă terenul com
plet eliberat, gata pregătit pentru exe
cutarea altor lucrări agricole.

în acest cincinal vor fi livrate un nu
măr adecvat de tractoare, semănători, 
mașini de combatere a dăunătorilor, 
pluguri în variante recent modernizate, 
discuitoare, freze și remorci basculante. 
Majoritatea lucrărilor agricole vor pu
tea fi astfel complet mecanizate, chiar 
și pe terenurile situate în pante pînă 
la 25 grade. Pe de altă parte, pot fi con
semnate numeroase preocupări pentru 
asigurarea unor tipuri perfecționate de 
baterii și a altor tipuri de utilaje pen
tru complexele zootehnice. Este conce
pută de altfel o sistemă de mașini care 
cuprinde utilaje și echipamente dife
rite, motocare, cositoarea greblă auto
propulsată etc., ce va contribui la meca
nizarea, începînd din acest an, a întregii 
suite de lucrări de pe pășuni și finețe, 
precum și la realizarea unor fabrici 
complete de preparare a nutrețurilor 
combinate.

Preocupările industriei constructoare 
de mașini în domeniul amintit pot fi 
completate și cu acțiunile ce se desfă
șoară pentru valorificarea unor surse 
energetice ale agriculturii. în acest scop 
vor fi livrate stații de producere a bio- 
gazului, asigurînd motoarele termice 
care să utilizeze acest fluid energetic. 
S-au creat, de asemenea, condiții de a 
răspunde mai bine cerințelor mari pen
tru echiparea de microhidrocentrale, 
paralel cu realizarea de instalații sub
mersibile de captare a apelor geoter- 
male pentru încălzirea serelor și lo
cuințelor. A fost extinsă, totodată, ac
tivitatea pentru realizarea unor utilaje 
capabile să contribuie la sporirea gra
dului de prelucrare a produselor agri
cole în cadrul consiliilor unice agro-in- 
dustriăle și se află în curs de execuție 
noi sisteme de mașini pentru industria 
alimentară, îndeosebi pentru fabricile 
de ulei, zahăr, amidon, glucoză, marga- 
rină, de preparare a cărnii, de panifica
ție, de conserve de legume și fructe.

Ridicarea gradului de 
valorificare a resurselor 
materiale

PE LINGĂ măsurile menite să asigu
re accelerarea proceselor de moderni
zare și înnoire a producției, un loc im
portant îl ocupă promovarea de teh
nologii avansate ca suport principal al 
valorificării superioare a materiilor pri
me și reducerea consumurilor pe fiecare 
unitate de produs. Ținînd seama de noi
le condiții create pe piața mondială, 
de criza de materii prime și energetice 
se impune, mai mult ca oricînd, in
tensificarea eforturilor pentru găsirea 

celor mai bune căi, mijloace și soluții 
atît pe plan creativ cît și pe cel al 
acțiunilor practice, concrete pentru li
mitarea strictă a consumului de ma
terii prime și de resurse energetice.

în acest context, pentru acest an, 
în cadrul ministerului nostru consumu
rile de materiale înregistrează reduceri 
sensibile. Astfel, în anul 1982 fiecare 
milion lei producție marfă din con
strucția de mașini se realizează cu 
2,650 tone laminate mai puțin decît în 
anul 1981. în aceste condiții producția 
din acest an va crește cu circa 11%, cu 
un consum redus față de cel înregistrat 
în anul trecut.

Avînd în vedere aceste reduceri, s-a 
trecut la elaborarea unor soluții con
structive care să conducă la obținerea 
unor produse mai ușoare decît cele 
existente și folosirea unor tehnologii 
moderne care să permită reducerea 
pierderilor tehnologice de materiale și, 
pe cît posibil, o valorificare superioară 
a materiilor prime. Astfel, în industria 
de autovehicule, tractoare etc., s-au sta
bilit măsuri și termene ferme pentru 
economisirea în acest an a cel puțin 
1150 tone aluminiu.

Cu toate acțiunile întreprinse pentru 
încadrarea în nivelurile normelor de 
consum planificate pe 1982, rezulta
tele înregistrate în trimestrul I a.c. 
nu sînt în totalitate satisfăcătoare. 
Dacă la laminate finite pline din 
oțel, de pildă, s-a realizat indicele de 
valorificare propus, totuși coeficientul 
de utilizare la acestea nu s-a realizat 
decît la nivel de 0,803 în loc de 0,868 
planificat. De asemenea, deși s-a obținut 
în același interval de timp o economie 
de 3 220 tone laminate, la unele pro
duse și grupe de produse s-au înregis
trat depășiri. Este cazul cu autoturis
mele Dacia 1300, autobasculantele de 16 
t, remorcile basculante și autobuzele 
de mare capacitate, podurile rulante 
de 36 t f boghiurile pentru locomotive, 
unitățile de pompare, vagoanele pentru 
transport călători și altele. Cauza prin
cipală, deși nu singura, o constituie a- 
provizionarea necorespunzătoare cu ma
teriale, livrarea metalului la dimen
siuni mai mari decît cele prevăzute în 
contracte. întrucît la depășirea norme
lor de consum contribuie declasatele și 
rebuturile, se impune, mai ales în în
treprinderile mari, urgentarea intro
ducerii tehnologiilor moderne de con
trol și executarea standurilor de probe 
prevăzute în plan.

O contribuție însemnată la redu
cerea consumului de materiale metalice 
și la îmbunătățirea coeficientului de 
utilizare a laminatelor finite pline din 
oțel o are aplicarea măsurilor privind 
folosirea și valorificarea la maximum a 
materialelor recuperabile. Din analizele 
efectuate a rezultat că în cursul anului 
1981 pe total minister s-au recuperat 
și valorificat 44 704 *)  tone metal, din care 
35 886 tone pentru executarea unor re
pere de dimensiuni mici din producția 

*) în această cifră nu sînt cuprinse can- 
titățile de materiale metalice recuperate ca 
deșeuri sub formă de șpan^maselote, rețele 
de turnare, bavuri, zguri etc. șj nici piesele 
recondiționate.

curentă. De asemenea, s-au recuperat 
mari cantități de nisipuri de turnăto
rie, resturi de materiale plastice și cau
ciuc, reziduuri de carbid și altele. Desi
gur, s-ar fi putut valorifica cantități 
mai mari de materiale refolosibile dacă 
în redistribuirea lor nu s-ar fi întîmpi- 
nat unele greutăți datorate neasigurării 
condițiilor corespunzătoare privind do
tarea întreprinderilor cu mașini și uti
laje specifice (utilaje necesare pentru 
prelucrarea șpanului, zdrobitoare de 
bucăți masive de metal etc.). în scopul 
eliminării acestor neajunsuri s-au in
tensificat eforturile pentru realizarea 
sistemei de mașini și utilaje corespun
zătoare (sfărîmătoare de șpan, foarfeci 
de pronorționat, prese de brichetat 
șpan etc.).

O atenție sporită este acordată redu
cerii mai accentuate a consumurilor 
de combustibili și energie electrică. 
Cunoașterea îndeaproape a destinației și 
ponderii diferitelor utilități în struc
tura consumurilor energetice a făcut 
posibilă orientarea mai adecvată și efi
cientă a eforturilor de economisire pe 
ansamblu și pe unități. Astfel, în pre
zent, pentru reducerea consumului de 
combustibil se acționează prin mo
dernizarea și înlocuirea cuptoarelor in
dustriale necorespunzătoare. în cadrul 
acestei acțiuni se prevede și dotarea 
acestora cu recuperatoare de căldură în 
două trepte : treapta I-a pentru preîn- 
călzirea aerului de combustie și treap
ta a II-a pentru producerea de energie 
termică; dotarea receptoarelor de com
bustibil cu instalații de AMCR și men
ținerea acestora în stare de funcțiune; 
optimizarea funcționării instalațiilor, 
limitarea mersului în gol, reducerea 
pierderilor prin neetanșeitate și izola
ții deteriorate etc.

Reducerea consumurilor materiale 
și energetice, valorificarea superioară 
a resurselor vor influența în acest an 
pozitiv nivelul cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă: pe ansamblul minis
terului este prevăzută o reducere a 
acestora față de realizările din 1981 cu 
45 lei/1 000 lei în condiții comparabile. 
Din aceste reduceri, circa 50% privesc 
costurile materiale, cărora le revin o re
ducere de 22 lei/1 000 lei producție 
marfă.

Preocuparea principală a oamenilor 
muncii din industria construcțiilor de 
mașini în această perioadă și în preajma 
„Zilei constructorului de mașini" este 
înfăptuirea sarcinilor majore puse de 
partid pentru a realiza mașini, utilaje și 
instalații tehnologice complexe, de înalt 
randament, care să contribuie la înnoirea 
și modernizarea bazei tehnico-materiale 
a țării, la creșterea contribuției Româ
niei la circuitul mondial de bunuri și 
valori, la ridicarea continuă a avuției 
naționale, a nivelului de trai al între
gului popor.

Stelian TEODORESCU 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini
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Fundamentarea deciziei de stabilire 
a dimensiunii optime a fermelor de vaci de lapte

CONCENTRAREA producției în unități agricole de mărimi 
și dimensiuni optime reprezintă cadrul organizatoric indispen
sabil creșterii producției și eficienței economice. în funcție de 
înzestrarea tehnico-materială, de nivelul organizării producției 
și a muncii, în condițiile date, dimensiunea fermelor trebuie să 
se stabilească la limitele care asigură producția cea mai ridicată 
și un nivel al cheltuielilor de producție care să permită obți
nerea celui mai ridicat beneficiu.

Mărimea și dimensiunea optimă indică limitele eficienței eco
nomice a concentrării producției în ferme. Capacitatea de pro
ducție maximă a ansamblului de resurse materiale, umane și fi
nanciare reflectă limita superioară a mărimii optime a fermei, 
care poate asigura eficiența economică cea mai ridicată.

Indictorii economici ai mărimii fermelor de vaci sînt consi
derați : volumul producției fizice de lapte, producția marfă to
tală, conjugați cu efectivul de vaci ; valoarea fondurilor fixe 
puse în funcțiune și numărul de lucrători etc. Mărimea fermei 
reflectă latura calitativă a organizării producției — nivelul de 
intensificare a producției. Acesta depinde de efortul de investiții 
și de gradul de organizare științifică a producției. Măsura în care 
investițiile efectuate multiplică efectul pozitiv al condițiilor na
turale și biologice existente se reflectă în 
nivelul randamentelor medii, al cheltuie
lilor de producție și al beneficiilor. Aceste 
rezultate exprimă, de fapt, eficiența folo
sirii capacității de producție a fermelor, în 
condițiile unor dimensiuni date.

în practică se utilizează frecvent, ca in
dicator al dimensiunii fermelor de vaci, 
efectivul mediu anual. Pentru operativitate, 
organizarea activității în funcție de efec
tivele de vaci facilitează luarea unor mă
suri în vederea valorificării eficiente a 
tuturor resurselor existente pe teritoriu 
și fundamentează deciziile privind adînci- 
rea specializării și cooperarea în produc
ție. Dimensiunea fermei reflectă latura 
cantitativă a organizării producției și tre
buie abordată în contextul interdependen
ței cu mărimea acesteia. O fermă de vaci 
poate fi mare din punctul de vedere al 
efectivelor medii anuale, dar mică din 
punctul de vedere al înzestrării cu restul 
fondurilor de producție, precum și din 
punctul de vedere al producției fizice și 
marfă. în acest caz, avem de-a face cu o
fermă în care se practică un sistem extensiv de produc
ție. în cazul alocării unor fonduri de producție suplimentare, pe 
calea investițiilor, crește gradul de intensificare al producției 
și la aceleași efective medii anuale se obține o producție fizică 
sau marfă mai ridicată.

Aceasta impune și o permanentă reconsiderare a dimensiu
nilor optime ale fermelor de vaci, în funcție de gradul de înzes
trare tehnico-materială, de organizarea muncii și a producției, 
de restricțiile de consum de energie.

Asupra mărimii și dimensiunii fermelor de vaci influențează 
un complex de factori naturali, tehnici, organizatorici, sociali și 
de conjunctură. Acțiunea acestora are intensități și sensuri di
ferite. Unii factori favorizează creșterea dimensiunii fermelor, 
cum ar fi : creșterea gradului de mecanizare, modernizarea teh
nologiilor. adîncirea specializării, perfecționarea mijloacelor de 
transport, modernizarea drumurilor și căilor de acces, ridicarea 
gradului de calificare profesională, creșterea capacității de or
ganizare a conducătorilor etc. Alți factori defavorizează creș
terea dimensiunii fermelor, cum ar fi : creșterea cheltuielilor 
cu transportul furajelor de la distanțe mari și a producției de 
lapte, unele restricții fitosanitare și zooveterinare, dificultăți în 
organizarea producerii și depozitării unor cantități mari de fu
raje, dificultăți în depozitarea și transportul dejecțiilor, riscuri 

: în creșterea gradului de poluare a mediului înconjurător etc. în 
general, această din urmă grupă de factori are implicații nefa
vorabile în privința menținerii sănătății și capacității biologice 
ridicate a vacilor de lapte, în nivelul și structura consumurilor 
specifice exprimate în unități energetice convenționale, în nive
lul costurilor de producție. Făcînd abstracție de influența unor 
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factori de conjunctură, cum ar fi folosirea unor construcții exis
tente sau a factorilor care pot acționa în ambele sensuri (am
plasarea centrelor populate, sursele de apă, sistemele de fura
jare zonală etc.), dimensiunea optimă a fermelor de vaci se 
poate aprecia cu ajutorul unui sistem complex de indicatori 
tehnico-economici care reflectă pregnant influențele contradicto
rii ale factorilor care favorizează și defavorizează creșterea di
mensiunii. Dintre aceștia, relevanți sînt : randamentele medii 
procentele de natalitate și de reformă, cheltuielile de producție, 
productivitatea muncii, costurile de producție, beneficiile etc.

O serie de indicatori tehnico-economici, cum ar fi : consumu
rile specifice, cheltuielile cu furajele, volumul și costul rației de 
întreținere etc., ajută la clarificarea și sublinierea dimensiuni
lor optime și indică sistemele de furajare rațională.

în lucrare ne-am propus să utilizăm, în scopul stabilirii di
mensiunii optime a fermelor de vaci de lapte, funcții putere și 
funcții parabolice. Exemplificarea o facem folosind *un  număr 
de șapte ferme de vaci de lapte aparținînd I.A.S. „Prejmer" ju
dețul Brașov. Aceste ferme au dimensiuni variabile, și realizează 
randamente medii, costuri de producție și beneficii sensibil di
ferite. Asupra rezultatelor de producție și economice influen

Tabelul nr. 1
Indicatori tehnico-economici în fermele de vaci din cadrul I.A.S. Prejmer (în 1980)
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țează factori de organizare și conducere condiționați de dimen
siuni care valorifică diferit condițiile naturale șî economice date 
(tabelul 1).

Pentru fundamentarea deciziei de stabilire a dimensiunii op
time a fermelor ne-am bazat pe faptul că elementele de chel
tuieli privind retribuirea muncii pentru întregul efectiv cresc 
odată cu acesta. Ca urmare, indicatorul economic .,retribuire 
(y)“, influențat de dimensiunea efectivului de vaci (x), poate fi 
reprezentat prin relația ■

y=axb
Această formulă se utilizează și în exprimarea dependenței 

dintre : efectivul mediu de vaci furajate și cheltuielile cu retri
buirea muncii pe hectolitrul de lapte, consumul mediu anual de 
unități nutritive (u.n.) pe vacă furajată și producția medie de 
lapte, rația de producție pe vacă furajată și producția medie 
de lapte.

Pentru indicatorii enumerați au fost calculate valorile a, b, 
precum și coeficientul de corelație r dintre lg x și lg y. Mări
mile acestor parametri sînt redate în tabelul nr. 2.

Cheltuielile totale de producție, cheltuielile cu furajele pe 
vacă, cheltuielile cu furajele pe hectolitrul de lapte, precum și 
costul de producție al laptelui variază în raport cu mărimea 
efectivului mediu de vaci furajate, după un model de tip para
bolic :

y=ax24-bx+c
unde : x — efectivul mediu de vaci furajate ; y — indicatorul 
economic considerat; iar a, b, și c sînt parametrii de regresie 
(tabelul nr. 3).
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Tabelul nr. 2
Parametrii ecuației <le regresie y axb

Relația a b r
Efectivul mediu de vaci fura-
jate (x, capete) și producția de 
lapte (y, 1/cap) 6 229 —0,1002 —0,536
Efectivul mediu de vaci fura
jate (x, capete) și cheltuielile 
cu retribuirea pe. animal (y, 
lei/cap) 382.9 0,1099 0,255
Efectivul mediu de vaci fura
jate (x, capete) și cheltuielile 
cu retribuirea pe hectolitru (y, 
lei/hl) 14,28 0,2079 0,465
Consumul anual de u.n. pe 
vacfi (x) și producția medie de 
lapte (y, 1/vacă) 412,8 0,2512 0.867
Rația de producție anuală pe 
vacă furajată (x, un.) și pro
ducția medie de lapte (1/vacă) 915,7 0,168 0,9124

Estimarea parametrilor din aceste doua, relații s-a făcut cu 
ajutorul metodei celor mai mici pătrate.

Din estimările prezentate în tabelele 2 și 3, rezultă că există 
o strînsă legătură între mărimea efectivului de vaci din ferme și 
producția medie de lapte pe vacă, reflectată de mărimea coefi
cientului de corelație (r — —0,5'36). Producția totală de lapte 
crește odată cu mărimea efectivului de vaci din fermă, dar de 
obicei într-un ritm încetinit, ceea ce se poate să ne ducă la con
cluzia că producția de lapte pe vacă scade în raport cu mărimea 
efectivului de vaci. Cînd efectivul de vaci crește cu 1%, produc
ția medie de lapte scade cu 0,1002%.

Tabelul nr. 3
Parametrii ecuației de regresie y=ax2+bx+c dintre efectivul 

mediu de vaci furajate (x, capete) și principalii indicatori 
sintetici (y).

y a b c r
Cheltuitei de producție
pe vacă (lei/cap) 0,0264 —34,986 13 139 0,582
Costul de producție 
al laptelui (lei/hl) 0,000533 — 0,6838 401,6 0,494
Cheltuielile cu 
furajele (lei/cap) 0,01825 —25,1792 fl 593 0,761
Cheltuielile cu 
furajele (lei/hl) 0,000486 — 0,6559 312,6 0,317
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l ig. 2. Dinamica indicatorilor economici după dimensiunea fermelor 
de vaci

In raport cu mărimea efectivului de vaci, cheltuielile cu re
tribuirea pe animal și pe hectolitru cresc ; sporirea cu 1% a 
efectivului de vaci are ca efect creșterea cu 0,1099% și respectiv 
0,2079% a acestor cheltuieli, (fig. nr. 1).

Asemănător se comportă relația dintre consumul anual de 
u.n. pe vacă și producția medie de lapte, precum și relația din-

Tahelul nr. li
Criterii de optimizare și dimensiunea optimă a fermelor de vaci

Optim
x, capete y, lei-'cî

Minimizarea cheltuielilor de 
producție pe vacă
Minimizarea costului de

663 6 372,1

producție al laptelui/hl 
Minimizarea cheltuielilor cu

fill 171,7

furajarea pe animal
Minimizarea cheltuielilor cu

690 2 913,2

furajarea pe hectolitru de lapte 675 91,3

tre rația de producție anuală pe vacă furajată și producția me
die de lapte. La o creștere cu 1% a consumului anual de u.n. pe 
animal, precum și la o creștere cu 1% a rației de producție 
anuală, producția de lapte pe vacă crește cu 0,2542% și respec
tiv 0,168%.

Determinarea dimensiunii optime a efectivelor de vaci pre
supune, înainte de toate, utilizarea unor metode și a unor cri
terii de optimizare corecte. Folosiird funcția parabolică definită 
anterior și estimînd parametrii a, b, ,c și r am stabilit mărimile 
optime în raport cu patru criterii de optimizare : minimizarea 
cheltuielilor de producție pe vacă ; minimizarea costului de pro
ducție, minimizarea cheltuielilor cu furajarea pe animal, pre
cum și minimizarea cheltuielilor cu furajarea pe hectolitru de 
lapte (tabelul 4).

în raport cu aceste criterii s-a stabilit un interval cvasioptim 
al efectivului de vaci, cuprins între 641 și 690 capete, care reali
zează un volum de cheltuieli de numai 6 372,1 lehvacă, un cost 
al laptelui de 171,7 lei/hl, furajare pe animal de 2 913,2 lei, 
precum și un nivel al cheltuielilor cu furajarea pe un hectolitru 
de lapte de 91,3 lei (fig. 2).

Rezultatele obținute converg către concluzia că dimensiunea 
optimă a fermelor de vaci, în condițiile zonei preorășenești 
Brașov, nu trebuie să depășească 700 capete. De altfel, în tabelul 
1 remarcăm nivelul mal scăzut al costului pe hectolitrul de lapte 
și un beneficiu minim pe vacă, la fermele cu efective medii 
anuale cuprinse între 440—560 capete.

Letițio ZÂHIU
Gh. N. fOSIF
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AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI:
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

A

îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale - 
rezervă de creștere a eficienței producției

SPECIALIȘTII sînt unanimi în a aprecia că îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale reprezintă una din re
zervele deosebit de însemnate de sporire a producției, 

•productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor și 
utilizare în grad înalt a fondurilor fixe, de reducere a costu
rilor de fabricație și în general de ridicare a eficienței econo
mice. La întreprinderea de mase plastice și încălțăminte „Vic
toria" din Timișoara, printr-o aprovizionare complexă, com
pletă și la timp a producției, care să permită utilizarea rațio
nală și deplină a întregului potențial tehnico-material și uman 
existent, se poate asigura o creștere a productivității muncii, a 
producției fizice și a producției nete, pe ateliere și secții între 
10—40%. cu efecte favorabile asupra tuturor indicatorilor eco
nomici.

în acest context, apare interesant de examinat, în mod con
cret, ce reprezintă această rezervă pentru îmbunătățirea acti
vității economice în fiecare întreprindere, care sînt problemele 
ce apar în desfășurarea ritmică, eficientă a aprovizionării teh
nico-materiale a producției, ce cauze le generează și măsurile 
care se impun pentru perfecționarea funcționării acestui me
canism

Mai multă operativitate in desfășurarea 
activităților precontractuale

ÎN CADRUL preocupărilor consecvente ale partidului și sta
tului nostru de perfecționare a organizării aprovizionării teh
nico-materiale și a livrărilor — condiție vitală pentru desfășu
rarea armonioasă a întregii activități economice — O atenție 
deosebită s-a acordat și se acordă creării unui cadru legislativ 
și organizatoric cît mai corespunzător. Astfel, prin Legea nr. 
8/1972 .și, în special, prin Legea nr. 14/1971 (modificată prin 
Legea nr. 11/1980) metodologia de elaborare și conținutul sec
țiunii de plan de aprovizionare tehnico-materială și, respectiv, 
a balanțelor materiale și a repartițiilor’ de materii, prime și ma
teriale au primit o reglementare unitară, corespunzătoare, în 
conformitate cu principiile noului mecanism economico-finan- 
ciar.

Aceste reglementări au creat cadrul organizatoric și au de
terminat profunde schimbări calitative în sfera circulației măr
furilor. în acest context, în scopul perfecționării continue a 
pregătirii și derulării aprovizionării tehnico-materiale și a ono
rării în bune condițiuni a obligațiilor contractuale față de be
neficiari, componente însemnate în procesul unei autogestio- 
nări eficiente — în cadrul întreprinderii de mase plastice și 
încălțăminte „Victoria" din Timișoara eforturile sînt orientate 
cu prioritate spre : fundamentarea și înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan pe baza portofoliului de comenzi, a normati
velor de plan și în concordanță cu destinațiile din balanțele de 
produse; stabilirea unei strânse și permanente legături atît cu 
principalii furnizori de materii prime și materiale, cît și cu 
beneficiarii produselor — prin contacte directe — astfel îneît 
în momentul actualizării sarcinilor de plan anuale și semes
triale să se poată trece operativ la definitivarea contractelor și 
asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor 
stabilite.

Trebuie arătat însă că, în aplicarea în practică a reglemen
tărilor în vigoare privind elaborarea planului de producție și 
pregătirea bazei tehnico-materiale a acestuia din vreme, în fun
damentarea planului pe bază de contracte economice, se mențin 
unele probleme, a căror rezolvare operativă apreciem că ar pu
tea avea multiple implicații pozitive asupra bunei desfășurări 
a activității productive și a creșterii eficienței economice. De 
pildă, deși potrivit Legii nr. 8/1972 actualizarea prevederilor 
planului anual de aprovizionare tehnico-materială și desfășu
rarea acestora pe ministere, alte organe centrale, pe centrale 
industriale și comitete executive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București se face cu cel puțin 6 luni 

înainte de începerea executării planului, pentru anul 1982 a- 
ceastă acțiune s-a desfășurat mult mai tîrziu ; practic, între
prinderile au primit repartiții și cote abia în lunile noiembrie 
și decembrie din anul 1981, rămînînd prea puțin timp pentru 
perfectarea contractelor și pregătirea corespunzătoare a pro
ducției. în afară de aceasta, repartițiile s-au situat uneori la 
un nivel inferior sarcinilor de plan care au stat la baza con
tractelor încheiate cu unitățile comerțului ; în plus, mai sînt 
cazuri cînd coordonatorul de balanță anulează repartițiile pen
tru unele materiale și, ca urmare, devin nule și contractele în
cheiate pe baza lor.

Privite în cadrul relațiilor dintre unitățile economice ase
menea situații au consecințe în lanț cu o sferă largă de influen
ță, perturbînd buna desfășurare a activității în cadrul econo
miei naționale. Dacă ne referim numai la beneficiarii produse
lor fabricate de întreprinderea „Victoria"-Timișoara aceștia se 
ridică la peste 500, care, la rîndul lor, intră în relații cu alte 
unități economice. Ca urmare a acestei situații, uneori se intră 
în anul de plan cu o pregătire a producției și în special a aprovi
zionării tehnico-materiale necorespunzătoare, cu un procent scă
zut ai contractării materiilor’ prime, materialelor și produse
lor ș.a înlăturarea acestor neajunsuri a necesitat nenumărate 
intervenții la furnizori și beneficiari, la coordonatorii de ba
lanță și solicitarea operativă a sprijinului organelor de partid 
și de stat, risipă de muncă, mijloace materiale și bănești, care 
considerăm că pot fi înlăturate și prevenite printr-o fundamen
tare mai bună a planului, realizată din timp.

Pornind de la deficiențele și lipsurile constatate, conside
răm că este necesar să se acorde o mai mare atenție creării 
condițiilor încheierii contractelor economice înaintea începerii 
perioadei de plan. Este de dorit, așa cum se prevede în De
cretul Consiliului de Sfat nr. 380/15 decembrie 1981, ca înce- 
pînd cu pregătirea producției anului 1983 să se treacă la în
cheierea contractelor pînă Ia data de 30 iunie a anului anterior 
celui de plan, pe baza nivelurilor stabilite în planul cincinal 
1981—1985 și a orientărilor date 'Ulterior prin documentele de 
partid. Pentru aceasta este necesar să se aprobe din timp ba
lanțele materiale și să .«e emită repartițiile pe beneficiari și 
furnizori. După opinia noastră nu se justifică amînarea emite
rii repartițiilor, pe motiv că nu sînt echilibrate balanțele mate
riale. Considerăm că este necesar să existe mai multă opera
tivitate din partea C.S.P., M.A.T.M.C.G.F.F., ministerelor și 
centralelor industriale în soluționarea acestor probleme — care 
să nu fie lăsate pe ultimele luni ale anului cînd, de fapt, pregă
tirea producției anului viitor trebuie să fie încheiată. în același 
timp, întreprinderile au datoria de a acorda o atenție mai mare 
elaborării și îndeplinirii planului, respectării riguroase a sarci
nilor planificate, întăririi continue a disciplinei de plan și con
tractuale.

în vederea rezolvării uno" astfel de probleme ar fi necesar 
ca M.A.T.M.C.G.F.F. și C.S.P., la solicitarea centralelor indus
triale și a ministerelor, în cazul în care acestea nu au ajuns la 
înțelegeri, să intervină și să oblige ministerele furnizoare să 
producă întreaga gamă de produse solicitate, iar în cazul în 
care se justifică refuzul lor și respectivele sortimente pot fi fa
bricate de către mica industrie de stat și cooperatistă, acestea 
să fie incluse în profilul lor de fabricație pentru care, bineîn
țeles, să primească operativ materialele și sprijinul necesar.

De asemeni, pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale ar fi necesar să se întărească disciplina de plan și 
tehnologică, renunțîndu-se la practica unor centrale industria
le și ministere de a modifica mult prea des sarcinile de plan 
fără a ține seama de posibilitățile de asigurare cu materii pri
me și materiale; o asemenea practică duce fie la consumarea 
rezervelor și apariția rupturilor de stocuri, fie la crearea de 
stocuri supranormative. Este foarte important ca, în cazul în 
care nu există resurse materiale suplimentare, depășirea sar
cinilor de plan să se facă — așa cum se indică în documentele 
de partid și de stat — numai pe seama reducerii consumurile 
specifice, valorificării mai bune a resurselor materiale existe



te, eliminării pierderilor și degradărilor și încadrării stricte în 
cotele alocate.

în prezent se acordă o atenție deosebită încheierii contrac
telor pentru semestrul II a.c. cu unitățile comerciale pentru 
articolele de marochinărie și încălțăminte și cu beneficiarii de 
piele artificială și alte materii prime necesare acestor produse, 
acțiune declanșată, conform instrucțiunilor Ministerului Apro
vizionării, la începutul lunii mai, mult prea târziu — după pă
rerea noastră — pentru adaptarea planului de aprovizionare ^pe 
trim. III a.c. Totodată, s-a trecut La elaborarea structurii pla
nului de producție și sortimental pe 1.983, la elaborarea norme
lor de consum, urmărindu-se aplicarea în viață a hotărârilor 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R- privind redu
cerea consumurilor de materii prime și materiale, de combus
tibil și energie, recuperarea și reintroducerea în. circuitul eco
nomic a materialelor refolosibile, reducerea importurilor și va
lorificarea superioară a resurselor materiale existente, elemen
te care stau la baza calculării necesarului de consum, întocmi
rii planului de aprovizionare tehnico-materială și emiterii co
menzilor către furnizori.

De subliniat că, prin măsurile preconizate, prin reproiecta- 
rea produselor și tehnologiilor de fabricație a înlocuitorilor de 
piele destinați industriei de marochinărie și încălțăminte, s-au 
redus consumurile specifice la materii prime și materiale în 
medie cu 20%, ceea ce reprezintă o economie la cheltuielile 
materiale de aproape 10 milioane lei și o reducere a efortului 
valutar cu peste 200 mii dolari. Desfășurarea acestei acțiuni are 
loc în strînsă legătură cu beneficiarii produselor și furnizorii de 
materii prime, urmărindu-se în același timp îmbunătățirea cali
tății produselor. Pe baza necesarului de aprovizionat s-a trecut 
la emiterea de comenzi pentru anul 1983 și s-au cerut cote de la 
coordonatorii de balanțe, prin intermediul centralei indus
triale, în vederea pregătirii din timp a producției și încheierii 
contractelor economice.

in atenție : utilizarea cit mai eficientă 
a stocurilor de materiale

ÎN VEDEREA promovării, în cadrul autogestiunii întreprin
derii, a unei optici noi în soluționarea complexelor probleme de 
aprovizionare, considerăm că este necesar să se acorde o aten
ție mai mare cunoașterii și combaterii cauzelor care conduc la 
epuizarea unor stocuri de materiale și apariția golurilor în apro
vizionarea i'itmică și completă a producției și stabilirii de mă
suri de lichidare și prevenire a neajunsurilor care în multe 
cazuri depășesc posibilitățile de soluționare de către personalul 
care lucrează în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. 
Dintre cauzele mai frecvente ale neritmicității în aprovizionare 
în întreprindere, menționăm : nerespectarea structurii sortimen
tale planificate, depășirea consumurilor specifice sau neînca- 
drarea în consumul specific mediu folosit în fundamentarea 
planului de aprovizionare, abateri de la tehnologiile de fabri
cație, fabricarea în avans a unor produse în detrimentul altora 
etc. Există tendința — care, în optica autogestiunii, se cere mai 
ferm combătută — de a arăta că lipsesc anumite materii prime 
și materiale, și în mod firesc se solicită aducerea lor imediată, 
fără a se analiza din ce cauză s-a ajuns la această situație. 
Pentru a acționa în cunoștință de cauză considerăm că este ne
cesar ca ori de cîte ori apar „rupturi" de stocuri să se întoc
mească fișe de analiză completate cu date operative din care 
să rezulte clar cantitățile necesare conform planului, reparti
zate, asigurate și contractate, cauzele „rupturii" de stoc, con
secințele și posibilitățile de soluționare, antrenînd la rezolvarea 
lor și tehnologii produselor care au menirea să acorde o atenție 
mai mare reducerii pierderilor tehnologice atît în producție cît 
și în concepție și proiectare, avînd în vedere resursele mate
riale de care dispune economia națională. De pildă, prin in
troducerea acestor fișe de analiză asupra cauzelor „rupturii" de 
stoc la materiile prime și materiale de bază, factorii de răs
pundere din întreprinderea „Victoria" stabilesc măsuri opera
tive și eficiente de înlăturare și prevenirea lor cum sînt : îmbu
nătățirea structurii sortimentelor care să conducă la reducerea 
consumului mediu al materialelor deficitare cum este p.v.c. 
emulsie, folosirea stabilizatorilor fabricați în țară în proporție 
mai mare, folosirea tălpii cupon strict în cadrul grosimii nor
mate, respectarea disciplinei de plan și contractuale și înca
drarea strictă în cantitățile normate, repartizate și contractate.

O altă direcție de perfecționare a activității productive des
fășurată sub semnul autogestiunii o constituie lichidarea opera
tivă și prevenirea formării stocurilor supranormative și fără miș
care, acțiune care în prezent apreciem că se desfășoară uneori 
greoi și necesită timp îndelungat. Potrivit reglementărilor în vi
goare renunțările în cursul perioadei de plan la cote sau valorifi

carea stocurilor disponibile se admit numai prin intermediu, 
centralelor industriale tutelare, coordonatoare de balanțe ma
teriale și prin bazele de aprovizionare tehnico-materială, prin 
intermediul cărora s-au achiziționat materialele respective. Din 
constatările noastre rezultă că acest sistem principial este bun 
și dă rezultate operative, dacă o altă unitate, din cadrul centralei 
industriale sau care se aprovizionează prin baza respectivă so
licită materialele disponibile. în majoritatea cazurilor însă, ma
terialele date disponibile nu sînt solicitate de alți beneficiari 
din cadrul centralei industriale și bazei respective și ca urmare 
nu se distribuie și nici nu se preiau, iar întreprinderile nu au 
dreptul să le vîndă fără repartiție Ia alte unități dacă aparțin 
altor centrale sau ministere. De multe ori, centralele indus
triale nu le redistribute în afara sferei lor de activitate, pentru 
a le păstra ca rezerve, pentru eventualele nevoi viitoare. Une
ori, centralele industriale nici nu răspund la solicitările în scris 
de redistribuire, iar bazele de aprovizionare tehnico-materială 
condiționează preluarea materialelor de livrarea lor în amba
lajele originale și de certificat de calitate, care nu mai pot fi 
asigurate, deoarece parțial au fost consumate. Numai întocmi
rea formelor pentru disponibilizarea materiilor prime și mate
rialelor durează o perioadă care depășește 30 de zile, perioadă 
în care listele cu materialele disponibile se expediază, se pre
lucrează, se pun la dispoziția altor unități etc.

Pentru o mobilitate mai mare în lichidarea imobilizărilor 
considerăm că este bine ca în spiritul principiilor autoeonduce- 
ril muncitorești și autogestiunii economico-financiare — prevă
zute la art. 5 din Legea nr. 11/1980, cu privire la gospodărirea 
resurselor materiale, a fondurilor fixe și aprovizionare tehnico- 
materială biroul executiv al consiliului oamenilor muneii să 
aibă dreptul, la propunerea directorului adjunct comercial și 
contabilului șef, să valorifice stocurile devenite disponibile și 
prin alte unități, dacă centralele industriale, respectiv coordo
natorii de balanță nu au stabilit alți beneficiari sau bazele de 
aprovizionare tehnico-materială nu comunică dorința de a pre
lua materialele respective în termen de 30 de zile de la înain
tarea listelor.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale o a- 
tenție deosebită trebuie acordată intrării în funcțiune la termen 
și atingerii parametrilor proiectați la noile capacități de pro
ducție, ale căror resurse sînt cuprinse în balanțele matetriale și 
repartizate beneficiarilor. De mai bine de 3 ani se emit repar
tiții și se încheie contracte cu furnizorul Combinatul petrochi
mic Borzești pentru p.v.c. emulsie, materie primă de bază la 
fabricarea pielei artificiale, prevăzută a se obține pe o nouă in
stalație a combinatului, care însă nici în prezent nu funcționează 
la parametrii cantitativi și calitativi proiectați, ceea ce creează 
mari greutăți în aprovizionarea tehnico-materială a întreprin
derii „Victoria" și a altor beneficiari care, Ia rândul lor, nu-și 
onorează obligațiile contractuale, cu implicații în lanț pentru 
economia națională.

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri considerăm că este 
necesar să existe un mai mare spirit de răspundere din partea 
întreprinderii furnizoare, a ministerelor producătoare, a coor
donatorului de balanță pentru a lua toate măsurile care să asi
gure intrarea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați 
la termen, iar în cazul în care noile capacități nu au condiții 
de intrare în funcțiune la termen sau nu funcționează la capa
citatea care s-a luat în calcul, să se țină seama de acest lucru, 
să se aducă operativ modificările necesare în sarcinile de plan 
și repartițiile emise, și să nu se amîne soluționarea problemei 
de la o perioadă la alta, fapt care generează necorelări și difi
cultăți de aprovizionare tehnico-materială. în acest sens propu
nem ca în perioada de fundamentare a planului pe anul următor 
(aprilie-mai) să se analizeze de către organele ministerului 
producător, de către coordonatorul de balanță și dacă este cazul 
și de către C.S.P. situația perspectivei intrării în funcțiune și 
atingerii parametrilor proiectați la noile capacități de producție 
la care furnizorii sesizează că nu au condiții de realizare, pen
tru a stabili sarcini de plan corespunzătoare condițiilor existente 
și a preveni planificarea și repartizarea unor resurse materia
le care nu există.

întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare necesită îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, o răspundere deosebită revenind în acest sens fiecă
rei întreprinderi, organelor de conducere colectivă, tuturor oa
menilor muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și 
beneficiari — de a produce cu mijloacele și bunurile încredin
țate fiecărui colectiv cît mai mult, cît mai bine și cu o efi
ciență economică cît mai ridicată, îneît fiecare unitate să aducă 
o contribuție tot mai importantă la creșterea avuției societății, 
a venitului național și la ridicarea nivelului de trai al între
gului popor,

dr. loan NICOARĂ
Timișoara
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Cercetarea științifică în sprijinul 
creșterii eficienței exporturilor românești

Scurtarea ciclului „idee - produs
CU PRILEJUL celei de a III-a Conferințe naționale de acționări electrice desfă

șurată între 28—30 mai 1982, la Brașov, Revista economică a organizat o masă 
rotundă, pe tema rolului creației tehnico-științifice în promovarea exportului.

Au participat personalități ale cercetării științifice de profil : prof. cir. docent 
N V. Boțan, președinte de onoare al conferinței — Inst. Politehnic „Gh. Asachi"- 
lași ; prof. dr. ing. C. Saal, președintele Comitetului de organizare a conferinței — 
Univ. Brașov ; prof. dr. ing. A. Kelemen, Inst. Politehnic — Cluj-Napoca ; prof. dr. 
ing. E. Seracin, Inst. Politehnic „Traian Vuia" Timișoara ; prof. dr. ing. P. Dege- 
ratu, Univ. Craiova ; prof. dr. ing. W. Szabo, Univ. Brașov ; conf. dr. ing. I. Mat- 
lac, Univ. Brașov ; conf. dr. ing. D. Călueanu, Univ. Galați. Din partea Revistei 
economice a participat dr. I. Georgescu.

Analizînd corelația nemijlocită e- 
xistentă între competitivitatea pe 
piețele externe și ritmul de înnoire 
a mărfurilor exportate, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCV, arăta încă 
la Consfătuirea privind activitatea de 
comerț ''exterior din 1971 că : „Este 
necesar ca problema înnoirii produ
selor. a dezvoltării cercetării proprii 
și introducerii rezultatelor ei în pro- 
ducție să fie rezolvată corespunzător 
cerințelor revoluției tehnico-științi- 
fice de azi. în alte țări cercetarea du
rează. de regulă, un an sau cel mult 
doi. iar după finalizarea^ acesteia, 
produsul respectiv este introdus__ în
cite va luni în fabricație ; totodată. 
cercetarea este continuată în vederea 
perfecționării și îmbunătățirii lui“.

întrucît actuala etapă de creștere 
intensivă a economiei ridică tot mai 
acut problema introducerii rapide în 
producție a rezultatelor cercetării 
proprii, ca o condiție .a menținerii 
ritmului de creștere economică, și 
pentru participarea eficientă la di
viziunea internațională a muncii, în 
cadrul dezbaterii noastre am încer
cat să identificăm factorii de natură 

< să accelereze acest proces.

Cum putem atinge 
„masa critică" în C-D

PORNIND de la caracteristicile acti
vității de cercetare-dezvoltare (C-D) în 
industria electrotehnică, presupunînd 
concentrarea unor importante forțe (cer
cetători, bază tehnică, fonduri materia
le) participanții au subliniat importanța 
coordonării spre obiective convergente 
a eforturilor de cercetare din diferitele 
centre universitare ale țării, eventual 
împreună cu institutele departamentale, 
generîndu-se astfel, un potențial de cer
cetare și dezvoltare la nivel competitiv 
pe plan internațional. în cadrul acestui 
proces de conlucrare, hotărâtoare este 
calitatea prognozei tehnologice care

", Sub genericul „Cercetarea științifică în 
sprijinul creșterii eficienței exporturilor ro
mânești" s-au mai publicat puncte de ve
dere în R.E. nr. 22 șl 23 

orientează cu eficiență, fără zîg-zag-uri 
costisitoare, tematica de cercetare spre 
obiectivele specifice ale producătorului 
și exportatorului român, în contextul 
evoluției internaționale a tehificii și 
piețelor de profil.

Rolul prognozei tehnologice poate fi 
comparat cu un tabel al lui Mendeleev 
oare identifică poziția „noilor elemente1 
chiar nedescoperite încă, în structura 
tabloului tehnicii mondiale, și pe aceas
tă bază se formulează strategiile de cei 
cetare-dezvoltare pentru descoperirea 
descrierea noilor produse. Este firesc 
deci ca beneficiarul industrial (centrală 
industrială, minister economic) să-și co
munice în mod sistematic, organizat 
opțiunile către catedrele de învățământ 
superior de specialitate, organizînd 
eventual și colaborarea multilaterală în
tre acestea, inclusiv cu institutele de 
cercetare științifică și inginerie tehno
logică de profil.

Ultimele târguri de mostre și expoziții 
tehnice din țară âu evidențiat existența 
unor cercetări desfășurate în paralel, în 
diferite centre din țară, avînd aceeași fi
nalitate, fără să existe o informare re
ciprocă asupra preocupărilor și soluți
ilor obținute.

Desigur că nu trebuie negată necesita
tea unor soluții tehnice alternative (în 
cazul în care nu sîrrt identice) pentru 
diferite necesități practice, dăunătoare 
însă poate fi selectarea „ca regulă" a 
soluțiilor ICSIT-urilor, în cazurile în 
care există și .alte soluții valoroase, sau 
chiiar mai valoroase.

Opțiunea beneficiarului industrial este 
de multe ori influențată de necesitățile 
practice, concrete, imediate de produse 
și tehnologii necesare aprovizionării 
tehnioo-materiale a unităților din țară. 
Dar se scapă din vedere în asemenea 
cazuri critei’iuâ introdus cu peste un 
deceniu în urmă în strategia dezvoltării 
comerțului nostru exterior și anume ■ 
specializarea producției de export. Așa 
cum arăta secretarul general al partidu
lui „este necesar să se acorde mai multă 
atenție specializării producției de ex- 
port, punîndu-se capăt practicii de a 
exporta din toate cîte ceva, ceea ce in
fluențează în mod negativ eficiența co
merțului nostru exterior", Că această 
concepție modernă, decisivă pentru efi
ciența comerțului exterior nu și-a găsit 
încă aplicarea corespunzătoare și în ex
portul de inteligență o dovedește urmă
torul exemplu: în urmă cu 6 ani Insti-
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tutui politehnic „Gh. Asachi" din Iași 
a realizat la cererea întreprinderii „Azo- 
mureș“, o instalație de înalt nivel tehnic 
pentru menținerea în sincronism a mo
toarelor sincrone la căderi de scurtă du
rată a tensiunii, care produc în caz d» 
avarie pierderi economice de ordinul 
milioanelor. Institutul a reușit să reali
zeze în acest scc>p o instalație originală, 
încorporând 8 brevete de invenție, care 
pusă în funcțiune s-a comportat foarte 
bine atît în condiții de simulare, cât și 
în condiții de exploatare.

Deși aprecierea a fost generală'și una
nimă, existând promisiuni de preluare 
în fabricație a instalației de o întreprin
dere specializată a industriei construc
toare de mașini, ea a rămas în stadiul 
de proiect pînă azi. Ca urmare, întreg 
procesul de ofertare la export a insta
lației a fost frînat. deși au existat cereri 
la export atît pe relația țări socialiste, 
cît și pe relația vest. Dar nici un lucru 
mai simplu, cum ar fi fost. extinderea 
utilizării în țară a instalației pentru 
condiții similare de lucru nu s-a făcut, 
ceea ce desigur că este o altă pierdere 
pentru economia națională. Fără o ex
tindere corespunzătoare în aplicare a 
rămas și ..Regulatorul automat de tem
peratură", dispozitiv realizat de I.P. Iași 
la cererea întreprinderii Țesătura-Iași, 
unde a înlocuit cu succes dispozitive si
milare aduse din import. Asemenea dis
pozitive s-ar putea realiza în continuare 
prin microproducție, dacă ar fi cunos
cute și comandate. Dar popularizarea 
este legată, la rîndul său, de omologare, 
omologarea de găsirea unui beneficiar 
care să-l producă... și așa mai departe.

Semnificativ pentru această evoluție 
este și faptul că Ministerul învățămân
tului nu dispune încă de un sector care 
să se ocupe de coordonarea cercetării 
universitare. Iar institutele departamen
tale propun de multe ori cercetării uni
versitare temele pe care le consideră 
nerentabile sau prea dificile pentru ac
tivitatea lor.

Cadru normativ stimulator

PERFECȚIONAREA cadrului norma
tiv al activității de creație tehnică în 
„Deceniul științei și tehnicii, eficienței 
și calității" credem că trebuie începută 
cu... începutul, adică cu documentarea, 
într-adevăr. este un efort important 
plata în valută a documentației tehnice 
pentru fiecare centru universitar, însă 
aceasta este o materie primă specifică, 
avînd caracteristica de a-și amplifica 
astronomic valoarea — urmare trecerii 
informațiilor științifice prin filtrul in
teligenței creatoare. Un mijloc de men
ținere a legăturii cu lumea științifică 
internațională pentru Institutul politeh
nic din Iași îl constituia pînă nu de 
mult schimbul „Buletinului Institutului 
Politehnic Iași" cu circa 2000 de alte 
reviste de specialitate din toată lumea, 
ceea ce reprezenta într-adevăr o sursă 
importantă de documentare și un act

Revista econom
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oultural de prestigiu național. în lățimii 
ani prin reducerea numărului de flasci- 
cole — apariție semestrială — și a nu
mărului de pagini, informația transmisă 
a scăzut la 20 la sută și ca urmare și 
schimburile. Se pare că 'pe .ansamblu 
nu este vorba de o economie (de hîrtie), 
ci de o pierdere, atât în ceea ce privește 
prestigiul bine stabilit al publicației 
tehnice ieșene, cit și în ceea ce privește 
documentarea cercetărilor din acest 
centru universitar.

Lupta împotriva spiritului birocratic, 
funcționăresc în cercetarea ' științifică ar 
putea începe prin promovarea în funcția 
de șef de sector, șef de secție, șef de 
proiect, directa- numai de specialiști 
proveniți din cercetare, care au obținui 
prin cercetare proprie titlul de doctor 
in specialitate. Numai -în baza unei ase
menea experiențe se poate exercita 
competent sarcina de a coordona activi
tatea de cercetare, înțelege cerințele și 
exigențele acestei munci, lucru de altfel 
uzual în întreaga lume.

Promovarea exportului de tehnologie 
în deceniul științei și tehnicii se poate 
efectua și printr-o reglementare adec
vată a raporturilor inventatorilor eu 
O.Ș.I.M. Constatăm ou surprindere în 
ultima vreme că pentru serviciile de 
examinare, publicare și menținere a 
protecției unui brevet de invenție se 
percep taxe, care în lipsa unei între
prinderi care să preia invenția, trebuie 
suportate de inventator. Parcurgerea 
etapelor susmenționate, adesea îndelun
gată și costisitoare, condiționează în a- 
celași timp activitatea publicistică și 
științifică a autorului invenției în țară 
și în străinătate prin prisma protejării 
proprietății intelectuale, factori care cu
mulați sînt de natură să descurajeze 
uneori pe autor în începerea acestei 
„bătălii .

Si.nl, credem, cîteva argumente care 
pledează pentru preluarea de către una 
sau mai multe întreprinderi specializate, 
de genul celor existente în alte țări so
cialiste — a sarcinilor complexe de 
dezvoltare a unor invenții pînă la sta
diul de brevet, care să se ocupe apoi și 
de valorificarea industrială, în țară sau 
la export a unei invenții. O soluție posi
bilă ar fi includerea acestor activități 
în profilul Institutului român de con
sulting și Rominvent.

Dacă ar fi să ne referim la activitatea 
de creație tehnieo-științiflică desfășura
tă în cadrul ultimei ediții a Festivalului 
național „Cîntaroa României'1, încheiată 
ou înregistrarea a circa 25 000 de inven
ții și inovații, vom vedea că în mod 
obiectiv nu pot fi .aplicate în producția 
proprie toate acestea, dat fiind cheltuie
lile de investiții pe care le implică. Re
zultă că acest portofoliu poate fi parțial 
valorificat și la export.- în același timp 
dezvoltarea internă a unor invenții nu 
este întotdeauna incompatibilă cu ceda
rea licenței și unor producători externi. 
Dar, din păcate, în acest domeniu tre
buie foarte multă operativitate, profe
sionalism în comercializare, altfel 
timpul erodează imperceptibil, dar si
gur valoarea acestor produse ale inteli
genței.

Un alt aspect relevat în cadrul dez
baterii vizează organizarea bazelor de 
cercetare universitare, care suferă din 
lipsă de personal auxiliar, ceea ce face 
ea activitățile administrative să fie pre
luate de cadrele de cercetare. O parte 
din actualele dificultăți ale cercetării 
universitare românești — cu bogate tra
diții și rezultate de prestigiu mondial — 
se datore.sc neaplicării corespunzătoare 

în practică a integrării învățămînt-cer- 
cetare-producție. Resursele existente în 
acest domeniu pot fi ilustrate cu reali
zări atît din țara noastră, cît și din 
practica internațională. Exemplu, cola
borarea fructuoasă între Universitatea 
Brașov și Industria de autovehicule, în- 
,re Institutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara și „Electromotor" Timișoara, 
între unități de cercetare și producție 
situate chiar și în centre diferite cum 
sînt Institutul politehnic Cluj-Napoca și 
întreprinderea de calculatoare electro
nice București, care realizează o bună 
conlucrare. în practica internațională a 
devenit frecventă dezvoltarea unor uni
tăți de mică industrie în scopul valori
ficării unei invenții a unui profesor sau 
chiar student (exemplu microelectro
nică). Printre interlocutorii noștri 
la această dezbatere figurau rea
lizatorii primului motor linear ro
mânesc, al primului motor pas cu 
pas românesc, care la timpul lor 
ne-au situat printre primele țări din 
lume îa domeniul acestor tipuri de ma
șini electrice. Din păcate nici astăzi nu 
se cunoaște de ce aceste priorități teh
nice nu s-au valorificat prin unități 
productive specializate pentru export’, 
inclusiv de substituire a importurilor, 
în actualul cincinal, așa cum arăta to
varășul Nicolac Ceaușescu, la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
„Va trebui să asigurăm creșterea mai 
•puternică a științei, ea factor dinamiza- 
tor al progresului economico-sociall" 
sector considerat a fi împreună cu dez
voltarea bazei energetice și de materii 
prime și agricultura hotărâtoare pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. Iată de ce 
trebuie să ne îngrijoreze, în sensul 
constructiv, de a lua măsuri energice, 
asigurarea usnui climat de pnomoVare și 
valorificare în producție și la export a 
creației tehnice românești. în urma dez
baterii în Revista economică a unor 
aspecte privind „Valorificarea avantaje
lor comparative din domeniul inovației 
tehnice”, ca o cale de creștere a eficien
ței în activitatea de comerț exterior, 
am primit la redacție din partea dr. 
ing. Vlad Doicaru, șef colectiv l-a între
prinderea de calculatoare-Bueurcști și 
alte propuneri cu caracter similar, pri
vind dezvoltarea unui alt domeniu al 
tehnicii de vîrf „tdematica optică”. Re
dăm în continuare scrisoarea primita.

Punct de vedere asupra 
telematicii optice autohtone

IMPLEMENTAREA în practică a sis
temelor informaționale folosind telema- 
tica optică — de care se ocupă revista 
în nr. 9/1982 — presupune: experiență în 
domeniul aplicativ al sistemelor de cal
cul (mini-micro), abilitatea desfășu
rării de linii de comunicații de date în 
mediul industrial, perturbat electromag
netic sau puternic acid, impunînd uifâli.- 
z.area echipamentelor telematicii optice 
(domeniu născut la. frontiera telecomu
nicațiilor cu Informatica și care folo
sește drept canal de transmitere a in
formației purtători optici).

Lă noi în țară acest domeniu nou și 
pe plan mondial deține o experiență 
acumulată de mai mult timp, dar ’n 
mod disparat (în locuri și pentru 
scopuri diferite cercetările s-au dezvol
tat în jurul unor entuziaști din Institu
tul politehnic București, întreprinderea 

de calculatoare electronice, Institutul de 
proiectări pentru automatizări, Institu
tul central de cercetări electrotehnice), 
începute cu montaje experimentale, cu 
prototipuri care în urma- încercărilor 
și-au dovedit buna soluție constructivă. 
Echipamentele de telematică optică ro
mânești s-au confruntat cu succes cu 
produse similare ale unor firme de 
renume la cîteva tîrguri și ex
poziții internaționale : Hanovra, Viena, 
Barcelona, Leipzig, Moscova etc. ; o 
pante din aceste sisteme conțineau nu 
numai tehnologie originală românească 
dar și componente optoelectronice indi
gene (fotodiode, PIN, fabricate la 
I.C.C.E.). Aceste produse au fost solici
tate de diferiți parteneri externi și s-au 
înregistrat astfel exporturi de sisteme 
Fellas produse de întreprinderea de cal 
culatoare — București în afara planului 
de export, în Elveția, SALA., U.R.S.S., 
R.P. Chineză. Menționăm că în 1979 a 
fost realizat pentru prima dată în țară, 
cu sisteme Fellas de concepție autohto
nă, primul tronson optic de date pe fi
bre de sticlă între două calculatoare din 
București. în 1980 a fost testată cu suc- 
.'es legătura cu sisteme Fellas prin at
mosferă între alte două unități ale 
C.I.E.T.C., iar în 1981 a fost prezen
tată conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini legă
tura combinată pentru transmitere de 
date prin fibră optică și microunde cu 
sisteme Fellas și Interfelix. Menționăm 
că stațiile de transmisie a informației 
prin atmosferă au fost alimentate de la 
sisteme Solas de urmărire continuă a 
poziției soarelui și cu alimentare de la 
baterii solare, realizate în colaborare cu 
I.P. București, catedra prof. M. Dră- 
gănescu.

Conjugarea experienței în domeniul 
realizării de echipamente cu cea din do
meniul implementării aplicațiilor tde- 
mafâcii optice a permis specializarea în 
țara noastră a unor tineri ingineri (au- 
tomatiști, informaticieni, fizicieni) în a- 
cest nou domeniu, astfel că în-prezent ei 
pot răspunde unor comenzi externe pri
vind realizarea și instalarea de sisteme 
pentru distanțe medii. în același timp 
tdematica se poate considera o extin
dere pe un plan superior a activității 
de export de tehnică de calcul prin apli
cații de tip „livrare la chete”.

Toate aceste realizări ne fac în același 
timp să recunoaștem că în condițiile 
unei coordonări și orientări mai bune 
în .acest nou domeniu realizările ar fi 
putut fi mult mai importante. Faptul că 
pînă- în prezent nu a fost desemnat un 
organism care să direcționeze cerceta
rea, proiectarea, experimentarea unitară 
a sistemelor optoelectronice face ca acu
mulările calitative înregistrate de dife
ritele colective ce desfășoară cercetări 
în acest domeniu să nu înregistreze 
afirmarea internațională corespunzătoa
re, eforturi importante irosindu-se în 
realizarea de prototipuri cu performanțe 
asemănătoare.

Lipsa de coordonare și orientare în 
acest nou domeniu are repercusiuni și 
în ceea ce privește alocarea optimă a 
resurselor : oameni, tehnologii, efort fi
nanciar. Ca în orice domeniu nou, res
ponsabilitatea coordonării implică unele 
riscuri dar numai asumîndu-ne respon
sabilitatea și riscurile putem dezvolta 
eficient acest nou domeniu în țara noas
tră. Țări care au început după România 
studiul și aplicațiile în acest nou dome
niu prin programe exacte, sistematice, 
au reușit ca în unele aplicații să ajungă 
din urmă sau să depășească chiar ex
periența noastră.
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Valorificarea superioară a creației tehnice originale — cerință a progresului economic

APLICAREA OPERATIVA IN PRODUCȚIE 
A TEHNOLOGIILOR MODERNE

A stărui astăzi, cînd întregul 
nostru popor își concentrează 
eforturile pentru înfăptuirea 

obiectivelor celui de al doilea an al 
cincinalului 19i>l—1985. cincinal al 
calității și eficienței, asupra rolului 
fundamental ce revine științei și 
tehnologiei în dezvoltarea economică 
ar putea să pară de prisos. Intr-a
devăr, în virtutea potențialului său 
transformator, a resurselor uriașe 
de progres de care dispune, știința, 
deopotrivă cu prelungirile sale in 
planul practicii ; tehnica și tehnolo
gia își află locul cuvenit în strategia 
dezvoltării elaborată de partid. Dacă 
totuși readucem in prim plan acest 
ansamblu de probleme o facem pen
tru a sublinia că procesul de trans
formare a gindv.lui novator in pro
dus. în fapt economic, nu este recti- 
liniu, nu este simplu. Se înregistrea
ză încă, așa cum sublinia tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cu prilejul recentei Ple
nare a C.N.S.T., un decalaj între 
fondul de idei, soluții științifico-teh- 
nice existent și aplicarea lor în pro
ducție. Evident, identificarea cauze
lor și conturarea unor soluții care, 
să permită diminuarea acestui de
calaj reprezintă contribuții concrete 
în direcția amplificării efectelor 
practice ale creativității originale, pe 
măsura sarcinilor dar și a resurselor 
existente.

lnscriindu-nc în această arie pro 
blematică am căutat să identificăm, 
în articole publicate anterior*  **)) unele 
dintre obstacolele ce apar în apli
carea invențiilor în producție. Ne 
propunem să continuăm această cer
cetare oprindu-ne, de această dată, 
asupra altor aspecte ce sînt circum
scrise procesului de implementare a 
noutăților tehnice : valorificarea su
perioară a tehnologiilor moderne 
elaborate in cadrul institutelor de 
cercetare și eficacitatea cu care se 
realizează generalizarea noutăților 
tehnice avansate la nivelul econo
miei naționale.

*) „Exigențe ale creșterii contribuției crea
ției tehnice originale în procesul dezvoltării1' 
și „Creativitatea tehnică în procesul dezvol
tării economice", în numerele 7 și 8 pe anul 
în curs ale „Revistei economice"

**) Cît de eronată este o asemenea con
cepție o dovedește practica din țările dez
voltate industrial în care se pun în operă 
strategii laborioase menite să stimuleze șl 
să fructifice ortce idee, orice propunere de 
reducere a costurilor de producție. De exem
plu, în anul trecut, în Japonia într-o între
prindere de mărime mijlocie au fost înregis
trate 146 242 de sugestii, propuneri, soluții de 
reducere a costurilor de producție, a căror 
aplicare a permis economisirea a 7 mid. yen'

EXISTĂ tehnologii moderne, de înal
tă eficiență, rod al gîndirii creatoare a 
cadrelor tehnice românești., care nu se 
aplică sau se aplică cu mari întârzieri. 
Iată, mărturisim, o situație care, uimind 
logica dezvoltării economiei naționale, 
ne apare cel puțin paradoxală. în con 
dițiile actuale, cînd economia și so
cietatea socialistă dobîndesc, ca trăsă
turi definitorii, receptivitate la nou, 
orientarea fermă și continuă spre în
corporarea celor mai avansate realizări 
ale geniului uman, invocarea unor 
obstacole, fie că sînt încadrate în grupa 
celor „obiective" sau .subiective", nu 
rezistă unor argumente de fond. Para
doxul situației este și mai clar eviden
țiat dacă aducem în prim plan viziu

nea nouă și obiectivele practice ale con-, 
cepției ce fundamentează noul meca
nism economico-financiar ; o concepție 
care susține tocmai, ca principală pâr
ghie a asigurării eficienței activității 
fiecărei întreprinderi, promovarea largă 
a progresului tehnic.

Și totuși, astfel de situații în ©arc 
tehnologii originale cu efecte econo
mice importante dobîndesc soarta — 
nemeritată — de simple piese într-un 
dosar al ideilor nevalorificate există. 
Ne vom opri, pentru a exemplifica a- 
ceastă situație, dar și cu dorința de a 
decela cauzele unei atari stări de fapt 
asupra unui sector al cercetării deose
bit de important pentru economia na
țională, și anume sectorul prelucrărilor 
la cald. Alegerea are la bază, pe de o 
parte, larga răspândire în industria 
noastră a prelucrărilor la cald, iar pe 
de altă parte, faptul că prin însuși ca
racterul procesului tehnologic acest gen 
de operații implică un important con
sum energetie și de materii prime, de 
manoperă. Evident, orice soluție nouă, 
mai perfecționată, reprezintă — trebuie 
să reprezinte — și un pas concret în 
direcția reducerii consumurilor mate
riale, energetice, de materii prime — 
cerință vitală a progresului economiei 
naționale.

Potrivit unor analize desfășurate la 
nivelul institutului de cercetare de pro
fil, respectiv Institutul de cercetări și 
inginerie tehnologică pentru sectoare 
calde (I.C.Ș.I.T.P.S.C.), a rezultat că la 
finele anului 1981 un număr de 18 teh
nologii se aflau într-un stadiu de ela
borare definitiv, dar aplicarea lor în- 
tîrzîa sau fusese decalată cu un anu
mit interval. De asemenea, este de 
semnalat faptul că o mare parte a teh
nologiilor au o arie de utilizare cu mult 
prea restrînsă față de cîmpul real în 
care acestea și-ar putea dovedi efec
tele pozitive.

Pentru a centura cu mai multă exac
titate cadrul general de desfășurare a 
activității institutului și a surprinde 
proporțiile reale ale fenomenului se 
cuvine să precizăm din capul locului că 
neaplicarea cercetărilor nu reprezintă, 
prin pondere și efecte economice, o tră
sătură definitorie a activității institu
tului. Dimpotrivă, marea majoritate a 
cercetărilor efectuate în institut își află 

i utilizare operativă și eficientă în pro
ducție. Iată, în acest sens, cum au evo
luat realizările institutului la care ne 
oferim într-o perioadă de șase ani (vezi 

tabelul). Dacă ne-am propune, ca punct 
le raportare, un interval mai scurt — 

■ -tivitatea desfășurată în anii -cinema
ului în curs — se impune a sublinia 

’aptul că cercetătorii și-au orientat in
vestigațiile spre teme de mare interes, 
le maximă importanță pentru actuala 
etapă de dezvoltare a economiei națio
nale : realizarea de produse noi cu per

formanțe superioare, creșterea produc
tivității muncii, reducerea importurilor, 
micșorarea consumurilor de materii 
prime și energie etc.

Asimilarea noutăților tehnice — 
un proces perfectibil'

CU TOATE ACESTE REZULTATE po
zitive, faptul că numeroase tehnologii 
valoroase, capabile să contribuie la solu
ționarea unor probleme stringente ale 
dezvoltării economiei naționale rămîn 
ani de zile neaplicate își menține im
portanța. Este evident că în condițiile 
ritmului tot mai alert de înnoire pe 
care îl înregistrează știința și tehnica 
modernă sporește riscul de uzură mo
rală a produselor și tehnologiilor. Aces
tui efect cu largi implicații în planul 
competitivității produselor realizate i se 
adaugă, în condițiile xeaplicării opera
tive a rezultatelor cercetării în pro
ducție, importante pierderi materiale, 
energetice, financiare, pierderi care se 
răsfrâng negativ atît asupra unității be
neficiare, cît și asupra economiei națio
nale în ansamblul său.

Să încercăm să identificăm în conti
nuare obstacolele care se interpun încă 
pe traseul implementării unor tehnolo
gii moderne, eficiente, produs al creației 
tehnico-științifice originale. Intrucît 
prin modul în care a fost conceput și 
pus în practică mecanismul actual de 
promovare a progresului tehnic — în
tre componentele esențiale ale acestui 
sistem amintim : stabilirea de relații 
contractuale între cercetare și produc
ție ; obligativitatea fundamentării teh- 
nico-economice a temelor de cerce
tare ; coordonarea planului de asimilare 
cu cel de producție la nivel de între
prindere etc. — se urmărește tocmai 
limitarea la minimum a situațiilor de 
neaplicare a rezultatelor muncii de cer
cetare, putem formula, aprioric, cu sta
tut de ipoteze, o serie de între
bări. Oare întreprinderea beneficia
ră nu este interesată în aplicarea 
soluției tehnologice propuse de cerce
tare ? Și dacă nu este interesată, atunci 
de ce a semnat contractul ? Sau, poate, 
soluția propusă nu este îndeajuns de 
elaborată ? — caz în care responsabili
tatea neaplicării ar reveni institutului
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de cercetare, unitate ce consideră fina
lizată o investigație care nu a oferit so
luțiile corespunzătoare. Apar oare de
ficiențe în planul asigurării cu materii 
prime, aparatură etc. ? Un răspuns a- 
firmativ la această ultimă întrebare ar 
pune sub semnul îndoielii judiciozitatea 
cu care se întocmesc și corelează dife
ritele secțiuni de plan la nivelul bene
ficiarului. Dar să vedem ce concluzii se 
pot formula prin analiza unor cazuri 
concrete. Ne vom opri asupra celor 18 
tehnologii elaborate la I C.S.I.T.P.S.C. și 
al căror termen de aplicare fusese, la 
data investigației noastre, depășit.

„Semifabricate desfășurate plate și e 
lemente componente pentru fundul de 
vas de presiune11. Beneficiar — Institu- 
tul de cercetări și proiectări pentru e- 
chipamente termo-energetice. Cauza 
neaplicării : nu au fost lansate în fa
bricație vase de presiune pentru un a- 
numit tip de reactoare. Iată și o altă 
cercetare : „Execuția porților forjate 
utilizate în cadrul centralelor nuclearo- 
electrice". Beneficiarul. întreprinderea 
de mașini grele din Capitală, nu a tre
cut la fabricație industrială, ceea ce 
conduce la neaplicarea cercetării. în 
sfîrșit, o a treia cercetare nefinalizată 
la care ne oprim se referă la „elabora
rea tehnologiilor de forjare și tratament

ESTE VORBA despre o temă de cer
cetare denumită „îmbunătățirea proce
deului de miezuire la turnarea radia
toarelor". Beneficiarul cercetării : 
IREMOAS București. Noua tehnologie 
prevede, în esență, schimbarea rețetei 
de fabricare a amestecului pentru mie
zuri prin utilizarea unei anumite sub
stanțe. — monoetilenglieol — procedeu 
care permite economisirea unor canti
tăți de rășini turanice ; economia res
pectivă, exprimată valoric, se situează 
la circa 800 000 lei anual. Deși costul 
cercetării a fost achitat de beneficiar, 
iar procedeul este validat, el nu se apli
că. Oare ce motive pot determina în
treprinderea amintită să amîne eu trei 
ani de zile aplicarea procedeului. (Cer
cetarea a fost definitivată în 1980, iar 
un recent protocol încheiat între insti
tut și beneficiar prevede o reeșalonare a 
termenului de aplicare pentru 1983).

puns este extrem de simplu : întreprin
derea, factorii direct implicați din uni
tate, nu s-au preocupat să asigure apro
vizionarea cu materiile prime necesare 

rile se prezintă astfel din moment 
ce inginerul șef al unității — deci per
soana care, prin funcția ce o deține, 
poartă răspunderea aplicării tehnolo
giei, și care poate sprijini efectiv buna 
desfășurare a procesului de înnoire — 
nici nu avea cunoștință despre cerce
tarea al cărei beneficiar era întreprin
derea în care activează.

Dorim să subliniem că deficiențele în
registrate în cazul prezentat în acest ar
ticol nu trebuie să proiecteze o lumină 
negativă asupra procesului de înnoire ce 
se desfășoară în întreprindere, unitatea 
obținînd în această direcție o serie de 
rezultate pozitive. Ceea ce se desprinde 
însă, ca o concluzie generală, este faptul 
că procesului de înnoire, de promovare 
a progresului tehnic, nu i se acordă, tot
deauna, atenția cuvenită. Analiza noas
tră a relevat, totodată, că există ten
dința de a desconsidera importanța unor 
cercetări cu o arie de aplicare mai re
strânsă, socotite a avea un caracter mi
nor **).

Faptele asupra cărora ne-am oprit îti 
acest articol ne îngăduie să reafirmăm 
cerința, subliniată pregnant în docu
mentele de partid, ca unitățile econo
mice, toți factorii ce participă la pro
cesul de înnoire, să acorde o atenție mai 
mare acestui sector de activitate de care 
depinde în mod hotărîtor progresul 
economiei. Totodată, se evidențiază ne
cesitatea unei acțiuni permanente în 
direcția perfecționării mecanismului de 
promovare a progresului tehnic în 
funcție de cerințele economiei, specifice 
fiecărei etape, în funcție de însăși evo
luția cunoașterii umane.

Cristian POPESCU

Evoluția valorificării lucrărilor de cercetare științifică ale I.C.S.I.T.P.S.C. 
în perioada 1976—1981

Efecte economice realizate
Aport valutar 
mii lei valută
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1976 82 110 154 288 215 724 951 1430 230 1 620
1977 86 603 152 117 380 462 373 1640 280 3 230
1978 58 472 119 924 — 266 519 EîWO 350 4 640
1979 46 349 159 341 3 264 707 003 8999 6 688 38 031
1980 98 028 133 720 966 206 850 9 002 15 934 81 572
1981 61 814 247 942 935 830 536 S200 10 000 ' 40 000

termic pentru repere de armături", al 
cărei beneficiar este Institutul de pro
iectări și cercetări pentru utilaj 
petrolier. Elementul comun al cer
cetărilor amintite și, totodată, un 
prim tip de cauze ce determină întâr
zieri în aplicarea unor tehnologii este 
faptul că transpunerea lor în practică 
se realizează în cadrul unor programe 
de anvergură națională ; aplicarea aces
tor cercetări este, evident, condiționată 
de realizarea lucrării în ansamblul său. 
Situațiile amintite pot fi integrate, din 
perspectiva analizei întreprinse, într-o 
categorie mai largă, o categorie ce gru
pează cauze relativ independente de 
realizatorii cercetării. Aceste cazuri pot 
fi considerate, din punctul de vedere al 
unității de cercetare sau al întreprinde
rii beneficiare, drept „obiective". Dar 
chiar și în această situație efectele ne
gative ale neaplicării lor nu sînt mai 
reduse. în fapt, elementul „subiectiv", 
deci calitatea organizării, spiritul de 
răspundere etc. sînt de competența unor 
niveluri ierarhice superioare. Tocmai de 
aceea considerăm că se cere acționat în 
direcția unei mai bune corelări între 
planurile de cercetare și planul de in
vestiții, în direcția realizării la terme
nele stabilite a tuturor lucrărilor pre
văzute în plan etc. în aceeași categorie 
pot fi cuprinse și alte tehnologii noi a 

cărei' aplicare este condiționată de fi
nalizarea investițiilor pentru care sînt 
destinate ; cauza neaplicării unor astfel 
de tehnologii cum ar fi, în cazul nostru, 
„procedeu pentru obținerea plăcuțelor 
bimetalice de frînare de tipul oțel-fon- 
tă“ Sau „tehnologii pentru confecționa
rea de piese tubulare din ‘materiale su- 
peraluminoase sintetizate" (beneficiar
I.F.T.M.)  o reprezintă întârzierile sau 
necorelările existente în activitatea de 
investiții.

Există și un al doilea tip de obsta
cole ce apar pe filiera cercetare-produc- 
ție, cauze care prin pondere, prin am
ploarea efectelor economice, prin în
șiși factorii economici și de decizie vi
zați sînt de departe cele mai însemnate. 
Avem în vedere acel tip de cauze care 
ar putea fi. denumit printr-o formulare 
mai generală „o calitate necorespunză
toare a asimilării noilor produse și teh
nologii". într-adevăr, dacă schițăm o 
distribuție a celor 18 tehnologii anali
zate în funcție de cauza neaplicării se 
remarcă faptul că mai mult de jumă
tate aparțin acestei ultime categorii. 
Astfel, deși cercetarea „Tehnologie pen
tru realizarea barelor anti-ruliu" a fost 
finalizată încă din anul 1976, aceasta nu 
se aplică întrunit beneficiarul, între
prinderea de autoturisme Pitești, nu a 

asigurat pînă în prezent pregătirea fa
bricației și aprovizionarea cu materia
lele necesare. „Efectele economice" ale 
organizării defectuoase a procesului de 
asimilare îmbracă forma concretă a iro
sirii posibilității de a reduce cheltuielile 
de valută cu echivalentul a 180 000 
lei/valută calculat pentru perioada de 
neaplicare. Iată și o altă situație : cer
cetarea denumită „tehnologie pentru re- 
condiționarea prăjinilor de foraj cu ra
corduri sudate". Deoarece beneficiaru! 
— Trustul petrolului Ploiești — nu a 
realizat utilajul necesar aplicării tehno
logiei și nu a organizat corespunzător 
linia de recondiționate, anual se pierd 
cantități de metal estimate valoric la 
1 200 000 lei. Iar seria exemplelor ar 
putea fi cu mult îmbogățită...

Ne punem întrebarea : de ce oare be
neficiarul cercetării nu izbutește să-și 
organizeze în mod optim asimilarea 
noilor tehnologii ? Este limpede că în
tr-un asemenea caz nu mai pot fi in
vocate motive „obiective" de natura ce
lor amintite anterior. Nu rezistă unei 
analize de fond nici argumentul, vala
bil în cazul invențiilor, potrivit căruia 
întreprinderea nu ar fi cunoscut din 
timp necesarul de utilaje, de materii 
prime etc. pe care le presupune aplica
rea noului procedeu. Pentru a afla ex
plicații lămuritoare asupra unei astfel 

de stări nefirești în care beneficiarul se 
privează eu bună știință de obținerea 
unor importante beneficii (ba mai mult, 
se împovărează cu plata contractului de 
cercetare) am analizat, pe teren, una 
.din tehnologiile care, așa cum rezultă 
din situațiile întocmite de institutul de 
cercetări, nu se aplică datorită unor 
deficiențe de organizare a asimilării la 
beneficiari.

Concluziile unui studiu de coz

Răspunsul, firesc, l-am căutat la în
treprinderea beneficiară. Iar acest, răs

aplicării noului 
este deloc de

procedeu. Dar nu 
mirare că lucru
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Participarea României la Acordul General 
pentru Tarife și Comerț (G. A. T. T.)

ACORDUL General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) re
prezintă cadrul organizatoric și juridic în care majori
tatea țărilor clin lume și-au propus să acționeze pentru 

diminuarea și eliminarea treptată a obstacolelor din calea co
merțului internațional.

încercări de a înlătura sau atenua barierele din calea comer
țului au fost făcute încă din perioada interbelică, însă fără 
succes. Ne referim la conferințele internaționale de la Bruxelles 
(1920), Geneva (1922) și Londra (1933). După cel de-al doilea 
război mondial, barierele din comerțul internațional s-au ac
centuat și multiplicat, iar necesitatea unui acord internațional 
multilateral care să cuprindă reguli concertate privind schim
burile comerciale și să reducă barierele din calea acestora a 
devenit mai stringentă. De aceea, Organizația Națiunilor Unite, 
încă de la crearea sa în 1945, a avut ca preocupare constituirea 
unui organism internațional specializat în domeniul comerțului 
internațional, care să ducă la eliminarea treptată a restricțiilor 
din calea schimburilor comerciale ; acest fapt ș-a oglindit în 
inițierea primelor negocieri de reducere a taxelor vamale și 
de .stabilire a regulilor de bază ale comerțului internațional, ale 
căror rezultate s-au concretizat într-un tratat multilateral de
numit Acordul General pentru Tarife și Comerț. Acordul a fost 
semnat la 30 octombrie 1947 de reprezentanții a 23 de state și 
a intrat în vigoare la 17 ianuarie 1948. In prezent, 87 de țări 
sînt părți contractante la acord, Tunisia are statut de aderare 
provizorie și 29 de țări îl aplică „de facto". Sînt membre ale 
G.A.T.T. toate țările dezvoltate, majoritatea țărilor în curs de 
dezvoltare, iar dintre țările socialiste Cehoslovacia. Cuba, Iugo
slavia, Polonia, România și Ungaria.

G.A.T.T. este principalul acord și principala organizație in
ternațională care definește regulile de bază ale desfășurării 
comerțului dintre țările membre, în cadrul cărora s-au convenit 
o serie de reduceri ale taxelor vamale și altoi’ obstacole din 
calea schimburilor, constituie singurul cadru multilateral de 
soluționare a diferendelor comerciale dintre țări și de negociere 
a posibilităților de lărgire a comerțului mondial.

Principiile și obiectivele fundamentale ale G.A.T.T. sînt ur
mătoarele : acordarea reciprocă între țările membre a clauzei 
națiunii celei mai favorizate, respectiv aplicarea în politica co
mercială externă a principiului nediscriminării ; interzicerea 
restricțiilor cantitative la import cu excepția celor necesare 
pentru echilibrarea balanței de plăți ; protejarea pieței interne 
și a industriei naționale în principal prin taxe vamale ; reduce
rea nivelului taxelor vamale și a altor obstacole din calea co
merțului prin negocieri multilaterale ; acordarea unui tratament 
mai favorabil țărilor în curs de dezvoltare ; folosirea consultă
rilor ca metodă fundamentală de reglementare a diferendelor 
comerciale dintre țările membre.

Rolul pozitiv jucat de G.A.T.T. în procesul de liberalizare 
a comerțului mondial rezultă din faptul că cele șapte 
runde de negocieri desfășurate de-a lungul celor 35 de ani de 
existență a Acordului au condus la convenirea a peste 75 000 de 
concesii tarifare, în sensul reducerii sau consolidării taxelor 
vamale. La ultima rundă de negocieri s-a convenit reducerea 
taxelor vamale, în medie cu 34%, eșalonat pe perioada 
1980—1987. De asemenea, în cadrul G.A.T.T. s-a acordat o aten
ție sporită problematicii participării țărilor în curs de dezvol
tare la comerțul mondial. în acest sens se înscrie completarea 
in 1965 a G.A.T.T. cu partea a IV-a, prin care țările dezvoltate 
se angajează să sprijine țările în curs de dezvoltare prin acor
darea unui tratament comercial mai favorabil. în cadrul 
G.A.T.T. a fopt negociat și un protocol prin care 18 țări în curs 
de dezvoltare și-au acordat reciproc concesii tarifare. Tot în 
cadrai G.A.T.T. a fost negociat un acord de reglementare a co
merțului internațional cu produse textile.

Ca foi’ internațional de negocieri comerciale multilaterale. 
G.A.T.T. va trebui să joace și în viitor un rol important în 
depășirea dificultăților pe care le întîmpină economia și comer
țul mondial. Momentul inversării actualei tendințe spre protec
tionism îl poate constitui Conferința ministerială G.A.T.T. con
vocată pentru luna noiembrie din acest an, ale cărei obiective 
vizează examinarea modului de funcționare a sistemului comer
cial multilateral, aplicarea rezultatelor negocierilor din cadrul 
rundei Tokyo, situația țărilor în curs de dezvoltare în comerțul 
mondial, programul activității viitoare a G.A.T.T. etc.

în cadrul structurii organizatorice a G.A.T.T. se înscriu : 
Sesiunea părților contractante, forul cel mai înalt, care se întru
nește, de regulă, o dată pe an, deciziile le adoptă, în general, 
prin consens ; Consiliul reprezentanților țărilor membre, care 

se întrunește trimestrial, conduce activitatea organelor subsi
diare și organizează consultări cu părțile contractante ; Comi
tetele specializate și grupurile de lucru care asigură activitatea 
curentă a G.A.T.T. ; Secretariatul G.A.T.T. care îndeplinește 
funcțiile administrative ce rezultă din activitatea celorlalte 
organe.

România este membră a G.A T.T. din anul 1971. Aderarea 
ei la acest acord reprezintă expresia politicii partidului nostru 
de intensificare a participării României la diviziunea interna
țională a muncii și de asigurare a unui cadru multilateral cît mai 
favorabil dezvoltării comerțului său exterior. Protocolul de 
aderare a României la G.A.T.T. prevede eliminarea restricțiilor 
cantitative discriminatorii practicate de unele țări membre ale 
G.A.T.T. față de importurile provenind din România. în același 
timp, prin Protocol, România și-a exprimat intenția fermă de 
a spori importurile sale din țările membre, într-un ritm care să 
nu. fie inferior ritmului de creștere a importurilor românești 
totale, prevăzut în planurile sale cincinale.

Principalele avantaje ale participării României la G.A.T.T. 
sînt :

a) în virtutea articolului 1 din G.A.T.T., țara noastră bene
ficiază în mod necondiționat de tratamentul clauzei națiunii 
celei mai favorizate, inclusiv de concesiile comerciale negociate 
sub egida G.A.T.T. O excepție o constituie S.U.A., care, la ade
rarea României la G.A.T.T. a invocat articolul XXXV al Acor
dului General, potrivit căruia prevederile G.A.T.T., în speță 
clauza națiunii celei mai favorizate, nu se aplică între țara noas
tră și S.U.A. Această clauză se aplică însă în baza unui acord 
bilateral româno-american.

b) Potrivit articolelor II, XXIV și XXVIII ale G.A.T.T., țara 
noastră are posibilitatea obținerii de compensații în cazul mo
dificării sau retragerii unor concesii de către membrii G.A.T.T.. 
posibilitate care nu exista atîta timp cît România nu era mem
bră a G.A.T.T. Astfel. România, ca și celelalte țări membre ale 
G.A.T.T., a obținut de la Piața comună compensații pentru ridi
carea unor taxe vamale la importul unor produse în Anglia (cu 
ocazia aderării acesteia la Piața comună), compensații acordate 
sub forma unor reduceri de taxe vamale la alte produse.

c) în baza articolului XIII al G.A.T.T., și a Protocolului de 
aderare a României la G.A.T.T., se va putea obține eliminarea 
progresivă a restricțiilor cantitative discriminatorii la importu
rile provenind din țara noastră. Obiectivul eliminării complete 
a restricțiilor cantitative discriminatorii nu a fost încă atins, 
însă s-au realizat progrese sensibile în această direcție. Au 
suprimat Complet astfel de restricții Austria și Finlanda, iar 
țările Pieței comune mai aplică astfel de restricții la circa 7% 
din exportul românesc, la nivelul anului 1981, față de circa 
20% în 1971. De asemenea, s-au obținut progrese în eliminarea 
acestor restricții și în relațiile comerciale cu țările nordice 
(Norvegia mai menține astfel de restricții la circa 2% din.totalul 
importului din România, iar Suedia la circa 0,5%). S.U.A. și 
Japonia nu aplică astfel de restricții față de importurile din 
România.

d) România are posibilitatea de a participa pe poziții de egali
tate cu celelalte părți contractante la rundele de negocieri co
merciale internaționale, organizate sub egida G.A.T.T. în vede
rea reducerii și eliminării obstacolelor tarifare și netarifare. 
Astfel, România a participat activ la a șaptea rundă de nego
cieri comerciale multilaterale, organizate în cadrul G.A.T.T. 
(Runda Tokyo) în perioada 1973—1979. Acordurile convenite în 
cadrul rundei fiind de natură să creeze condiții mai favorabile 
pentru creșterea și diversificarea exporturilor românești, țara 
noastră a acceptat majoritatea acordurilor negociate: protocolul 
conținînd concesiile tarifare, patru acorduri asupra obstacple- 
lor netarifare (acordurile privind evaluarea în vamă, procedu
rile în materie de autorizații de import, obstacolele tehnice în 
calea comerțului și codul antidumping), trei acorduri privind 
comerțul cu diferite produse (aeronave civile, carne de vită și 
produse lactate) și acordul privind cadrul juridic al comerțului 
internațional prin care s-a statuat acordarea de către țările dez
voltate a unui tratament mai favorabil țărilor în curs de dez
voltare.

Ca urmare a participării la acordurile menționate țara noas
tră beneficiază de avantaje importante, printre care menționăm: 
reducerea taxelor vamale în medie cu circa 14% la exportul în
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).V ANII construcției socialiste, poporul român, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, a înfăptuit progrese 
deosebit de mari în domeniul forțelor de producție și 

al relațiilor de producție. în creșterea venitului național, a 
forței materiale și spirituale a țării, în întregul său mod de 
viață. în ansamblul tuturor acestora, un loc deosebit ocupă 
schimbările petrecute în structura socială, în raporturile din
tre clase și grupuri sociale și în rolul lor în producția so
cială. Ele se înscriu în aria deosebit de cuprinzătoare a pro
blemelor teoretice și practice abordate cu mare profunzime 
științifică și pasiune revoluționară de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Expunerea sa la Plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, din 1—2 iunie a.c. Cu 
acest prilej, secretarul general al partidului nostru spunea : 
„Victoria socialismului, făurirea economiei socialiste unitare 
și dezvoltarea puternică a forțelor de producție a determi
nat profunde mutații in structura societății românești, rea
lizarea unor noi relații bazate pe comunitatea de interese 
între noile clase și grupuri sociale".

Mutații în structura socială

SCHIMBĂRILE în structura socială constituie un proces 
de marc complexitate care, în esența sa, reflectă evoluția nu
merică și a ponderii fiecărei clase și a fiecărui grup social în 
ansamblul populației ocupate, precum și a structurii profesio
nale, a nivelului de calificare și de conștiință, înnoirile în lo
cul și rolul acestora în producția socială, în aportul lor la pro
gresul general al țării, perfecționările în relațiile sociale, în 
raporturile dintre clase și grupuri sociale. Toate acestea se 
manifestă nu numai pe ansamblul economiei naționale, ci și 
în, profil teritorial, știut fiind faptul că fiecare unitate teri- 
torial-administrativă are o economie a sa, cu o anumită struc
tură pe ramuri și, implicit, o anumită configurație socială a 
populației ocupate.

Mutațiile cantitative și calitative în structura socială din 
România sînt indisolubil legate de marile prefaceri revolu
ționare înfăptuite sub conducerea partidului. Viața de
monstrează că factorul esențial care a antrenat după sine pro
fundele schimbări în structura socială a țării noastre îl re
prezintă dezvoltarea industriei, repartizarea acesteia în toate 
județele, în acțiunea de mare amploare desfășurată de către 
P.C.R., pentru atragerea la o viață economico-socială intensă 
a tuturor zonelor. Lichidarea stării de țară slab dezvoltată, 
moștenită de la vechea orînduire, transformarea României în- 
tr-o țară industrial-agrară în„ plin progres au antrenat de
plasări sociale structurale deosebit de mari. Astfel, în con
dițiile industrializării, ale promovării progresului științifico- 
tehnic și creșterii productivității muncii a avut loc sporirea 
muncii industriale în ansamblul activității umane și, ca ur
mare, mărirea populației ocupate în industrie și în alte ramuri 
neagricole, concomitent cu scăderea populației ocupate în agri
cultură, ca și în alte sectoare, pe baza dotării tehnice su
perioare a muncii. în anul 1981, din totalul populației ocupate, 
de 10,4 milioane persoane, 7,4 milioane își desfășurau activi
tatea în ramurile neagricole ale economiei naționale.

în prezent, structura socială a României este constituită 
din clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate.

în condițiile socialismului, clasa muncitoare a devenit clasa 
conducătoare a societății noastre, întrunind atributele de pro
prietar asupra mijloacelor de producție, eliberată de exploa
tare, de producător și de beneficiar al rezultatelor obținute, 
în evoluția sa, clasa muncitoare a crescut din punct de ve
dere numeric și a cunoscut modificări în structura pe ramuri 
și în gradul dc instruire profesională și de cultură generală, 
în momentul de față, clasa muncitoare este cea mai puternică 
clasă. în societatea românească, reprezentînd peste 50% din 
totalul populației active. Numărul mediu al muncitorilor ocu

pați în economia noastră națională1} era de 5868,7 mii în anul

1) Anuarul statistic al R.S. România. 1981, pag. 122—123
2) Calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al R.S. România

1981, pag. 128—180

1980, adică aproape 80% din totalul personalului muncitor, față 
de 1222,9 mii (57,6%) în anul 1950. de 3109,9 mii (72,2%) în 
1965 și de 3838,9 mii (75,1®, o) în 1970.

Modificările în ocuparea pe ramuri economice a clasei mun
citoare, în procesul întăririi ei, pot fi oglindite prin datele ce 
urmează : față de anul 1950, în anul 1980, numărul muncitorilor 
era mai mare de 4,8 ori pe ansamblul economiei naționale — 
de 4,7 ori în industrie, de peste 5 ori în construcții, de peste 
2,6 ori în agricultură, de 5,7 oii în transporturi, de 6,7 ori în 
circulația mărfurilor etc. Creșterea numărului muncitorilor, 
desigur, în proporții diferite, inclusiv în agricultură, este și 
dovada pătrunderii tehnicii moderne în toate sectoarele de 
activitate, ceea ce a necesita t și prezența factorului uman ca
pabil s-o utilizeze și s-o întrețină. Asistăm deci la o întărire 
a prezenței clasei -suyncitoare, nu numai pe ansamblu, ci și 
în diferite ramuri ale economiei naționale, ceea ce favorizează 
diseminarea largă a spiritului muncitoresc de muncă și luptă.

Dar, nu numai atît. Afirmarea tot mai puternică a clasei 
muncitoare are loc și în profil teritorial, în cadrul fiecărui 
județ. Deși există'diferențieri în dependență de dezvoltare, in
dustrială mai ales, se constată că, în totalul personalului mun
citor din fiecare județ, cea mai mare pondere o dețin mun
citorii 2) : 81,8% în jud. Alba. 83,0% în jud. Arad. 80,8% în 
jud. Argeș, 81,1% în jud. Bacău, 81,7% în jud. Bihor, 77,0% 
în jud. Botoșani, 82,2% în jud. Brașov, 79.1% în jud. Cluj. 84,2% 
în jud. Constanța, 79,2%, în jud. Dolj, 82,1%, în jud. Hune
doara, 80,2% în jud. Olt, 80,6% în jud. Timiș. 78.5%, în jud. 
Vaslui, 72,8% în municipiul București etc

Modernizarea structurii producției, industriale. îndeosebi în 
direcția accentuării ramurilor care să asigure o prelucrare 
avansată, o valorificare superioară a resurselor naturale, a 
atras după sine modificări corespunzătoare și în configurația 
profesională a clasei muncitoare și, deci, tendința de creștere 
a numărului și ponderii muncitorilor cu grad mai înalt de 
calificare.

Manifestarea muncitorilor ca cea mai puternică clasă a 
societății românești contemporane se întemeiază și pe calita
tea umană mai înaltă a muncitorului de astăzi față de cel din 
anii precedenți, ca urmare a pregătirii profesionale mai so
lide și a ridicării nivelului general de cultură, de conștiință. 
Este un merit deosebit al partidului nostru, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi așezat școala 
la temelia calificării tinerei generații, a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii ; faptul că orice formă de calificare este 
precedată de învățămîntul obligatoriu de 10 ani, inclusiv a 
primei trepte de liceu, constituie încă o dovadă a posibilită
ților de formare la un nivel incomparabil mai ridicat decît 
în trecut a muncitorilor, ca și a celorlalți lucrători. Clasa 
muncitoare din România de azi dispune de un grad de ca
lificare ridicat și de o conștiință înaintată, de un orizont cul
tural mai larg. Gradul mai ridicat de pregătire profesională 
și de dezvoltare spirituală constituie o condiție a dezvoltării 
democrației socialiste, a promovării noului ; acesta oferă po
sibilitatea ca muncitorii, la fel ca și ceilalți lucrători, să parti
cipe mai eficient la conducerea economică, la adoptarea de
ciziilor, realizîndu-și, astfel, calitatea de proprietar asupra mij
loacelor de producție. Toate schimbările cantitative și calita
tive au dus. așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c., la „creșterea continuă a rolului clasei muncitoare în so
cietate, la îndeplinirea cu cinste a misiunii sale de clasă con
ducătoare a întregii națiuni, în opera de făurire a socialis
mului",

în structura socială a țării noastre, un loc important ocupă 
țărănimea, eliberată de exploatare, proprietar al mijloacelor



de producție și beneficiar al rezultatelor obținute înzestrarea 
tehnică mereu mai înaltă și creșterea productivității muncii 
agricole, în condițiile industrializării socialiste, au atras după 
sine, în mod obiectiv, o reducere a numărului țărănimii, de 
la 4 568 200 de persoane în 1962, la 2195 200 de persoane în 
anul 1980, și, totodată, scăderea ponderii populației ocupate 
ill agricultură, de la 74,1% în anul 1950, la 29,4% în anul 1980. 
Deși a scăzut din punct de vedere numeric, țărănimea înde
plinește un rol deosebit de mare în producția materială, în 
activitatea generală de făurire a socialismului. Dezvoltarea 
agriculturii, ca unul din sectoarele cu rol hotărâtor în pro
gresul economico-sccial al țării, înfăptuirea noii revoluții 
agrare, necesitatea măririi aportului agriculturii la creșterea 
venitului național, sporesc importanța muncii agricole și a 
țărănimii, a tuturor lucrătorilor din agricultură. Țărănimea 
cooperatistă este a doua clasă socială atît ca număr, cît și ca 
importanță în viața economico-socială a țării.

Țărănimea se caracterizează și prin modificări calitative, 
reflectate în creșterea nivelului de instruire și de cultură ge
nerală. Grație preocupării neabătute a partidului și statului 
pentru răspândirea științei de carte, populația din mediul ru
ral beneficiază, ca și cea de la orașe, de învățământ general 
obligatoriu de 10 ani, inclusiv prima treaptă de liceu, de pă
trunderea științei și culturii înaintate în gîndire și acțiune ; 
ea are acces larg la toate formele de instruire. Sub impulsul 
progresului științifico-tehnic, al dezvoltării învățământului agri
col, munca țărănimii se bazează în măsură crescândă pe în
sușirea de cunoștințe înaintate, pe metode și tehnici de lucru 
avansate, și nu numai pe tradiție și experiență, care nu sînt 
însă lipsite de importanță.

Un alt element principal ce caracterizează țărănimea, viața și 
munca ei, locul și rolul ei în producția socială, îl reprezintă drep
tul și obligația de a participa nemijlocit la conducere, la adop
tarea hotărârilor. Nivelul de pregătire mai ridicat îi oferă posi
bilitatea manifestării mai eficace în cadrul organismelor de con
ducere colectivă, creșterea aportului ei la rezolvarea treburilor 
de interes general.

Schimbările in structura socială din România evidențiază 
și creșterea rolului intelectualității, în special a celei tehnice. 
Legată prin idealuri de aspirațiile maselor, de viața și lupta 
pentru progres a întregului popor, intelectualitatea provine. în 
cea mai mare parte, din rândurile clasei muncitoare și țără
nimii ; ea participă activ la producția materială și la creația 
spirituală a poporului nostru, la progresul general al țării.

în anii socialismului, a sporit numărul de intelectuali, s-a 
înnoit și diversificat în mod deosebit structura profesională, 
a crescut nivelul ei calitativ, capacitatea de creație științifico- 
tehnică. Toate acestea, în strînsă legătură cu direcțiile de dez
voltare a economiei, cu cerințele de progres ale învățământu
lui, științei, culturii și artei. în anul 1980, personalul munci
tor ocupat în învățămînt. cultură și artă reprezenta 420 000 
de persoane, iar în știință și deservirea științifică 98 300 de 
persoane ; în agricultura țării noastre, erau ocupați 26 426 de 
specialiști cu studii superioare.

Referindu-se la perspectiva structurii sociale din. țara noas
tră, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea că încă multă vreme 
clasa muncitoare și țărănimea vor rămâne cele două clase prin
cipale ale societății românești. Aceasta, în condițiile în care : 
va crește ponderea clasei muncitoare ; se va mai reduce pon
derea țărănimii în totalul populației ocupate ; se va înregis
tra o anumită creștere a numărului intelectualității tehnice, 
va spori în general rolul intelectualității în dezvoltarea so
cietății socialiste, în afirmarea gîndirii și creației românești 
în toate domeniile, la progresul general al societății.

Condiționare dialectică între dezvoltarea economică 
și structura socială

MUTAȚIILE în structura socială a țării sînt organic le
gate de dezvoltarea forțelor de producție, de progresul eco
nomiei, în diferite etape, fiind, în același timp, atît rezultat, 
cît și condiție a acestora. Ele apar ca rezultat al progreselor 
înregistrate în economie, întrucît, în mod obiectiv, crearea eco
nomiei socialiste a atras după sine radicale schimbări în po
ziția oamenilor față de mijloacele de producție și rezultatele 
dobîndite, în rolul lor în conducerea societății, în raporturile 
dintre clase și grupuri sociale etc. Economia socialistă, înțe
leasă ca un organism viu, în continuă dezvoltare, reclamă, de 
fiecare dată, modificări adecvate în cantitatea și calitatea fac
torului uman, în comportamentul lor în producția socială ; 
dezvoltarea industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturi

lor, comerțului, învățămîntului, științei etc., etc. impune, în
totdeauna, anumite schimbări, creșteri sau diminuări can
titative, exigențe sporite de ordin structural, calitativ față de 
populația aptă de muncă. Dinamica structurii sociale, în ac
tuala etapă de dezvoltare a României, oglindește, direct sau 
indirect, însăși mișcarea economică, raportul dintre diferite 
ramuri, subramuri în ansamblul mecanismului economic na
țional. „Putem afirma, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R din iunie a.c., 
că structura socială actuală a societății românești exprimă ni
velul de dezvoltare a forțelor de producție, locul pe care di
ferite ramuri îl ocupă în sfera producției materiale și spiri
tuale".

în același timp, schimbările în structura socială trebuie 
înțelese ca o condiție a dezvoltării. Avem, aici, în vedere efec
tul multiplu și propagat al înnoirilor socio-prcfesionale asu
pra perfecționării economiei. Stabilirea obiectivelor, sarcinilor 
dezvoltării, se întemeiază pe cunoașterea prealabilă de către 
partid și stat a posibilităților in domeniul resurselor de muncă, 
al potențialului uman, implicînd orientarea din timp a unor 
noi structuri ale populației ocupate, un anumit comportament 
al oamenilor în procesul muncii, precum și adaptări la cerin
țele de perspectivă în sistemul de învățămînt. De aici, rezultă 
că îmbunătățirea structurii sociale și profesionale în concor
danță cu cerințele fiecărei etape, precum și îndeplinirea cu 
responsabilitate, de către fiecare clasă și grup social, a ro
lului pe care-1 au în societatea noastră nu reprezintă un scop 
în sine, ci are ca finalitate practică prosperitatea economică 
și bunăstarea întregului popor.

în acest context, al rolului dinamicii structurii sociale în 
dezvoltarea generală a țării, se impune menționat că în ac
tuala etapă, s-a ridicat pe o treaptă nouă unitatea dintre mun
citori, țărani și intelectuali. Conștiente de faptul că tot ceea 
ce se înfăptuiește în dezvoltarea forțelor de producție, în spo
rirea eficienței muncii, a venitului național și a potențialului 
economic al țării este subordonat ridicării bunăstării lor ma
teriale și spirituale, clasele și grupurile sociale, fără deosebire 
de naționalitate, acționează într-o deplină comunitate de in
terese, pentru transpunerea în viață a programului partidului, 
pentru progresul general al patriei. în lumina orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. în expunerea făcută 
la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., o puternică forță 
de unire a eforturilor clasei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității in opera de făurire a societății socialiste, o repre
zintă ridicarea nivelului general de cunoștințe al oamenilor 
muncii, lărgirea orizontului lor cultural, formarea conștiinței 
omului nou al societății noastre.

Schimbările calitative cunoscute de clasa muncitoare, ță
rănime, intelectualitate, relațiile sociale noi, oferă teren favo
rabil creșterii inițiativei, puterii de afirmare în procesul în
deplinirii obiectivelor și sarcinilor dezvoltării, în aplicarea nou
lui mecanism economico-financiar ; ele stimulează promovarea 
noului, creșterea forței colective în studierea, sesizarea și re
zolvarea la timp a contradicțiilor. „In acest sens, sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să dăm ia o parte tot ceea 
ce este vechi și nu mai corespunde, să facem loc noului, să 
acționăm în mod conștient în direcția înnoirii societății". Per
fecționarea relațiilor sociale slujește promovării la scară tot 
mai mare a științei și tehnicii avansate, trecerii la o calitate 
superioară în toate ramurile și la toate verigile structurii or
ganizatorice a economiei. Comunitatea de interese dintre clase 
și grupuri sociale oferă condiții ca saltul calitativ în dezvol
tarea României să fie o rezultantă a muncii tuturor.

Totodată, mutațiile calitative care s-au produs pe plan so
cial reprezintă un puternic factor de amplificare a răspunderii 
și exigenței în muncă, a grijii pentru apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc. Tot mai mult se impun competența profe
sională și conștiința înaintată în promovarea spiritului gos
podăresc în alocarea și utilizarea resurselor, în creșterea efi
cienței.

Dinamica schimbărilor în structura socială este un proces 
condus de către partid, pe baza studierii și cunoașterii aprofun
date a realităților din țara noastră, a tendințelor fundamen
tale ale progresului, a direcțiilor de evoluție în viitor a eco
nomiei, a interdependențelor dintre fenomenele și procesele 
economico-sociale etc. în acest amplu proces, partidul desfă
șoară o largă activitate de perfecționarea pregătirii profesio
nale, de educare, de formare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste la toți cei ce muncesc, de apropiere în condițiile de 
muncă și de trai, de cointeresare materială prin intermediul 
pîrghiilor economice, de întărire a alianței dintre clasa mun
citoare, țărănime și intelectualitate în creșterea continuă a 
aportului tuturor la progresul economieo-social rapid.

prof. dr. Constantin ENACHF



Industria informatică 
și ifi^ut fiiutif^u ^ufif^țiuuutu (ii)

2, Caracterul funcțional al informaticii
A DOUA PROBLEMA de mare actualitate este aceea a ca

racterului funcțional al informaticii. Funcția și funcționa
litatea nu mai sînt acum privite, în primul rind, în ra
port cu tehnica în sine ci în raport cu societatea, cu sistemul 
de producție, cu linia tehnologică, în raport cu omul și chiar 
cu obiectul din realitate supus cercetării sale.

Un asemenea mod nou, deși firesc, de a privi funcțiunea 
tehnică, cred că a apărut mai întîi în cadrul electronicii prin 
ceea ce se numește electronică funcțională. Vechea încercare 
de constituire a unei electronici funcționale în raport cu func
țiile interne, proprii electronicii, este depășită. Asemenea 
funcțiuni interne există în electronică și în întreaga tehnică, 
dar nu ele interesează la scară socială ci numai funcțiuni în 
raport cu societatea. Electronica funcțională a apărut cu ade
vărat posibilă din momentul elaborării microprocesorului 
deoarece cîteva dispozitive microelectronice compacte pot rea
liza o funcțiune în lumea reală fie direct, fie prin intermediul 
unei funcțiuni informaționale, reflectare abstractă a funcțiu
nii reale. Dacă programul informatic, ca structură informațio
nală abstractă, joacă un asemenea rol funcțional, _ fie direct, 
fie indirect, atunci de fapt putem vorbi și de o informatică 
funcțională. Dacă electronica funcțională impune condiția unei 
compactitudini cît mai mari, dacă se poate la dimensiunea 
unei compactitudini cît mai mari, dacă se poate la dimen
siunea unei pastile de siliciu, informatica funcțională impune 
pe un prim plan, am putea spune local, spre deosebire de cel 
teritorial sau național, condiția modularității funcționale. Cele 
două puncte de vedere nu se exclud, la limită chiar pot 
coincide.

Această .primă cerință a modularității funcționale care se 
referă la funcțiuni în raport cu lumea reală impune o anu
mită structurare a sistemelor informatice, din fericire susți
nută de tendințele informaticii distribuite și ierarhice. în vir
tutea unor asemenea cerințe și posibilități se poate trece la o 
adevărată organizare arhitecturală.

Dar, ce ar însemnă o informatică funcțională și implicit 
arhitecturală la nivelul unei întreprinderi?

în linii generale, ceea ce facem astăzi se înscrie pe linia 
unei informatici funcționale, mai ales activitatea noastră din 
ultimii ani. Fiecare pachet de programe generalizabil, elaborat 
pentru o anumită funcțiune a întreprinderii, ilustrează o ase
menea tendință. Dar informatica funcțională la nivel de în
treprindere înseamnă la limită un modul funcțional echipa- 
ment-programent-bază de date pentru fiecare funcțiune a în
treprinderii. îmbinarea unor asemenea module funcționale im
plică tehnologii moderne de interconectare a unor procesoare 
într-o rețea locală, implică constituirea unei baze de date mai 
generală sub formă distribuită, prin interconectarea bazelor de 
date ale modulelor funcționale; vor fi necesare structuri ierar
hice deoarece unele funcțiuni se plasează în mod natural în
tr-o succesiune ierarhică. în fine, fiecare modul lucrează cu un 
număr de terminale, unele dintre acestea fiind, la rîndul lor, 
module funcționale. Fiecare din aceste funcțiuni nu sînt cele 
interne sistemului informatic, căci există și acestea, ci func
țiuni în raport cu întreprinderea.

Arhitectura unei întreprinderi poate fi privită, ca orice 
arhitectură, din mai multe puncte de vedere: al conducerii 
întreprinderii (la toate nivelele), al omului muncii din între
prindere, al societății. Arhitectura generală ar trebui să se 

ye la toate aceste aspecte însă în etapa actuală, în raport 
^rima fcarte a acestui articol a apărut în nr. 24 al revistei 

cu informatica, acordăm cea mai mare atenție conducerii și 
implicit modului de funcționare ale întreprinderii. în aceste 
condiții, putem vorbi, de următoarele funcții principale:

1 Informatica de proiectare (proiectarea asistată de calcula- 
* tor a produselor și tehnologiilor) care ar trebui să fie adusă 
la volumul unui modul funcțional pentru fiecare ramură in
dustrială și desigur âaaptat fiecărei întreprinderi. Asemenea 
module ar trebui să fie orientate în jurul unor minicalcula- 
toare și display-uri grafice care să fie conectate cu linii de 
viteză relativ mare la calculatoare puternice în cazurile în 
care acest lucru este necesar, dar și la alte module funcționale 
(fie ele realizate numai prin software) din rețeaua națională 
de calculatoare (RENAC) prin intermediul rețelei de trans
misii de date (RENOD). Pe de altă parte, modulele funcțio
nale ale informaticii de proiectare trebuie să permită posibi
litatea unor interconectări cu restul funcțiunilor informatice 
ale întreprinderii privind gestiunea, producția și procesele 
tehnologice. Este evident că ar urma să ne întreptăm atenția 
către asemenea module funcționale ca produse informatice și 
din acest punct de vedere ar trebui să organizăm activitatea 
noastră.

2 Informatica industrială, adică informatica pentru conduce- 
rea automată a proceselor industriale, asupra căreia nu voi

insista prea mult avînd în vedere opiniile pe care le-am ex
primat recent.12) în acest caz modulele funcționale vor pre
zenta, de asemenea, o varietate mare în raport cu natura pro
ceselor tehnologice. Totuși, o anumită standardizare și modu
larizare pe tipuri de procese va fi posibilă ca spre exemplu 
pentru fabricația de piese metalice (module funcționale pen
tru comanda mașinilor unelte, a roboților industriali, a con- 
veioarelor, module pentru comanda celulelor cuprinzînd ase
menea echipamente), pentru fabricația de circuite integrate, 
pentru procesele de asamblare din subansamble și piese com
ponente pentru industria mecanică sau industria electro
nică etc.

12) vezi lucrările citate în nota 3
“) A. Davidovlciu, R. Andrei ș.a. : PROCES-MINI / PROCES-MI 

CRO, pachete de programe pentru supravegherea și conducerea utilaje 
lor, proceselor tehnologice, cu ajutorul mini șl' microcalculatoarele:.
Buletinul Român de Informatică, voi. 2, 1981, nr. 5, p. 19—38.

15> vezi Nicolae Comănescu, Dumitru Popescu, Unele aspecte pli
vind tipizarea proiectelor informatice, Buletinul Român de Informati
că, vel. 1, 1930, nr. 1, p. 44—51 ; Constantin Toma, Elaborarea de ele
mente tipizate și utilizarea lor la realizarea sistemelor informatice 
Buletinul Român de Informatică, vol. 1, 1980, nr. 3. p. 15—26 ; M. Stan- 
ciu, S. Blănaru, D. Aioniță, Cîteva aspecte privind modularizarea co 
lecției de date in cadrul SICONF, Buletinul Român de Informatic 
voi, 2, 1981, nr. 4, p. 16—25

Tendința funcțională este în prezent exprimată prin pache
tul de programe PROCES-MINI/PROCES-MICRO unde por- 
nindu-se de la funcții interne sub forma unor blocuri func
ționale tipice sistemelor automate, în general, se trece la con
ceptul de grup funcțional13) care se apropie de ideea de func
țiune externă în raport cu operatorul tehnolog care urmărește 
procesul tehnologic. Un micro sau minicalculator, împreună eu 
selecția necesară din pachetul de programe amintit mai sus, 
plus interfața industrială deține un modul funcțional adaptat 
unui anumit tip de proces și ar trebui să urmărim ca aseme
nea module funcționale să devină produse de catalog. încă un 
pas în această direcție și intrăm în domeniu] informaticii 
funcționale.

Informatica de producție adică informatica pentru gestiu- 
J nea producției este marcată astăzi de cerințele tipizării, ceea 
ce reprezintă iarăși un pas către modularitatea funcțională.14 15) 
într-adevăr, de la bun început, s-a aplicat un criteriu funcțio-



nai în structurarea activităților unei întreprinderi. Chiar și 
„criteriul atributelor conducerii"* 5) reprezintă o funcțiune, sau 
o sumă de funcțiuni, în raport cu conducerea întreprinderii. 
Elementele tipizate pe care Ie realizăm prin pachete de pro
grame generalizabile și refolosibile sînt de fapt elemente func
ționale. Dar problema informaticii funcționale este aceea de 
a realiza module funcționale cu un anumit grad de indepen
dență, bazate deci pe mini și microcalculatoare. în acest sens, 
preocupările recente din cadrul Direcției de proiectare din In
stitutul central pentru conducere și informatică privind siste
mele informatice multinivel16) bazate pe micro și' minicalcu- 
latoare considerăm că devin deosebit de utile și promițătoare.

în acest stadiu, pachetele de programe TEHNO' pentru ge
stionarea fondului de date din domeniul pregătirii tehnice a 
fabricației17), PRODIND pentru programarea, lansarea și urmă
rirea producției, MECANO pentru gestiunea evidenței, func
ționării și întreținerii utilajelor urmează să-și dovedească via
bilitatea, să fie generalizate și elaborate versiuni pentru mi
nicalculator. Un efort de elaborare a unui pachet de progra
me pentru minicalculator îl constituie ș is ternul TRACOS18) care 
se livrează beneficiarului ca o entitate informatică funcțională 
pentru conducerea operativă a producției unei secții sau fabrici 
cu producție discretă. Dacă sistemul s-ar înscrie într-un com
plex de entități funcționale care să rezolve ansamblul pro
blemelor unei întreprinderi atunci el s-ar încadra perfect în 
conceptul informaticii funcționale. Se istai poate observa că 
acest concept este posibil a fi realizat numai în condițiile in
formaticii distribuite. .. -; • .«■ ■ ;
4. Informatica de gestiune pentru gestiunea personalului, a 
“ bunurilor materiale, magaziilor, a activității financiar-con- 
tabile și plății retribuțiilor poate fi examinată în același mod 
și. se pot exprima cerințe similare.

e Informatica conducerii strategice și arhitecturale a intre- 
prinderii pentru care este necesară utilizarea de modele 

matematice și metode de simulare.
Cu aceste elemente nu am încheiat, desigur, arhitectura 

unei întreprinderi, problemă care comportă, după cum am mai 
menționat, și alte aspecte.

Dacă privim acum lucrurile la nivelul Sistemului Informa
tic Național din punct de vedere funcțional în raport eu so
cietatea ca instituție, dar și ca populație, caracterul funcțio
nal al informaticii nu se mai exprimă direct prin modulari- 
tate funcțională și nici prin compactitudine. Funcției de con
ducere la nivel național, realizată prin organe de stat și de 
partid, îi revine o funcțiune informatică obținută prin siste
mul informatic al conducerii de stat. Deci, nu un modul (chiar 
dacă acesta este un sistem) ci un sistem complex care ar tre
bui să cuprindă interconectate centrele de calcul și băncile de 
date ale ministerelor și organelor centrale într-un mod spe
cific sensurilor circulației informațiilor care trebuie vehiculate 
între ele. Cît de departe am avansat privind realizarea acestei 
funcțiuni a arhitecturii S.I.N.? în afara unor centre de calcul 
practic independente nu avem încă un proiect de interconec
tare, atît din punct de vedere fizic cît și logic. Odată cu în
ceperea realizării sistemelor RENOD și RENAC, la scara în
tregii țări, a sosit momentul să ne întrebăm cum vom realiza 
interconectarea centrelor organelor de stat la București, pre
cum și asigurarea elementelor logice unificate pentru sistemul 
informatic al conducerii de partid și de stat. Se știe că la 
acest nivel trebuie să avem aceeași codificare pentru pro
duse, ceea ce încă nu am realizat, după cum nu lucrăm nici 
cu metodologii unificate de calcul a diferiților indicatori eco- 
nomico-sociali, existînd diferențe, spre exemplu, între dările 
de seamă departamentale în sistemul C.S.P. și dările de seamă 
statistice în sistemul D.C.S. Este, fără îndoială, nevoie de un 
coordonator al sistemului informațional economico-social al 
conducerii de partid și de stat, de un administrator al datelor 
la acest nivel și dc un codificator-șef, împuterniciți cu rezol-

15) vezi Constantin Tonia, in nota 14
'») F. Melenciuc, Contribuții asupra • integrării mini și. microcalcula

toarelor în sisteme informatice orientate spre conducerea producției, 
Buletinul Român de Informatică, voi. 2, 1081, nr. 6, p.'22—30

V) Dumitru Popescu, Nicolae Comănescu, Aurel Mihalaehe, TEHNIC. 
>aehet de programe pentru pregătirea tehnică a fabricației, Buletinul 
Ronafin de Informatică, voi. 1, 1980, nr. 3, p. 78—81.

*s) I. ionescu, I. Sele'gea. Sistem tranzacțional ne mlnicalculatoaro 
jentru conducerea operativă a producției — TRACOS, Buletinul Român 
le Informatică voi. 2. 1981, nr. 1, p. 32—46

vezi N. Badea-Dincă ș.a., Perfecționarea concepției și a metode- 
or de realizare a Sistemului Informatic Național, raport de cercetare, 
jubtema 5. 21, Institutul central pentru conducere și informatică, Bucu- 
■ești, decembrie 1981 ; Nicolae Costake. Cu privire la fundamentarea 
■ibernetlco-economică a concepției sistemului național de informatică, el
eva sugestii. București, 1981 : V. Pescarii, Elemente de concepție pri
vind integrarea băncilor de date în Sistemul Informatic Național, 
București, august 1981.

varea problemelor logice de bază ale acestui sistem și care să 
conlucreze cu Institutul central .pentru conducere și informati
că, inclusiv cu centrele de calcul ale ministerelor și organelor 
centrale, pentru asigurarea suportului informatic necesar, adi
că pentru construirea subsistemului informatic central al S.I.N.

Acest sistem, uneori confundat cu S.I.N., este numai o parte 
a S.I.N. într-o țară socialistă toate sistemele informatice se 
integrează în S.I.N. Fiecare centru de calcul de minister se 
găsește în vidul unui sistem informatic dc ramură, iar cen
trul de calcul al unui organ central în vîrful unui sistem func
țional la nivelul economiei sau, după caz, de ramură. Aseme
nea sisteme încep să se contureze astăzi mai bine decît „siste
mul central" și vor căpăta un mod de funcționare cu mult 
mai eficient odată cu constituirea rețelei de transmisii de date 
cu viteză medie RENOD. Par și aceste sisteme, ca sisteme in
formaționale, au fiecare nevoie de un administrator, de date 
care să conlucreze cu responsabilul informatic de ramură. De
dublarea informațional-informatic impune asemenea roluri.

Un rol important din punct de vedere funcțional pentru 
conducerea în profil județean și la nivelul municipiilor îl are 
Sistemul Informatic Teritorial. Din punct de vedere informa
tic rolul principal în constituirea și funcționarea acestui sis
tem revine Centrului teritorial de calcul electronic, iar din 
punct de vedere informațional începe să se contureze necesi
tatea unui administrator de date. Se va observa că se face o 
deosebire între administratorul de date și administratorul unei 
baze de date, deși, în anumite condiții, aceste roluri pot să 
coincidă. în fiecare județ urmează să existe o singură între
prindere (centru) de calcul în profil teritorial cu secții de 
producție în municipii, orașe și platforme industriale (pentru 
cele cu întreprinderi aparținînd la mai multe ministere) de
servind organele locale administrative șî conducerea de partid 
județeană.

De fapt, S.I.N. este constituit din sisteme care se întrepă
trund. Sistemul informatic al unei ^întreprinderi care cuprinde 
nivelele de proces, gestiune industrială și gestiune economică 
face parte parțial atît din Sistemul Informatic de Ramură cît 
și din Siștemul Informatic Teritorial. Sistemul informatic cen
tral (al conducerii de partid ”și de stat) cuprinde părțile supe
rioare ale sistemelor informatice de ramură și sistemelor in
formatice teritoriale. Este totuși aproape evident că întotdeauna 
va fi necesar un sistem informatic central, iar problema care 
se pune în viitor este aceea a raporturilor central/teritorialra- 
mură/întreprindere în condițiile unui S.I.N. care să permită o 
mare flexibilitate în reglaje locale, coordonări teritoriale și 
interteritoriale, în conformitate cu obiectivele generale ale so
cietății și a unor decizii care revin la nivelul întregii na
țiuni datorită importanței lor majore economice, sociale și 
politice.

Nu este posibil a examina aici multiplele aspecte arhitectu- 
j rale ale Sistemului Informatic Național19), inclusiv implica

țiile informatice funcționale ale acestui sistem, nu numai din 
lipsă de spațiu, dar și din cauza faptului că asemenea lucruri 
urmează să fie aprofundate în continuare, atît concepțional cît 
și prin observarea atentă a tendințelor economico-sociale, pe 
de o parte, și ale evoluției tehnice S.I.N., pe de altă parte.

ÎN încheiere aș vrea să remarc că am anumite rezerve față 
de ceea ce se numește societate informațională. în definitiv, 
societatea informațională este o societate cu industrie infor
matică, deci cu o industrie nouă. Cînd spunem societate in
dustrială spunem că societatea se bazează pe industrie. Cînd 
spunem societate informațională înseamnă că în principal so
cietatea se bazează pe informație. Dar informația presupune 
întotdeauna un suport material și deci societatea nu se poate 
baza numai pe informație ceea ce ar însemna o viziune sim
plificatoare asupra societății la fel de unilaterală ca și aceea 
a unei societăți industriale în care predomină mașinile me
canice. Societatea actuală este o societate intlustrial-culturală 
și în același timp informațională căci informația a fost și va 
fi un factor de producție la fel de important ca energia și 
substanța.

Cu siguranță însă că se vor petrece transformări în socie
tatea umană datorită microelectronicii și informaticii fiind 
nevoie de o analiză atentă a viitoarei societăți care se va baza 
pe 6 industrie nouă și care într-un anumit sens va fi post-in- 
dustrială, în alt sens, informațională, din alt punct de vedere, 
societate a cunoașterii, pe fondul general al tendinței istorice 
către o societate a comunismului și civilizației.

Mihaî DRĂGÂNF
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Structura demografica 
și capacitatea de inovație'

— Fecunditatea a scăzut în multe țări 
dezvoltate la un nivel fără precedent 
pentru o perioadă de pace. Ce implicații 
are acest fenomen ?

— Scăderea fecundității in ultimii 15 
ani este, după părerea mea, un fenomen 
nefavorabil nu atît pentru că afectează 
numărul populației, ci mai ales pentru că 
afectează structura ei în sensul îmbătrî- 
nirii, respectiv o proporție sporită a 
populației vîrstnice și o reducere a pon
derii tineretului. Ca urmare, purtătorii de 
idei noi, de tehnici noi, de viziuni noi vor 
fi mai puțin numeroși în cadrul popu
lației, astfel că dinamismul intelectual, 
științific, cultural, social, deschiderea la 
nou, spiritul de inovare se vor reduce. 
Mai puțini copii înseamnă poate un anu
mit răgaz : înainte de a reprezenta un 
beneficiu copiii înseamnă un cost. Dar în 
timp această reducere a numărului atrage 
o modificare de structură, de natură să 
diminueze capacitatea țărilor în cauză de 
a face față concurentei internaționale. 
O populație îmbătrînită reprezintă un pe
ricol. Bogăția nu constă atît în numărul 
locuitorilor — un rege își putea aprecia 
puterea în secolele XVII sau XVIII după 
numărul locuitorilor de care depindea cel 
al infanteriștilor, în vreme ce acum din 
punct de vedere militar numărul oameni
lor are mai puțină importanță —, ci mai 
ales în dinamismul național bazat pe o 
reînnoire suficientă a populației. Desigur, 
mărimea populației active depinde de nu
mărul locuitorilor, dar decalajele de pro
ductivitate dintre țări pot fi foarte mari, 
mult mai mari decît raporturile privind 
numărul populației. De aceea cred că 
înaintea preocupării pentru mărimea 
populației active se impune preocu
parea pentru calitatea acesteia, iar ti
nerețea ca unul din atributele calității 
trebuie să se afle printre responsabilitățile 
statului. Acesta este motivul pentru care 
reducerea fecundității mi se pare a con
ține un risc pentru țările europene.

— Care sînt, după opinia dumneavoaj- 
tră factorii determinanți ai fecundității ?

— Este sigur că factorii determinanți ai 
fecundității se situează în ceea ce repre
zintă originalitatea substratului social-cul
tural. Fecunditatea nu este o problemă 
de modă, de întîmplare, ci un fenomen 
profund ancorat în însăși inima civiliza
ției. Faptul că indiferent de originalitățile 
naționale, de legislații, de tradiții na
ționale, se observă aceleași modificări ale 
curbelor statistice, aceleași inflexiuni, în 
același timp, situează fecunditatea deasu
pra evenimentelor curente pe care le 
putem cunoaște. O altă concluzie este că 
marja lăsată acțiunii voluntariste este re
lativ îngustă. Totuși, dacă examinăm 
evoluțiile înregistrate în Franța sau în 
Ur.ele țări est-eutopene în ultimii 20 de 
ani cred că nu trebuie să fim exagerat 
de pesimiști. Există o marjă, care ar pu
tea fi cuantificată ca fiind de ordinul a 
10—15—20% din nivelul fecundității, res

pectiv 3,2—0,3 copii -pentru o femeie, care 
se poate cîștiga printr-o politică adecvată, 
adică diferențiată potrivit condițiilor so- 
cial-culturale. Intr-o civilizație încă agri
colă, de exemplu, este sigur că proble
mele se pun altfel decît într-o lume ur
banizată, în care sectorul terțiar are o 
pondere ridicată. Totuși, mi se pare că pe 
ansamblu printre marile fenomene de
mografice ale epocii noastre — inclusiv 
în Europa — se numără stăpînirea fecun
dității, faptul că această stăpînire este 
ireversibilă. Problema este de a acționa 
astfel ca cuplurile să dorească mai multi 
copii decît ar fi dorit altfel. Nu există 
îndoială că de acum înainte ,se vor naște 
numai copiii doriți, și trebuie să ne 
obișnuim cu această idee. Alte fenomene 
sînt : accesul femeilor la un nivel tot 
mai frecvent comparabil cu cel al bărba
tului mai ales pe plan profesional, o 
căutare a confortului material al existen
tei mai ascuțită poate decît în orice altă 
epocă, mare sensibilitate la particulari
tăți, creșterea considerabilă a pretențiilor 
față de condițiile care trebuie asigurate 
copiilor ; în același timp părinții doresc 
ca propriul lor nivel de trai să nu fie 
afectat prin venirea unui copil. Aceasta 
este lumea în care trăim și în acest ca
dru trebuie să căutăm cele mai bune 
acțiuni de politică care să favorizeze o 
creștere a dorinței de a avea copii. După 
părerea mea acțiunea statului trebuie să 
se îndrepte în două direcții : una este 
mai ales calitativă, referitoare la primul 
și al doilea copil, alta este cantitativă, 
material-flnanciară, în ce privește al 
treilea copil (de următorii nu mai vor
besc, pentru că mi se pare că aproape 
definitiv nu vom mai vedea familii cu 
patru, cinci, șase copii). Este necesar ca 
acțiunea guvernamentală să se adapteze 
contextului social-cultural dat, iar socie
tatea noastră evoluează. De exemplu, 
femeile desfășoară acum o activitate 
profesională, dar la noi lumea muncii 
nu a luat act și nu s-a adaptat încă la 
angajarea în număr mare a femeilor. 
Este vorba de noțiunea de orar flexibil, 
mai suplu, de problema distribuției sar
cinilor în familie și a orarului redus (pen
tru a evita opțiunea brutală între pro
gram întreg sau renunțarea la lucru). 
Cred că „regulile jocului" in ce privește 
condițiile dc muncă, reglementările muncii 
vor trebui modificate — chiar dacă aceas
ta complică întrucîtva lucrurile — pentru 
a facilita la un anumit moment al ciclu
lui familial concilierea între activitățile 
profesionale și cele familiale. Iată un 
exemplu în care o schimbare de menta
litate favorizată de autorități ar fi foarte 
de dorit. Aici nu este vorba de bani, ci 
de voința de a organiza într-un anumit 
mod lumea muncii, viața colectivă în 
general.

Pe de altă parte, prea adesea oamenii 
politici sînt foarte nerăbdători să se ob
țină rezultatele dorite. Or acțiunile care 

au șansa să aibă o eficacitate reală, du
rabilă, sînt în -general acțiunile discrete, 
ale căror rezultate nu se vor observa 
imediat. Rezultatele imediate ale unor 
măsuri restrictive pot fi considerabile, dar 
în timp se produce o anumită eroziune. 
Sînt de părere că mai ales -prin măsuri 
pozitive, de sprijinire se poate- spera o 
anumită eficacitate.

— Ați participat acum opt aui la Con
ferința mondială a populației de la Bucu
rești. Care apreciați eă a fost, in timp, 
rezultatul ei cel ntai important ?

— La scară mondială, problemele de
mografice cele mai importante sînt de 
departe cele ale „lumii a treia"; in raport 
cu acuitatea lor problemele noastre eu
ropene apar ca minore. Conferința de la 
București a prilejuit țărilor în curs dc 
dezvoltare să-și exprime demnitatea și să 
combată uhele teorii care prevalau mai 
ales în lumea anglo-saxonă, potrivit căro
ra pentru a favoriza dezvoltarea trebuie 
redusă creșterea demografică și în acest 
scop ar fi suficientă difuzarea unor mij
loace anticoncepționale, practicarea avor
tului, sterilizarea. în spatele acestora se 
afla o idee cu totul naivă, cea potrivit 
căreia populația lumii a treia se afla în 
așteptarea mijloacelor anticoncepționale 
sau a autorizației de practicare a avortu
lui sau sterilizării și ar adera la acest 
proiect de reducere a creșterii demogra
fice dorit de țările dezvoltate. Conferința 
de la București a însemnat triumful tezei 
opuse : nu reducerea creșterii demogra
fice favorizează dezvoltarea, ci invers — 
dezvoltarea este cea care favorizează re
ducerea creșterii demografice, cu alte 
cuvinte că cea mai bună pilulă este 
construcția de școli. Țările europene care 
s-au angajat în tranziția demografică, și’ 
în special Franța la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea, nu aveau nici pilulă, nici ste- 
rilet, nici vreun alt mijloc modern anti
concepțional. Și totuși ele au înregistrat 
evoluțiile cunoscute. Ceea ce contează cel 
mai mult în materie de stăpînire a re
producției este mai curînd voința de a 
ajunge la o reducere a numărului des- 
cendenților decît disponibilitatea mijloa
celor anticoncepționale. Aceasta este una 
din marile lecții ale ultimelor două-trei 
decenii în „lumea a treia". Mortalitatea 
este mai ușor de redus, toată lumea este 
împotriva mortalității. în schimb reduce
rea fertilității este cu totul altă problemă. 
Toate civilizațiile asiatice sau africane 
care glorifică maternitatea, religiile care 
sînt toate de acord să favorizeze o fecun
ditate maximă nu fac acest lucru întim- 
plător, ci pentru că toate societățile care 
în trecut nu și-au ridicat fecunditatea la 
maximul fiziologic au dispărut. Fecundi
tatea ridicată era o condiție a supravie
țuirii. Copilul într-o societate rurală este 
o investiție economică. Dacă mortalitatea 
infantilă scade, nu mai este nevoie de a 
avea mai mulți copii pentru ca un anu
mit număr dintre ci să atingă virata de 
20 de ani. După un timp, situația evoluând 
în țările „lumii a treia" se va lua act 
de schimbările din societate sub forma 
dorinței de a avea un număr mai redus 
de copii. Această dorință trebuie să fie 
interiorizată, nu este suficientă propa
ganda. în aceasta constă, cred eu,, marea 
lecție a Conferinței de la București.

— Ce ne puteți spune despre colabora
rea eu demografii români ?

— Acum un an a fost lansat un proiect 
european de analiză comparativă a fe
cundității, prezentat inițial la Paris în 
decembrie 1980 la o întîlnire cu reprezen
tanții unor țări socialiste, între care și 
România. Ideea este de a extinde în 
continuare această cooperare pentru a 
încerca să colectăm, pe o bază omogenă, 
un ansamblu de informații privitoare la 
perioada postbelică. Contactele avute aici 
mi-au confirmat bunăvoința României 
față de acest proiect, astfel îneît sperăm 
să ducem mai departe realizările de oină 
acum.

Dinu DRAGOMIRESCU
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CONSIDERÎND că numai nivelul cererii 

globale determină nivelul de producție și 
ocupație, deci că fluctuațiile cererii glo
bale devin principala cauză a fluctuații
lor pe termen scurt și lung ale producției 
reale și ale utilizării forței de muncă, 
keynesiștii au urmărit să identifice va
riabilele care influențează nivelul cererii 
globale. Pentru ei, principalele variabile 
ar fi cheltuielile și încasările publice, de 
unde, punerea în funcțiune a unei politici 
bugetare ; o politică deficitară, în caz de 
recesiune - prin majorarea cheltuielilor 
publice — sau excedentară, în caz de in
flație, prin creșterea fiscalității. Asemenea 
idei sînt fundamentate pe faptul că în 
viziune keynesistă, potrivit teoriei multi
plicatorului, cheltuielile publice investite 
aduc un plus de producție concomitent 
cu un spor al încasărilor fiscale datorită 
creșterii masei impozabile. Trebuie spus 
insă că noua politică economică ameri
cană a „Supply Side"-ului, tocmai acest 
punct îl contestă ; în accepția respectivă 
teoria multiplicatorului nu ține seama de 
efectele creșterii fiscalității asupra ofertei 
globale.

Repunerea în cauză a modelelor ma
croeconomice în general și a conceptelor 
keynesiste „tradiționale" în special, con
firmă aprecierea făcută de prof. Hicks, 
potrivit căreia, „teoria generală a lui 
Keynes nu este nici începutul nici sfîrșitul 
teoriei economice dinamice"1). Alinierea 
actualei politici economice americane la 
noile concepte ale „Supply Side Econo
mics" demonstrează, astfel, atît reconside
rarea fundamentelor teoretice, cît și a ce
lor legate de practica economică, creș
terea continuă a cheltuielilor publice înce- 
tînd de acum să apară ca singurul reme
diu posibil la criza actuală.

Urmărind relansarea economiei prin ac
țiunea asupra cererii, politica economică 
nord-americană din anii ’60, caracterizată 
prin variația încasărilor fiscale, a fost ca
lificată drept neokeynesistă. Pusă în prac
tică odată cu venirea lui J. Kennedy la 
conducerea statului, noua politică a fost 
aplicată în condițiile în care economia 
S.U.A. se găsea deja într-o situație de 
prelungită stagnare, în cadrul căreia, pe
rioadele scurte de ușoară expansiune al
ternau cu unele mai lungi de încetinne, 
ambele însoțite de utilizarea incompletă a 

Confruntări 
occidentale 

in probleme 
de politică 
bugetară 

capacităților de producție și de muncă. 
Concepută nu numai ca un mijloc de a 
atenua tendințele inflaționiste sau defla- 
ționiste, ci și ca o contribuție directă la 
creșterea economică, într-o perspectivă 
atît pe termen scurt cît și pe termen lung, 
politica bugetară de inspirație keynesistă 
opunea vechii concepții de echilibrare a 
bugetului, un dezechilibru temporar, res
pectiv un excedent în caz de inflație, dar 
mai ales, un deficit creat în mod deliberat 
prin reducerea impozitelor și majorarea 
cheltuielilor publice, în caz de recesiune 
însoțitjkde șomaj.

Noua concepție de folosire a bugetului 
ca mijloc de intervenție a statului in 
reglementarea fluctuațiilor economice se 
sprijinea pe elaborarea a două instru
mente de analiză : calculul unui P.N.B. 
potențial în condițiile unei depline utili
zări a forței de muncă și capitalului și 
soldul bugetar al deplinei folosiri, ca di
ferență între P.N.B. potențial și P.N.B. 
real, respectiv, diferența între încasările 
fiscale care s-ar obține în condițiile reali
zării P.N.B. potențial și cheltuielile publice 
efective. P.N.B. real, fiind inferior celui 
potențial, pentru stimularea activității eco
nomica și asigurarea unei depline ocu
pări s-a acționat în direcția reducerii im
pozitelor cu aproximativ 20%, concomi
tent cu creșterea cheltuielilor publice prin 
lansarea unor programe de mare an
vergură în domeniul cuceririi spațiului 
cosmic și . al luptei împotriva sărăciei2). 
Măsurile inițiate și aplicate au permis ca 
la finele anului 1966, diferența între

P.N.B. potențial și P.N.B, real să fie redu
să la minimum, în condițiile unei stabi
lități relative a prețurilor de 1,3% m 
medie pe an și de reducere a ratei șo
majului de la 7% în 1961 la 4% în 1966, 
procent considerat normal în S.U.A.3).

Ulterior, creșterea Cheltuielilor militare 
ocazionate de războiul din Vietnam și a 
celor efectuate în numele „Marii Socie
tăți”, coși deteriorarea situației econo
mice pe plan mondial ca urmare a creș
terii prețurilor la materiile prime, combus
tibil și energie au făcut ca economia 
S.U.A. ca și a altor țări vest-europene, să 
cunoască noi perioade de recesiune înso
țite de șomaj și inflație, cărora autorită
țile americane nu le-au mai putut face, 
față prin utilizarea mijloacelor tradițio
nale de politică bugetară și monetară. 
Faptul că în ultimul deceniu ritmul de 
creștere economică s-a redus la jumătate 
față de ce! înregistrat în deceniul ante
rior, iar productivitatea raportată la popu
lația activă a rămas practic neschimbată, 
determină pe susținătorii teoriei „Supply 
Side”-u1uî să aprecieze că terapeutica 
de inspirație keynesistă aplicată econo
miei S.U.A. în perioada anilor '60 nu 
mai poate avea succes în condițiile ac
tuale. In plus, politicile bugetare și mo
netare practicate pînă în prezent - po
litici caracterizate prin impozite și dobînzi 
ridicate - au făcut ca S.U.A. să fie pe 
ultimul loc printre țările membre ale 
O.E.C.D. din punct de vedere al econo
miilor și investițiilor.

Criticile aduse de economiști politicii 
economice de inspirație keynesistă care 
a dus la creșterea exagerată a cheltuie
lilor bugetare sînt legate și de faptul că, 
în ciuda reducerii pragului oficial al să
răciei la 3% din populație (față de 2C% 
cît exista în anii ’60), datoria publică s-a 
triplat în ultimii zece ani, iar impozitele, 
mai precis presiunea fiscală *),  au depășit 
de mult limita admisă 4). In viziunea lor, 
continuarea politicii de intervenție eco
nomică a statului prin intermediul instru
mentelor sale bugetare și monetare de 
inspirație keynesistă nu poate decît să 
accelereze inflația, deoarece nu mal 
există nimic care să incite agenții eco
nomici la a investi și a produce. în con-

Prima parte a articolului a apărut în nr. 
25 al revistei.

purtind semnăturile lui Nicolae 
Murgu, Constantin Lazăr și Mu
gur Isărescu se încadrează speci
ficului editurii sub auspiciile că
reia a fost tipărită — EDITURA 
ALBATROS - ea adresîndu-se 
unui public larg - in special ti

nerilor - mai puțin familiarizat 
cu problemele economice. Dar, 
așa cum remarcă în prefața lu
crării profesorul Costin Murgescu, 
folosirea unui limbaj mai apro
piat de literatura de populariza
re decit de cea propriu-zis știin
țifică nu diminuează valențele in
formaționale ale volumului. Dim
potrivă, în tematica bogată, pre
zentată în cele patru secțiuni ale 
cărții (bursele - mister, năzuin
țe, decepții; bursele de valori; 
bursele și piețele internaționale 
de mărfuri; bursele în Româ
nia) precum și în glosarul cu
prins în volum cititorul află nu
meroase puncte de reper capa
bile să-l orienteze în înțelegerea 
mecanismelor bursei. In același 
timp autorii oferă acel minimum 
de informație care permite, ce
lor doritori să aprofundeze cu
noașterea acestor fenomene, să 
abordeze cu folos și cărți de 
strictă specialitate

Amortizarea fondurilor 
fixe

® Pornind de la cerința strin
gentă a sporirii gradului de utili
zare, a creșterii eficienței cu care 
sînt folosite fondurile fixe în eco
nomia națională, Ivan Docev se 
oprește, in articolul „Amortiza- 
ționnata politika i intenzifikațiata 
na promisenoto proizvodstvo (Ro
lul amortizării și intensificarea 
producției în industrie) publicat 
in numrăul 3/1982 al revistei bul
gare „IKONOMICESKA MISL” 
asupra amortizării. Apreciată ca 
un factor de bază al reproduc
ției fondurilor fixe, importanța 
amortizării - sporește considera
bil în contextul extinderii acțiunii 
factorilor intensivi în dezvoltarea 
economiei. Se pune problema : 
cum trebuie gîndită amortizcjea 
in condițiile in care uzura mo
rală a fondurilor fixe este tot 
mai rapidă sub influența revo

luției tehnico-științifice contem
porane ? Cum influențează a- 
mortizarea activitatea economică 
a fiecărei întreprinderi ? Autorul 
studiului apreciază că stabilirea 
unor niveluri reale, calculote în 
funcție de uzura morală înregis
trată pe plan mondial, pe tipuri 
de fonduri fixe este absolut ne
cesară. Este posibil ca intr-o 
primă fază o cotă mai mare de 
amortizare — cotă variabilă pe 
intervale scurte de timp — să 
conducă la o creștere a prețului 
produselor. Dar numai astfel pot 
fi cunoscute costurile produselor 
pe elemente distincte, se pot 
orienta corect eforturile de di
minuare a cheltuielilor de pro
ducție. Numai în acest fel apre
ciază autorul studiului, se 
creează la dispoziția întreprinde
rilor fondurile necesare moderni
zării rapide a fondurilor fixe, ca 
bază a menținerii competitivității 
produselor.
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secință, politica economică pe care o 
propun și care deja a și început să f'e 
aplicată are două obiective bine preci
zate : învingerea inflației și relansarea 
creșterii, ambele indisociabile. Atingerea 
acestor obiective cere, în viziunea lor, 
o strategie simultană de reducere a chel
tuielilor publice și de diminuare a impo
zitelor - una din cauzele persistenței defi
citului bugetar fiind legată, în accepția lor, 
de ingreunarea sarcinilor fiscale care pe
nalizează oferta. Pe de altă parte, o di
minuare a impozitelor nu poate avea 
efecte stimulatoare asupra ofertei de 
muncă, asupra economiei și investițiilor 
decît dacă este însoțită de o politică de 
reducere a cheltuielilor publice. Deoarece 
actuala structură a sistemului fiscal inci
tă un număr crescînd de indivizi la a 
opta pentru munca la domiciliu în locul 
celei desfășurate în cadru organizat - 
purtătoare de impozite — sau determină 
ca ei să se confrunte cu forme de șomaj 
mai mult sau mai puțin „voluntare”, se 
consideră că efectele pozitive ale noii 
politici economice nu vor fi semnifrcative 
decît în condițiile modificării structurii 
Impozitelor.

In optica economiștilor ofertei, impozi
tele progresive nu sînt de natură să sti
muleze inițiativa privată dar, prin redu
cerea nivelului acestora, vor fi înlăturate 
cea mai mare parte a dificultăților cu 
care este confruntată economia america
nă. Efectele unei asemenea politici ar 
putea fi următoarele : creșterea produc
tivității, deoarece reducerea haremurilor 
de impozite va incita muncitorii, funcțio
narii, și întreprinzătorii să producă mai 
mult ; o anumită reducere a șomajului, 
deoarece întreprinzătorii nu se vor mai 
sustrage de la plata impozitelor prin 
mijloace de evaziune fiscală ci vor in
vesti în economie creînd noi locuri de 
muncă ; frînarea inflației, deoarece inves
tițiile, și extinderea numărului de locuri 
de muncă vor determina o sporire a ofer
tei care va contracara inflația ; dimi
nuarea deficitului bugetar, deoarece pr'n 
ovîntul înregistrat în creșterea economică, 
ca urmare a reducerii fiscalității, câștigu
rile, salariile și respectiv veniturile statului 
provenite din creșterea produsului impo
zabil, vor crește 5).

*) Ponderea impozitelor in P.N.B.
*») Economiștii ofertei propun un ansam

blu de economii bugetare draconice în di
verse sectoare ale infrastructurii șl securi
tății sociale, vlzîndu-se : creditele pentru 
educație, programele de distribuire a bunu
rilor alimentare sau de repartiiie a locuin
țelor subvenționate de către stat, subvenți
ile acordate rețelei feroviare, echipamente
le colective pe autorute și aeroporturi ș.a.

’) Citat după. ..fetite histoire des grandes 
economiques", Ed. M. Th. Genuin, Paris. 
1977, p. 319.

2) „La politique economlque des Etats- 
Unis, 1958—1968“, în „Problămes ăcono- 
miques" nr. 1156 / 1979 ;

2) Jacques et Colette Nome, „Polltiques 
ăoonomiques comparSes", P.UJ., Paris, 1977, 
p. 423 ;

*) Henry Lepage, „Keynes est mort... 
vivent Ies Reaganautea", în „Focus“, nov. 
1981 ;

-) „Controversata teorie monetară șl fisca
lă a lui A. Laffer“, în „Der Spiegel" nr. 
49 / dec. 1981.

• Cu toate că obiectivele sta
bilite la nivelul Organizației Na 
țiunllor Unite în domeniul protec
ției mediului nu au fost reali
zate integral, în ultimii ani se 
constată un fenomen cu efecte 
pozitive incontestabile. După cum 
susține Franțoise Monier în arti
colul „La reconciliation ecolo- 
gique" publicat în numărul din 
28 mai a.c. al revistei L’EXPRESS 
ar fi vorba despre deplasarea 
argumentației, pentru aplicarea 
pe arii cit mai largi a măsuri
lor de prevenire a poluării me- 

■ r diului de la elemente de ordin 
emoțional la cele economice, de 
eficiență. Practica a numeroase 
țări, în care legislația in domeniul 
protecției mediului a fost aplica-

"auros, a dovedit nu numai că 
cheltuieli nu sînt împovă- 

dar că ele s-au dovedit

O asemenea teorie promovînd „atot 

puternicia impozitelor", care în U'-mă cu. 
cîțiva ani avea un număr limitat de 
adepți, a devenit odată cu noua admi
nistrație, doctrina economică oficială. 
Transpunerea sa în practică a avut loc 
rapid. In decurs de cîteva luni, adminis
trația Reagan a propus adoptarea în 
Congres a unor reduceri însemnate de 
impozite pentru întreprinzători, investitori 
etc., astfel încît, pină la jumătatea anului 
1983 urmează să fie aplicate în trei eva- 
pe, o reducere totală de 25%. în ceea ce 
privește cheltuielile publice, au fost deja 
luate măsuri de reducere la circa jumă
tate a transferurilor sociale operate în fa
voarea păturii celei mai defavorizate o 
populației. Argumentul invocat este ccela 
al risipei și fraudelor semnalate în urme 
unor controale efectuate asupra modului 
de folosire a acestor fonduri, partea ră
masă urmînd să fie atribuită persoanelor 
considerate cu adevărat nevoiașe.

Strategia fondată pe concepția econo
miei ofertei se materializează astfel într-o 
platformă concretă, ale cărei implicații 
asupra viitorului economiei americane - 
după cum susțin numeroșii doctrinari 
de dincolo de ocean — sînt mult mai 
complexe decît s-ar putea imagina. Cei 
care au rămas credincioși doctrinei Iui 
Keynes nu sînt la fel de optimiști in ce 
privește efectele favorabile ale actualei 
politici economice, punînd la îndoială în
seși conceptele teoretice care stau la 
baza noii strategii. în optica lor, redu
cerea impozitelor va determina o aseme
nea creștere a cererii, încît aceasta va 
depăși cu mult avantajele pe care scon
tează adopții „Supply-Side”-ului. Potrivit 
opiniilor exprimate, asemenea reduceri 
sînt justificate numai în condițiile în care 
economia se află într-o criză de desfa
cere. în situația actuală însă, o asemeneo 
politică va avea un efect contrar celu; 
așteptat : accelerarea inflației și înceti
nirea creșterii.

O problemă încă neelucidată, în jurul 
căreia se desfășoară actualele dezbateri 
și controverse, este aceea a limitei pînă la 
care poate merge fiscalitatea, dincolo de 
care, reducerea veniturilor statului devine 
iminentă. Majoritatea economiștilor și teo
reticienilor consideră că S.U.A. se pla
sează în prezent în porțiunea unde încă 
nu s-a atins limita presiunii fiscale, astfel 

încît o reducere a impozitelor devine ino
portună, ducînd la o diminuare a venitu
rilor statului. Susținătorii doctrinei ofertei 
consideră, din contră, că acest prag a fost 
deja depășit și că în prezent, S.U.A. se 
află în așa-zisa porțiune „prohibitivă” a 
„curbei" lui Arthur Laffer. A reduce pa
siunea fiscală înseamnă, în optica aces
tuia, a contribui la însănătoșirea eco
nomiei, la stăvilirea inflației și a șomaju
lui, la creșterea veniturilor statului conco
mitent cu cele ale salariaților. Se apre 
ciază, de asemenea, că reducerea impo
zitelor concepută și aplicată de către sus
ținătorii actualei politici economice ame
ricane, mergînd în paralel cu cea de re
ducere a cheltuielilor publice * 2 • **),  acțio
nează pe baza unui program profund 
antisocial care va lovi mai ales în cei 
mai săraci și cei mai dezmoșteniți. „Ceea 
ce li se va da cu dreapta prin reducerea 
fiscalității, li se va lua cu stînga prin re
ducerea cheltuielilor publice" — se afirmă, 
adeseori, alimentîndu-se, cu noi argumen
te, pesimismul asupra însănătoșirii eco
nomiei.

Marina RUDÂREANU
Institutul de economie socialistă

O ecuație a eficienței : 
antipoluare = recuperare 

de reală eficiență pentru condu
cătorii de întreprinderi. A luat 
naștere, arată F.M., o adevărată 
industrie de prevenire a poluării 
în care sînt concentrate impor
tante forțe de cercetare; au fost 
create noi locuri de muncă. Dar 
ceea ce reprezintă principala 
schimbare este faptul că, in 
mediul industrial, s-a înrădăcinat 
convingerea potrivit căreia pre
venirea poluării echivalează cu 
recuperarea unor importante 
cantități de substanțe utile pen
tru producție. Acest mod de a 
privi lucrurile a condus la pro
movarea unei noi concepții în 
ingineria tehnologică prin care 
se urmărește in mod convergent 
recuperarea tuturor subproduse
lor și eliminarea surselor de po
luare.

Sesiune științifică
• La lași a avut loc sesiunea 

științifică cu tema „Probleme 

teoretice și metodologice cu pri
vire la dezvoltarea economico- 
socială in profil teritorial", orga
nizată de către Comitetul jude- 
țean de partid lași, cu contribu
ția Institutului Central de Cerce
tări Economice, Institutului de 
Planificare și Prognoză, Faculta
tea de științe economice din lași 
și catedra de economie politică 
de la Institutul politehnic „Gh. 
Asachi" lași.

Sesiunea s-a desfășurat în ca
drul unei ședințe plenare și trei 
secții: a) aspecte teoretice ale 
prognozării dezvoltării economi- 
co-sociale in profil teritorial; b) 
metodologia elaborării prognoze
lor teritoriale la nivel național și 
județean; cj metodologia elabo
rării prognozelor teritoriale la ni
velul unor ramuri și microzone. 
Au fost prezentate peste 75 de 
comunicări de către activiști de 
partid și de stat, cercetători din 
institute de profil și cadre didac

tice din invățămintul superior. 
Este a treia sesiune științifică or
ganizată la lași, in ultimii 5 ani, 
pe probleme ale dezvoltării teri
toriale, in cadrul preocupărilor 
care au loc pentru elaborarea 
unor studii de prognoză terito
rială, in vederea optimizării dez
voltării economico-sociale a ju
dețului in perspectiva anilor 
2000-2010.

In cadrul sesiunii s-a realizat 
o dezbatere amplă și rodnică 
asupra unui cerc larg de pro
bleme teoretico-metodologice, 
inregistrindu-se un aport însem
nat in direcția perfecționării ca
drului teoretic și metodologic a! 
cercetărilor ce se realizează in 
județ.



In sprijinul candidaților Ia eoncursul de admitere în învățămîntul economic superior

Rata acumulării și creșterea 
eficienței acumulării

Continuăm publicarea consultațiilor 
in sprijinul candidaților la concursul 
de admitere în învățămîntul economic 
superior. Din dorința de a spori efici
ența acestor consultații, elaborate de 
cadre didactice de specialitate din în
vățămîntul liceal și superior, sub egida 
Direcției științe sociale, din Ministerul 

Educației și Învățământului, ele nu se 
vor mai referi la întreaga temă pre
văzută în programă, ci vor aprofunda 
aspectele mai dificile ale temei respec
tive.

Actuala consultație se referă la tema 
„Venitul național și fondul național de 
dezvoltare economico-socială“. punctul 

patru și este publicată la solicitarea uno
ra dintre cititori, Amintim că o primă 
consultație la această temă a fost pu
blicată In nr. 20 din 21 mai a.c. al re
vistei și se referea la punctul 6 al 
temei.

I în sfera consumului, după trecerea venitului național prin 
procesul repartiției se formează două mari fonduri : fondul 

de acumulare (dezvoltare) și fondul de consum. Aceste două 
mari fonduri constituie componentele de bază ale utilizării fi
nale a venitului național.

Fondul de acumulare (dezvoltare) este acea parte a venitu
lui național destinată reproducției socialiste lărgite. Fondul de 
consum este partea din venitul național destinată satisfacerii 
nevoilor materiale și spirituale mereu crescânde ale întregii so
cietăți. Principalele elemente componente ale fondului de acu
mulare și ale fondului de consum rezultă din schema nr. 1.

Posibilitățile de lărgire a producției depind, în primul rînd, 
de mărimea fondului de acumulare. Astfel, cu cît este mai mare 
fondul de acumulare, sporesc și posibilitățile de lărgire a pro
ducției, de creștere în aceste condiții și a volumului venitului 
național. Efecte asemănătoare asupra posibilităților de desfă
șurare a procesului reproducției socialiste lărgite generează și 
rata acumulării. Prin rata acumulării (a) se înțelege expresia 
procentuală a raportului dintre fondul de acumulare (A) și 
venitul național (V.N.).

A
a =--------. ioo

V.N.
Dacă într-o țară venitul național total este de 400 miliarde 

dolari, iar fondul de acumulare este de 1.00 miliarde dolari, rata 
acumulării este de 25%, fiind determinată astfel :

A 100
a =- „------- --  100 -- --------- ■ 100 ~ 25%

V..N. 400
Din această relație se poate determina și mărimea fondului 

de acumulare în condițiile în care se cunosc volumul venitu
lui național utilizat și rata acumulării, astfel:

V.N. X a
A --------- -----------

100
Pornind de la exemplul de mai sus, fondul de acumulare se 

determină astfel :
400 V.N. X 25 a

A —--------------------- ---- 100 miliarde dolari
100

Prin urmare, mărimea fondului de acumulare și deci posibi
litățile de lărgire a producției depind, pe de o parte, de volu
mul absolut al venitului național, iar pe de altă parte, de rata 
acumulării.

2 Dependența mărimii fondului de acumulare de volumul ve
nitului național utilizat și de rata acumulării, demonstrează 

că pentru lărgirea proporțiilor producției, cît și pentru satisfa
cerea nevoilor materiale și spirituale mereu crescînde ale popu
lației, o importanță deosebită are proporția în care venitul na
țional utilizat se împarte în fond de acumulare și fond de con
sum. în egală măsură însă este importantă eficiența cu care 
este utilizat fondul de acumulare, eficiența investițiilor 
făcute. „Societatea noastră socialistă, ca orice societate de alt
fel, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c., trebuie să asigure permanent mijloa 
cele pentru reproducția lărgită, o acumulare înaltă — baza 
dezvoltării forțelor de producție, a nivelului de civilizație ge
nerală a țării. în același timp, trebuie să se asigure creșterea 
eficienței acumulării, a tuturor investițiilor, sporirea rentabili
tății economice și, odată cu acestea, creșterea venitului națio
nal, singura sursă a desfășurării neîntrerupte a reproducției 
lărgite și ridicării necontenite a nivelului de trai al intreguhli 
popor".

La fundamentarea proporției dintre fondul de acumulare și 
fondul de consum în țara noastră în etapa actuală se pornește 
de la necesitatea asigurării unei rate înalte a acumulării și 
de la necesitatea utilizării cit mai eficiente a acesteia. A- 
ceastă necesitate decurge în primul rînd, din cerințele revolu
ției științifice-tehnice contemporane. Introducerea în producție 
a noilor realizări ale științei și tehnicii necesită fonduri sporite 
de la o etapă la alta, care pot fi asigurate numai prin alocarea 
unei părți importante din venitul național în vederea lărgirii 
producției. Amplificarea preocupărilor în domeniul cercetărilor 
științifice au determinat creșterea ponderii cheltuielilor cu cer
cetarea științifică în venitul național. De asemenea, actuala re
voluție științifică-tehnică favorizează procesul de înnoire a pro*  
duselor, de ridicare a parametrilor tehnico-economici ai - 
tora și de lărgire pe această bază a producției.
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în al doilea rînd, creșterea puternică a forțelor de producție, 
modernizarea acestora, necesita importante fonduri pentru dez
voltarea acelor subramurî ale economiei naționale în care se 
produc principalele mijloace de producție. Dezvoltarea susținută 
a ramurilor de vîrf ale industriei constructoare de mașini : 
electronica, electrotehnica, mecanica fină etc., solicită un volum 
sporit de investiții care eu ca suisă principală fondul de acu
mulare.

Asigurarea bazei proprii de materii prime și energetice, pre
supune, de asemenea, ample investigații pe linia prospecțiuni
lor geologice, în vederea identificării, evaluării și stabilirii mo
dalităților pentru atragerea treptată a tuturor resurselor natu
rale în circuitul economic. Astfel, în actualul deceniu 1981— 
1990 sînt alocate fonduri mari de investiții pentru lărgirea ba
zei de materii prime și energetice, pentru ca țara noastră să 
devină în această perioadă independentă din punct de vedere 
energetic.

în al treilea rînd, mărimea acumulării, în etapa actuală, 
este organic legată de obiectivul strategic stabilit tie Congresul 
al XII-lea al I’.C.R. privind depășirea stadiului de țară în curs 
de dezvoltare și trecerea României în rîndurile țărilor cu dez
voltare economică medie pînă în anul 1985. Creșterea în ritm 
susținut a venitului național, a producției industriale și agri
cole, a productivității muncii etc., în vederea atingerii unui 
nivel al acestor indicatori calculați pe locuitor la nivelul reali
zărilor din țările cu dezvoltare economică medie, necesită întă
rirea bazei reproducției lărgite și deci alocarea unei părți im
portante din venitul național pentru acumulare.

în al patrulea rînd, înfăptuirea noii revoluții agrare, dez
voltarea susținută a producției agricole, alături de celelalte 
priorități ale economiei naționale în etapa actuală, necesită 
fonduri sporite pentru dezvoltarea și modernizarea produc
ției agricole.

în al cincilea rînd, dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor 
și localităților țării, modernizarea economiei tuturor județelor, 
dezvoltarea mai accelerată a economiei în județele cu un po
tențial industrial mai scăzut necesită înfăptuirea unui amplu 
program de investiții care își are sursa principală tot în fondul 
de acumulare. în aceeași direcție influențează și intensificarea 
procesului de urbanizare, de creare de noi centre urbane, pre
cum și realizarea celorlalte măsuri stabilite prin programul de 
sistematizare economico-socială a teritoriului țării.

în al șaselea rînd, acumularea este necesară și pen
tru asigurarea volumului sporit de investiții destinate dez
voltării bazei materiale a instituțiilor social-culturale. Ridica
rea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, pre
supune existența unei puternice baze materiale a instituțiilor 
din domeniile învățămîntului, culturii, sănătății, sportului, pre
cum și a unui fond de locuințe care să satisfacă exigențele 
populației. Reducerea duratei săptămînii de lucru în actualul 
deceniu va impune în mod necesar lărgirea bazei materiale a 
instituțiilor culturale și sportive și deci menținerea unei rate 
înalte a acumulării.

1 Experiența României demonstrează că utilizarea eficientă a 
J acumulării permite creșterea în ritm susținut a venitului na

țional și deci și a fondului de consum pentru asigurarea sa
tisfacerii pe un plan superior a nevoilor materiale și spirituale 
ale populației. Corelația dintre rata înaltă a acumulării, spori
rea venitului național și creșterea în ritm susținut â fondului 
de consum în țara noastră este convingător ilustrată de datele 
din tabelul următor. «

Așadar, rata înaltă a acumulării în țara noastră, și. ca expre
sie a utilizării ei eficiente, a fost însoțită de creșterea sporului 
de venit național de la o etapă la alta. în aceste condiții a 
fost posibilă creșterea în ritm susținut și a fondului de consum, 
care după anul 1965 a depășit ritmul mediu anual de 7,0 la 
sută, fiind superior față de perioadele anterioare.

Creșterea fondului de consum în condițiile unei rate înalte a 
lulării necesită și asigurarea unei eficiente economice ridi-

Rafa acumulării și creșterea venitului național în R.S. Român,

Perioada
Rata 

acumu
lării .

Sporul 
de venit 
național 

(mili
arde la)

Ritmul mediu anual 
de creștere

a venitu
lui na
țional

a fond, 
de con

sum

1951—1955 17,6 ■ -- _ _
1956—1960 16,0 27 6,9 4,5
1961—1965 24,3 51 7,0 5,3
1966—1970 28,8 66 7,8 7,0
1971—1975 34,1 150 11,3 7,5
1976—1980 36,3 248 7,2 7,0

cate în utilizarea fondului de acumulare, deoarece numai pe 
această bază este posibilă obținerea sporului de venit național. 
Totodată, utilizarea cu eficiență economică sporită a fondului 
de acumulare în etapa actuală este posibilă ca urmare a revo
luției științifice tehnice, a soluțiilor moderne, înaintate oferite 
la numeroasele probleme pe care le ridică dezvoltarea pro
ducției.

Pentru cincinalul 1981—1985, rata acumulării va fi de 30%, 
asigurînd dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale, con
comitent cu ridicarea bunăstării întregului popor. Nivelul de 
30% al ratei acumulării în etapa actuală asigură creșterea în 
ritm susținut a producției industriale și agricole, a venitului 
național, trecerea pînă în anul 1985 a României în rîndurile 
țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic.

în aceste condiții are loc o creștere susținută și a venitului 
național pe locuitor care a sporit de la circa 7 670 lei în 1965, 
la peste 17 000 lei în 1975, la circa 23 000 lei în 1980, la circa 
35 000 lei în 1985, urmînd să ajungă la 50 000 lei în 1990.

Nivelul ratei acumulării, într-o etapă sau alta reflectă am
ploarea și complexitatea obiectivelor reproducției lărgite, pre
cum și efectele acțiunii unor factori tehnici, economici și soci- 
al-politici și care își pun amprenta asupra dezvoltării econo
mico-socială a unei țări. în acest context, rata acumulării în 
etapa actuală, utilizarea cît mai eficientă a acesteia trebuie 
să asigure desfășurarea într-un ritm susținut a reproducției, 
în condițiile în care economia mondială se confruntă 
cu probleme deosebit de complexe generate de criza 
economică, de prelungirea crizei energetice, de materii 
prime, alimentară etc., efecte ce se făc resimțite și în țara noas
tră. Legea pentru adoptarea Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 
1982, prin nivelul indicatorilor, prin principalele ritmuri și pro
porții, inclusiv din sfera producerii și utilizării venitului națio
nal, cuprinde sarcinile care decurg din obiectivul strategic al 
dezvoltării economico-sociale a României în actualul cincinal 
și, totodată, ține seama de unele fenomene ale economiei mon
diale. Ritmul de creștere a venitului național de 5,5% în anul 
1982 ca și ritmurile de creștere a producției industriale, agri
cole, a produsului social, deși sînt stabilite la dimensiuni mai 
mici față de perioadele anterioare, reflectă un dinamism pu
ternic, deoarece exprimă sporuri absolute considerabil mai mari 
și solicită serioase modificări de structură — accelerarea pro
gresului tehnologic, ridicarea eficienței economice etc. De men
ționat că ritmurile de creștere ale României și în etapa actuală 
se situează peste media europeană și mondială.

Menținerea dinamismului economiei românești, nece
sită în continuare asigurarea unei rate înalte a acumulării, 
repartizarea judicioasă a venitului național în fond de acu
mulare și fond de consum, luînd în considerare multitudinea 
factorilor care acționează în economia țării noastre și în eco
nomia mondială.

prof. dr. Constantin BĂRBÂCIORU
Universitatea din Craiova



România la Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării
Propuneri realiste*  constructive 

pentru o lume fără arme și fără războaie

ESTE o REALITATE profund îngrijorătoare că în perioada 
care a trecut de la prima sesiune specială a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite consacrată 

dezarmării situația în domeniul înarmărilor a evoluat într-o 
direcție opusă concluziilor și documentelor adoptate cu acel 
prilej. Accentuarea tendințelor de militarizare a vieții inter
naționale, acumularea în lume și în special pe continentul euro
pean a unui enorm potențial de distrugere, în condițiile perpe
tuării tendințelor de consolidare și reîmpărțire a sferelor de in
fluență , de amestec în treburile interne ale altor state, a mărit 
considerabil pericolele care amenință pacea, securitatea, însăși 
existența civilizației umane. în același timp, cheluielile militare 
provoacă mari dificultăți și distorsiuni în dezvoltarea econo
mică a tuturor țărilor, îndeosebi a celor în curs de dezvoltare, 
agravează criza economică mondială, reprezintă un obstacol ma
jor în calea lichidării subdezvoltării și a instaurării noii ordini 
economice internaționale, a realizării stabilității economice și 
politice mondiale.

Subliniind că nimic nu justifică și nu poate justifica cursa 
înarmărilor, politica de înarmare și război, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva în expunerea sa programatică la plenara lăr
gită din 1—2 iunie a.c. a C.C. al P.C.R. că „este tot mai evjdent, 
așa cum afirmă diferite organisme și congrese internaționale, 
îndeosebi ale oamenilor de știință, că intr-un nou război mon
dial atomo-nuclear n-ar mai exista nici învinși, nici învingători, 
ci va fi distrusă omenirea. De aceea se impune ca popoarele să-și 
unească eforturile pentru a opri cursa spre dezastru, pentru asi
gurarea păcii".

Pornind de la aceste realități, România consideră că astăzi, 
mai mult ca oricând, problema fundamentală a omenirii este 
pacea sau războiul. Poporul nostru, care în cursul istoriei sale 
milenare a cunoscut el însuși și a suferit, nu o dată, ororile și 
distrugerile războiului, iar în prezent se află angajat într-un 
grandios efort național de dezvoltare economică și socială, își 
exprimă convingerea că încetarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare reprezintă singura alternativă rațională la riscul 
real al unei conflagrații nucleare nimicitoare. în acest spirit, 
România a acționat și acționează cu consecvență pentru elimi
narea definitivă a forței din relațiile dintre state și soluționarea 
tuturor conflictelor și diferendelor internaționale exclusiv prin 
mijloace politice, prin tratative, pentru realizarea dezideratului 
vital al omenirii de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie. 
Luptător neabătut pentru cauza păcii, libertății și independenței 
popoarelor, președintele Nicolae Ceaușescu militează cu princi
pialitate și consecvență, în contactele și convorbirile sale frec
vente cu conducătorii altor țări, cu oameni politici din diferite 
țări, precum și în forurile internaționale, în favoarea renun
țării cu desăvârșire, de către toate statele, la politica de forță 
și dictat, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor, 
al națiunilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă.

Ca expresie a acestei politici consecvente, din împuternicirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și în baza mandatului încredin
țat de către Marea Adunare Națională, au fost prezentate de 
către ministrul de externe român actualei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. poziția țării noastre în problemele 
dezarmării și, în acest cadru, o serie de propuneri concrete des
tinate să contribuie la succesul acestui forum mondial. Pro
punerile ample, concrete ale țării noastre, însoțite de sem
nătura a 18 milioane de cetățeni ai României socialiste, repre
zintă o expresie convingătoare a profundului său atașament la 
cauza dezarmării și înțelegerii internaționale, a solidarității sale 
cu celelalte națiuni ale lumii în eforturile pentru realizarea 
unui acord între toate statele, pentru oprirea — pînă nu este 
prea tîrziu — a cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării.

Prezentând acest document țara noastră a pornit de la convin
gerea fermă că cea de-a doua sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmării poate și trebuie să mar- 
dieze o cotitură radicală în direcția opririi cursei iraționale a 
narinărilor și declanșării unui proces real de dezarmare, în 
nimul rînd de dezarmare nucleară. România își exprimă în- 
■rederea că stă în puterea țărilor membre ale O.N.U. ca, acțio- 

Iiînd cu spirit de răspundere și voință politică, să facă din 
această sesiune un moment hotărîtor în lupta pentru îndepli
nirea aspirațiilor arzătoare e'e poDoarelor sore o lume a înțele
gerii și cooperării între toate statele, indiferent de mărime 
sau orînduire socială.

Cele 17 propuneri prezentate săptămîna trecută de țara noas
tră în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
— și publicate și în revista noastră — reprezintă un program 
cuprinzător și unitar de acțiune vizînd soluționarea radicală 
a problemelor dezarmării. Sintetizînd și dezvoltînd corespun
zător condițiilor actuale propuneri susținute consecvent de 
România la O.N.U. și în alte foruri internaționale, acest program 
vizează toate laturile dezarmării și concepe în mod realist înfăp
tuirea acesteia ca pe un proces care poate fi înfăptuit numai 
treptat, prin măsuri parțiale ce ai- urma să fie negociate, atât 
bilateral cît și multilateral, cu priorități și termene bine sta
bilite, pe baza unei viziuni de perspectivă care să conducă în 
final la dezarmare generală și totală.

Caracterul realist al acestui document, elaborat sub directa 
îndr umare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este evidențiat și de 
faptul că se urmărește ca fiecare pas în direcția dezarmării să 
nu se realizeze în detrimentul vreunui stat, să nu micșoreze 
securitatea statelor și cea mondială în ansamblul său, ci să asi
gure echilibrul necesar, dar la cote tot mai scăzute, prin dimi
nuarea continuă a armamentelor.

Avînd în vedere că prin uriașa lor .capacitate de distrugere, 
armele nucleare reprezintă cea mai mare primejdie pentru ome
nire, programul prezentat de România la O.N.U. acordă o prio
ritate absolută dezarmării nucleare, ceea ce implică încetarea 
producției de arme nucleare și trecerea la reducerea treptată a 
stocurilor existente pînă la lichidarea lor totală, interzicerea 
definitivă a tuturor armelor nucleare și a celorlalte arme de 
distrugere în masă. In același timp, considerând pe deplin în
dreptățite preocupările multor popoare cu privire Ia pericolele 
pe care le prezintă armamentele convenționale, țara noastră 
subliniază importanța deosebită pe care ar avea-o pentru asi
gurarea păcii și securității internaționale adoptarea unor mă
suri eficace de reducere substanțială a acestor armamente și 
de creștere a îl‘crederii între state.

Considerând că aplicarea măsurilor vizînd oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare trebuie să se facă în con
diții de încredere reciprocă, România se pronunță pentru asi
gurarea unui control internațional strict și eficace al îndeplini
rii obligațiilor asumate, în vederea realizării unei dezar
mări reale.

Interdependența dintre dezarmare și soluționarea exclusiv prin 
mijloace pașnice a diferendelor internaționale scoate puternic 
m lumină importanța excepțională pe care ar avea-o angaja
mentul solemn al tuturor statelor de a renunța la orice formă 
de recurgere la forță și la amenințarea cu forța, de a respecta 
independența tuturor popoarelor, dreptul lor imprescriptibil de 
a-și hotărî liber destinele, fără nici un amestec din afară.

Considerînd că în lumea de azi dezarmarea, ca și alte pro
bleme globale de interes vital pentru întreaga omenire trebuie 
soluționate într-un mod democratic, cu participarea activă a 
tuturor statelor, România se pronunță și cu acest prilej pentru 
creșterea rolului și răspunderii Organizației Națiunilor Unite 
în oprirea cursei înarmărilor Și înfăptuirea dezarmării.

în același timp, un factor nou, progresist, în relațiile interna
ționale contemporane, de o însemnătate excepțională în lupta 
pentru salvgardarea păcii *pe  planeta noastră și afirmarea poli
ticii de destindere și independență națională îl reprezintă ac
țiunea popoarelor, a opiniei publice mondiale. Un rol deosebit 
revine în acest context tineretului, vital interesat în asigurarea 
unui viitor pașnic și fericit, precum și oamenilor de știință, 
care cunosc cel mai bine capacitatea distructivă a armamen
telor moderne și cărora, tocmai de aceea le revine răspunderea 
de a-și spune cuvîntul în dezbaterile în problema dezarmării.

în spiritul întregii sale politici de pace, colaborare și înțele
gere internațională, prezentîndu-și propunerile, țara noastră s-a 
declarat gata să conlucreze cu celelalte state, în spirit de re
ceptivitate, la examinarea oricăror propuneri constructive, astfel 
încît sesiunea specială să răspundă pe deplin așteptărilor po
poarelor, ducînd la adoptarea de măsuri practice de încetare a 
cursei înarmărilor și trecere,', la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru apărarea vieții , și civilizației pe pla
neta noastră, pentru a lăsa moștenire generațiilor de mîine o 
lume mai sigură, mai bună și mai dreaptă.

D. DIK’



STATISTICĂ INTERNAȚIONALĂ 

fări in curs de dezvoltare: avantajele 
economice ale dezarmării

CURSA înarmărilor constituie o uriașă risipă de mijloace 
materiale și forță de muncă, agravînd pericolul izbucnirii unui 
război nimicitor la scara planetei ; mai puțin cunoscute și cuan
tificate sînt uriașele posibilități pe care operația inversă — de
zarmarea — le-ar deschide în fața tuturor țărilor și îndeosebi 
a celor în curs de dezvoltare, pentru întărirea potențialului lor 
ecotnomico-social.

O asemenea încercare de evaluare a efectelor favorabile ale 
dezarmării asupra economiei țărilor cel mai puțin dezvoltate 
din lume a fost efectuată nu de mult sub egida O.N.U. Din ta
belul alăturat rezultă că, în cazul în care se vor realiza pași ho- 
tărîți în direcția dezarmării (concretizați, de pildă, în reducerea

Creșteri în perioada 1979—2000

Resurse
Locuri de munci de capital

P.I.B./loc. (în în industrie de capital
Grupul dolari S.U.A.) (milioane (miliarde
de țâri de om/an) dolari S.U.A.

ABC ABC ABC

143,4 353,1 246,2 29,6 48,4 234,9 57,3 135,8 236,9

136,1 190,4 139,8 134,1 177,6 132,4 364,4 501,3 137,5

țari
aridă a Africii 

Țări dm Africa 
tropicală 

Țări asiatice
cu un nivel redus 
al venitului 
național

Țări latino-ameri
cane, avind puține 
resurse

418,2 488,1 116,7 52,8 58,3 110,4 327.5 B78,3 115,5

______________________ 211.9 381,5 155,8 41,6 67,9 163,2 110,6 185.4 167,6 
A — In condițiile menținerii constante a ponderii cheltuielilor militare 

în P.N.B. și a repartiției geografice a industriei de armament ; B — In 
condițiile dezarmării, respectiv ale reducerii considerabile a cheltuielilor 
militare în bugetul tuturor statelor ; C — Raport procentual intre creș
terea din cazul B" si cea din cazul A.

Sursa : U.N., Doc. A/36/356, 5.X.1981.

cu două treimi a nivelului cheltuielilor militare ale celor două 
mari puteri și cu 60% a ponderii acestora în P.N.B.-ul celorlalte 
țări), resursele de capital ale țărilor din diferite zone în curs 
de dezvoltare din lume ar putea crește de 1,2—2,4 ori mai mult, 
decît în condițiile menținerii cursului actual al cursei înarmă
rilor. Aceasta ar permite majorarea mult mai substanțială a 
locurilor de muncă în industria țărilor respective, iar ambii 
factori conjugați ar permite accelerarea creșterii P.I.B./loc., în 
special în țările din zona aridă a Africii și din America Latină.

Evident, o asemenea evoluție presupune și amplificarea 
fluxului creditelor și ajutoarelor nerambursabile dinspre țările 
dezvoltate către țările în curs de dezvoltare, mai ales către cele

Previziuni asupra creșterii ajutorului public pentru dezvoltare, 
în condițiile dezarmării (în miliarde dolari S.U-A-, la prețurile 

din 1970)

1980 1390 20M
A — Ajutorul pentru dezvoltare la nivelul de 0,35% din P.N.B., în pe

rioada 1989—2000
B — Ajutorul de la pct. A, plus 15% din economiile realizate prin 

dezarmare în 1999 șl 25% în anul 2000
C — Ajutorul pentru dezvoltare la nivelul de 0,7% din P.N.B. în 1990, 

respectiv 1% din P.N.B. în anul 2000
D — Ajutorul de la pct. C, plus aceleași cote din economiile realizate 

prin dezarmare.
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mai sărace dintre ele. O imagine asupra efectului pe care l-ar 
avea canalizarea în acest sens — fie ea și parțială — a mijloace
lor eliberate prin dezarmare este oferită de graficul de mai jos, 
care ia drept bază două nivele actuale ale ajutorului public 
pentru dezvoltare : cel preconizat de O.N.U. (0,7% din P.N.B.-ul 
fiecărei țări furnizoare) și cel realizat efectiv (0,35 — în medie 
— din P.N.B.-ul global al țărilor furnizoare). Se observă că, dacă 
s-ar atinge în anul 2000 nivelul ajutorului public de dezvoltare 
stabilit de O.N.U. și — concomitent — s-ar ajunge să se orien
teze în același scop un sfert din fondurile economisite prin de
zarmare, volumul resurselor de care ar dispune țările în curs 
de dezvoltare în vederea accelerării progresului lor economico- 
social ar spori de patru-cinci ori în raport cu simpla extrapo
lare a situației actuale.

N.P.

Participarea României la G.A.T.T.
(Continuare din pag. 16)

țările capitaliste dezvoltate și cu 40% la cel în țările în curs de 
dezvoltare ; evitarea folosirii de către partenerii noștri comer
ciali a metodelor de evaluare vamală în scopuri protecționiste ; 
aplicarea de proceduri simplificate, nediscriminatorii la elibera
rea autorizațiilor de import din România ; evitarea utilizării 
standardelor și a sistemelor de certificare a conformității pro
duselor cu standardele în scopul creării de obstacole artificiale 
în calea exporturilor românești; prevenirea deschiderii de pro
ceduri antidumping împotriva exporturilor românești și a impu
nerii abuzive de taxe antidumping asupra importurilor prove
nind din România; facilitarea accesului produselor aeronautice 
românești pe piețele internaționale, grație eliminării taxelor va
male și a restricțiilor cantitative la aceste produse ; asigurarea de 
condiții mai favorabile pentru exporturile românești de carne 
de vită și produse lactate. în schimbul acestor facilități tarifare 
și netarifare pe care le-a obținut în urma rundei Tokyo, țara 
noastră a acordat reduceri de taxe vamale la import pentru 158 
poziții tarifare, a redus coeficientul de evaluare vamală, și-a 
asumat obligațiile din acordurile la care a aderat.

e) Asigurarea unui cadru favorabil pentru lărgirea exportu
rilor românești de produse textile prin participarea la, Aranja
mentul Multifibre încheiat în cadrul G.A.T.T., care stă la baza 
acordurilor bilaterale de reglementare a comerțului cu aceste 

•pduse.

f) Prin aderarea la Protocolul privind negocierile comerciale 
dintre 18 țâri în curs de dezvoltare, negociat în cadrul G.A.T.T., 
țara noastră beneficiază de reduceri de taxe vamale de 15—50% 
la exportul unor produse în țările membre la Protocol.

g) Fiind membră a G.A.T.T., țara noastră folosește regulile 
G.A.T.T. și mecanismele consultărilor pentru reglementarea 
unor probleme ce apar în schimburile comerciale cu celelalte 
țări membre.

h) Ca țară în curs de dezvoltare membră a G.A.T.T., țara 
noastră beneficiază de măsurile speciale în favoarea acestor țări 
și în special de asistență tehnică din partea secretariatului 
G.A.T.T., inclusiv pentru pregătirea de cadre în domeniul poli
ticilor comerciale.

în ce privește obligațiile asumate de partea română prin 
aderarea la G.A.T.T., în afara celor deja menționate, subliniem 
necesitatea respectării principiilor și regulilor sale (aplicarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate), publicarea și — după caz 
— transmiterea la G.A.T.T. a statisticilor și a reglementărilor 
de comerț exterior etc. 1

Cu ocazia primirii de către președintele Nicolae Ceaușescu, 
la 20 mai a.c., a directorului general al G.A.T.T., Arthur Dun
kel, care a făcut o vizită în țara noastră, acesta a dat o deosebi
tă apreciere contribuției României la activitățile G.A.T.T. Cu 
acest prilej s-a exprimat convingerea că reuniunea G.A.T.T. la 
nivel ministerial din toamna anului 1982 va contribui la dezvol
tarea liberă, echitabilă a relațiilor comerciale și economice in
ternaționale, la promovarea colaborării și înțelegerii între na
țiuni. Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărîrea 
României de a acționa pentru reușita acestei reuniuni.
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Stocurile mondiale 
de uraniu

STUDII ale Institutu
lui britanic al uraniului 
apreciază la 120 mii 
tone stocurile mondiale 
de uraniu, ceea ce — la 
o pondere a energiei nu
cleare în balanța ener
getică a lumii de numai 
<1 ta sută în prezent și 
17 la sută prognozat 
pentru. 1985 — permite 
concluzia că aceste 
stocuri vor continua să 
fie ridicate cel puțin pe 
parcursul intervalului 
menționat.

Sursa citată de ziarul 
Financial Times situea
ză la peste 40 mii t/an 
necesitățile de uraniu în 
țările nesocialiste, din 
acest total numai 28 mii 
tone fiind destinate ali
mentării reactoarelor, 
iar restul — pentru pro
cesul de îmbogățire. Dar 
chiar și în acest ultim 
caz oferta depășește ne
cesitățile ca urmare a 
încetinirii temporare a- 
pirută în construcția de

servele exploatabile aces
tea sînt estimate la 
circa 5 mil. tone, canti
tate care pînă în pers
pectiva anului 2000 este 
considerată drept sufici
entă și chiar peste nece 
sitățile tipurilor actuale 
de reactoare. In același 
timp, îmbunătățirile 
tehnologice vor fi în 
măsură să permită re
ducerea cu pînă la un 
sfert a consumului de 
uraniu pentru aceste 
tipuri de reactoare.

Intr-o etapă ulterioa
ră caracterizată prin re
venirea semnificativă a 
cererii, producătorii se 
vor vedea nevoiți să 
treacă la programe in
tense de explorare pen
tru a depista noi zăcă
minte sau, ca alternati
vă, să majoreze produc
tivitatea activității de 
exploatare în zăcămin
tele deja aflate în pro-, 
ducție cu conținut sărac 
de substanță utilă.

Previziuni Reconfirmate
PREVIZIUNILE pri

vind situația economiei
Piața, uraniului

Cerere anuală 
(inclusiv pt. f-ci 
de îmbogățire)
(tone uraniu)

1981
1930

• 1995

•H 000
64— 81 000
74—111 000

Ofc-Tta, esti
mativă (pro
ducție poten
țială maximă 
a minelor 
existente și a 

depozitelor 
cunoscute 

(tone uraniu)
43 000
96 000
86 600

reactoare, fenomen pus 
pe seama recesiunii din 
economia mondială.

In ceea ce privește re-

vest-germane pentru a- 
nul în curs sînt mai pu
țin optimiste decît anti
cipările făcute anul tre

cut de aceleași institu
te de specialitate și nu 
dau speranțe că R.F. 
Uermania va redeveni 
curînd „locomotiva" ță
rilor dezvoltate. Condi
țiile mai bune în care 
se desfășoară în acest an 
activitatea economică 
sînt caracterizate prin 
reducerea ratei dobînzi
lor (dar care rămîne 
totuși destul de ridicată 
față de nivelul obișnuit 
în cazul R.F.G.), ca ur
mare a diminuării defi
citului balanței de plăți 
precum și a declinului 
înregistrat de rata infla
ției, ceea ce a dus la 
creșterea încrederii în 
marca vest-germană și 
la descurajarea scurge
rii capitalurilor către 
alte țări. Totuși, inves
tițiile în producție ră- 
mîn reduse, iar șomajul 
— la un nivel ridicat. In 
toamna anului trecut 
institutele de prognoză 
anticipau pentru 1982 — 
o creștere a P.N.B. cu 1 
la sută și un nivel al șo
majului de 1,6 mii. per
soane. In luna mai a.c 
aceleași surse indicau 
posibilitatea unei creș
teri reale numai de 0,5 
la sută și cifra de 1,8 
mii. șomeri. Prin ritmul 
creșterii P.N.B. Germa
nia Federală se si
tuează încă în urma 
mediei celorlalte țări oc
cidentale dezvoltate, iar 
efectul combinat al 
stocurilor la producția 
de export și al inflației 
pune sub semnul între
bării posibilitatea învio
rării rapide — respec
tiv în a doua jumătate 
a acestui an — a econo
miei acestei țări.

Programe «Ic dezvoltare

Spania: măsuri de redresare economică
PERSISTENȚA stării de send-stagnare a economi

ei (P.i.b. a cunoscut creșteri minore : 2,7% în 1978,
0,6% în 1979, 1,2% în 1980, 1% in 1931), niveluri dintre., 
cele mai ridicate ale șomajului (14%) și inflației 
(14,4%)» un progres minor al investițiilor 'estimat la 
numai 1,5%, un deficit al plăților curente de 5 miliarde 
dolari și o datorie, externă pe termen lung de 27 mi
liarde dolari — au pus în fața guvernului spaniol pro
bleme de politică economică dintre cele mai dificile.

în vederea stimulării activității productive a fost 
elaborat un program de investiții publice pentru anii 
1982—1984 totalizînd 825 miliarde pesetas (aproximativ 
9 miliarde dolari), destinate în principal cercetării și 
dezvoltării tehnologice, proiectelor de conservare a 
energiei, dezvoltării transporturilor și infrastructurii 
în general, acordării de ajutoare agriculturii și pes
cuitului precum și finanțării parțiale a planurilor de 
restructurări în industrie. Acestea din urmă privesc 
următoarele ramuri • siderurgia, construcțiile navale, 
industria textilă, a hîrtiei, a bunurilor de echipament 
electrice și a componentelor electronice, iar fondu
rile necesare, estimate la 570 miliarde pesetas (circa 
fi miliarde dolari) în perioada 1981—1983, vor fi con
stituite — în afara alocărilor de la buget — din credi
te bancare interne.

Pentru agricultură, care a avut mult de suferit de 
pe urma gravei secete din 1931 (producția diverselor 
cereale s-a redus cu procente cuprinse intre 5% șH5%) 
a fost, de asemenea, elaborat un program prevăzînd 
extinderea irigațiilor pe 150 mii ha, ameliorarea sis
temului de irigații pe alte 125 mii ha, modernizarea 
producției agricole pe 10 mii ha de ferme și crearea a 
50 mii noi locuri de muncă în sectorul agricol.

în cadrul Programului energetic național în 1981 
au fost luate noi măsuri urmărind reducerea depen
denței de petrolul importat la 58% în 1982, creșterea 
utilizării energiei atomice (noi capacități totalizînd 10 
mii MW se află în construcție), a cărbunelui și gaze
lor naturale, intensificarea explorărilor petroliere atît 
în Spania cît și în străinătate prin cooperare, centra
lizarea sub controlul statului a utilizării petrolului și 
produselor petroliere.

România și Spania au dezvoltat continuu relațiile 
economice. în Spania funcționează o societate mixtă 
de producție și comercializare — Caroquem — pentru 
produse chimice și una — Romfarma — pentru medi
camente și cosmetice. România exportă în Spania trac
toare, autoturisme de teren ARO, rulmenți, produse 
siderurgice, produse chimice ș.a. și importă acumula
tori pentru mijloace de transport, produse siderurgice 
și neferoase etc.

Rădică GHEORGHIȚĂ 
I.E.M.

EVOLUȚII MONETARE
ÎN INTERVALUL 21—25 iunie a.c... pe fondul unor 

pronunțate oscilații ale cursului său față de majorita
tea valutelor occidentale, poziția dolarului S.U.A. pe 
plata valutară internațională s-a consolidat. Procesul 
de apreciere a monedei americane, cu deosebire spre 
sfîrșitul Intervalului analizat, a fost motivat în princi
pal ' ele evoluția curentă a dobînzilor la fondurile în 
dolari pe piețele S.U.A. și piața internațională de capi
taluri, dar mal ales de evoluția anticipată a acestor 
dobînzi de către majoritatea operatorilor de devize. 
Nivelul dobînzilor la fondurile federale s-a majorat de 
la circa 13,875 la 14,625% (Și peste), iar dobinzile la 
fondurile în eurodolari s-au menținut ferme. Eeartul 
de dobindâ față de c serie de alte valute, in special 
față de marca vest-germană și yenul japonez, s-a ac
centuat. , . , ,

Cursul lirei sterline față de dolar s-a deteriorat, de 
la 1,7325 dolari în ziua de referință de 18 iunie a.c. la 
1 7225 la finele intervalului analizat, menținindu-se 
însă ferm față de celelalte valute vest-europene. A- 
eeasta se explică îndeosebi prin faptul că, deși tra
versează o perioadă de puternice conflicte sociale, 
economia britanică înregistrează un ritm al inflației 
sub cel anticipat (9,5% în termeni anuali, în prezent) 
și performanțe relativ bune pe planul schimburilor 
comerciale cu străinătatea. Poziția mărcii vest-germane 
față de dolar s-a deteriorat sensibil, cursul tnodificîn- 
du-se de la 2,4650 mărcl/dolar la 18 iunie la 2,49 mărci/ 
dolar la 25 iunie — o depreciere de peste 1,0 puncte 
procentuale (p.p.) — îndeosebi sub influența , ecartului 
de dobîndă. Francul elvețian s-a menținut pe poziții 
relativ ferme (cursul în ziua de referință fiind 2,1350 
franci/dolar iar la finele săptămînii de 2,13 franci/

Evoluția cursurilor principalelor 
valute occidentale față de dola
rul S.U.A.

dolar), în principal ca efect al majorării de către 
marile bănci elvețiene a dobînzilor la depozitele la 
termen cu 0,5 p.p., cu începere din a doua zi a inter
valului analizat.

Cursul francului francez față de dolar a marcat o 
scădere de peste 1,7 p.p. (de la 6,8 la 6,93 franci/dolar) ; 
Banca Franței a continuat politica de .reducere a do
bînzilor interne de după „realinierea" recentă în ca
drul sistemului monetar (vest) european, o proporție 
apropiată de depreciere (circa 1,65 p.p.) a cunoscut 
lira italiană, cotată la finele intervalului de 1 402 lire/ 
dolar comparativ cu 1 379 lire/dolar în ziua de referință. 
Yenul japonez s-a depreciat — în condițiile unei inter
venții substanțiale a Băncii Japoniei pentru susținerea 
valutei naționale — cu numai 0,20 p.p., situîndu-se la 
linele săptămînii la 253 yeni/dolar, față de 257,50 yeni/ 
dolar la 18 iunie a.c.

Dobinzile la fondurile în principalele eurovalute au 
marcat următoarea evoluție (nivel de ofertă .la depo
zitele pe 6 luni din zilele de 18 și 25 iunie a.c.) : euro
dolari — 16,625 și 16,875%, euromărci vest-germane — 
9,1875 ș: 9,1875%, eurofrancl elvețieni 6,875 și 6,5625%.

Prețul aurului a înregistrat scăderi sensibile atingînd 
în cursul intervalului și valori de 296 dolarl/uncle (cele 
mai joase din luna august 1979). La ultimul fixing de 
de la Londra din ziua de 25 iunie prețul aurului a 
atins 305,50 dolari/uncie, comparativ cu 303,75 dolari,' 
uncie la ultimul fixing din săptămîna precedentă.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEAN*  ’
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U.N.I.T.A.R.: un vast program de cercetare 

în sprijinul cooperării Sud-Sud

LA începutul acestui an, Programul 
Națiunilor Unite pentru formare și cer
cetare (U.N.I.T.A.R.) a lansat un vast 
program de cercetare privind posibilită
țile și limitele cooperării între țările în 
curs de dezvoltare, pe-plan regional și 
interregional. Grupul de specialiști în 
probleme ale dezvoltării (care se va 
reuni, în următorii doi ani la interval 
de cîteva luni pentru îmbunătățirea 
programului și determinarea implicați
ilor lui sub aspect social) își propune 
ca, în final, să elaboreze recomandări 
asupra celor mai pertinente politici în 
măsură . să stimuleze dezvoltarea inter
națională prin extinderea legăturilor 
regionale dintre țările, rămase în urmă, 
în condițiile unei cooperări mai efici
ente între Nord și Sud. Astfel, progra
mul va include cercetări orientate în 
trei planuri de acțiune : cooperarea re
gională între țările în curs de dezvol
tare ; cooperarea între țări — fie ele în 
curs de dezvoltare sau dezvoltate — in
tegrate unor, organisme regionale ; pro
bleme ce țin de cadrul legal, instituțio
nal, social și moral și care să permită 
buna funcționare a cooperării regionale 
sau interregionale.

Programul se încadrează în activitatea 
de cercetare pentru identificarea poli
ticilor și măsurilor adecvate în vederea 
realizării obiectivelor noii ordini eco
nomice internaționale, fiind în consens 
cu rezoluția O.N.U. privind negocierile 

globale menite să ducă Ia instaurarea 
unui nou sistem de relații economice in
ternaționale bazat pe principiile egali
tății în drepturi, avantajului reciproc 
și promovării intereselor tuturor țărilor.

Aceste preocupări sînt apreciate de 
inițiatorii proiectului ca esențiale pen
tru succesul negocierilor globale, atît 
timp cît se menține și se accentuează 
dependența țărilor incurs de dezvolta
re față de lumea industrializată, atît 
timp cît mecanismele de ajutor bilate
ral, cooperarea tehnică bilaterală frag
mentează posibilitatea unor eforturi 
globale. în acest context, cooperarea 
subregională, regională și interregională 
este văzută ca o cale pertinentă de a- 
bordare spre realizarea dezvoltării co
lective prin forțe proprii a țărilor ră
mase în urmă.

După cum sublinia directorul progra
mului, Ervin Laszlo*),  din gama largă 
a unor astfel de posibilități de coope
rare U.N.I.T.A.R. se concentrează asu
pra problemelor vizînd resursele umane 
și inovația, avantajele reciproce care 
trebuie să derive din consolidarea co
operării între grupuri de țări în curs 
de dezvoltare integrate în organisme re
gionale. Prin realizarea proiectelor se 
urmărește evidențierea și utilizarea cît 
mai completă a posibilităților economice 
de care dispune, pe planul cooperării, 
fiecare țară în curs de dezvoltare ; în 
același timp, țările industrializate pot

*) Laszlo, Ervin, UNITAR launches world
wide research on regional and interregional 
cooperation și Goals of the UNITAR Pro
grame on regional and interregional co-ope
ration, Bruxelles, mai 1932.

-----Breviar---- -
In urma încheierii negocierilor dintre 

țările industrializate din O.C.D.E. și cele 
petroliere membre ale O.P.E.C. s-a ho
tărî! reconstituirea și majorarea fondu
rilor alocate de F.A.O. țărilor în curs de 
dezvoltare prin intermediul Fondului in
ternațional de dezvoltare agricolă 
(F.I.D.A.). Fondurile F.I.D.A. urmează 
să fie majorate la 2,1 mrd. dolari (de la 
un mlrd. dolari în prezent) cu o parti
cipare estimată la 620 mii. dolari din 
partea țărilor dezvoltate din O.C.D.E., 
450 mii. dolari din partea țărilor petro
liere din O.P.E.C. și 30 mii. dolari 
vărsăminte ale țărilor în curs de dez
voltare membre. Luînd în calcul și ve
niturile realizate din dobînzi, Fondul va 
fi în măsură să aloce în perioada 1981— 
1983 1,3 mlrd. dolari în plus față de su
ma de 900 mii. dolari alocată pînă în 
1980 programelor de dezvoltare din ță
rile rămase în urmă.

Programul F.I.D.A. a fost constituit ca 
o instituție financiară menită să asigure 
fonduri pentru proiecte inițiate de gu
verne ale țărilor în curs de dezvoltare 
sau de către diverse agenții internațio
nale care acordă ajutoare externe. Scopul 
acestui program constă în sprijinirea 
eforturilor de creștere a producției agri
cole ,și în general a nivelului de trai al 
populației rurale din țările rămase in 
urmă.

avea rol de catalizator în sprijinirea e- 
forturilor de cooperare regională „Sud- 
Sud" ; ele pot să dedice o parte din pro
gramele lor de dezvoltare, asistenței 
tehnice în favoarea țărilor rămase în 
urmă, pentru a contribui la reducerea 
decalajelor ce afectează în prezent co
operarea regională.

Em. S

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ALIMENTAȚIE
LA CONFERINȚA Națiunilor Unite pentru Alimentație, ce s-a 

desfășurat la Acapulco (Mexic), cu participarea a 36 de țări 
importatoare și exportatoare, s-au dezbătut propunerile de eficienti- 
zare a ajutorului alimentar acordat țărilor sărace și căile de solu
ționare a gravelor probleme ce afectează 435 milioane locuitori ai 
planetei in stare de subnutriție. Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat la deschiderea conferinței că „situația 
alimentară în lume se găsește la cel mai critic punct după criza de 
la începutul anilor ’70, în special în Africa, unde fiecare persoană 
mănincă cu 15% mai puțin dccît în deceniul trecut".

Specialiștii din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (FAO) prezenți la conferință au subliniat 
că pentru eradicarea foametei pînă la sfîrșitul acestui secol ar fi 
necesar un ajutor alimentar suplimentar de 4 miliarde dolari anual. 
Lăsînd neschimbate actualele politici alimentare populația subnu
trită a globului ar putea înregistra o creștere sensibilă de la 435 
milioane locuitori, în prezent, la 585 milioane locuitori, pînă la 
sfîrșitul secolului.

Cea mai controversată problemă de pe agenda conferinței a con
stituit-a propunerea țărilor în curs de dezvoltare de stabilizare a 
prețurilor cerealelor pe piața internațională, prin înființarea în ță
rile sărace, a unor stocuri in valoare totală de 2 miliarde dolari 
(echivalent cu 12 milioane tone cereale). Aceste stocuri ar urma să 
fie puse la dispoziția țărilor sărace atunci cînd prețurile cerealelor 
pe piața internațională se majorează. Dar unele din princi
palele țări exportatoare de cereale, invocînd principiile pieței li

bere, au manifestat rezerve față de un asemenea plan, care ar pu
tea influența negativ balanța mondială cerere/ofertă. Pe de altă 
parte, ele au arătat că nu vor putea majora în mod semnificativ aju
torul alimentar pe termen apropiat, datorită importantelor lor defi
cite bugetare.

Ceilalți mari exportatori de cereale — Canada, Australia, C.E.E. 
— deși nu sînt de acord în principiu cu crearea unui stoc — au ară
tat o anumită flexibilitate în această problemă. Franța și R. F. 
Germania au declarat că vor majora ușor ajutorul alimentar acor
dat țărilor în curs de dezvoltare, dar așa cum apreciază oficialitățile 
de la Națiunile Unite, acest ajutor se situează cu mult sub nivelul 
necesar pentru eradicarea foametei în lume.

La încheierea conferinței cele 36 de delegații participante au a- 
probat concluziile finale, cerînd Consiliului Mondial al Alimentației 
(WFC) să elaboreze un studiu privind crearea unor rezerve la dis
poziția țărilor sărace, în perioadele de deficite cerealiere. S-a fă
cut totodată recomandarea să se studieze posibilitățile finanțării a- 
cestor stocuri de către Fondul Monetar Internațional (FMI). Aceste 
recomandări s-au făcut după ce principalele țări exportatoare de 
cereale au resp.ins propunerea creării unui stoc în valoare de 2 
miliarde dolari, echivalent cu importul anual al celor mai sărace 
țări.

Consiliul Mondial pentru Alimentație (WFC) urmează să elabo
reze .studiul și să-l prezinte la viitoarea Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare.

V. CĂMPEANU
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Persistența decalajelor

DATELE statistice publicate de 
U.N.C.T.A.D. evidențiază că, în perioa
da 1960—1980, datorită faptului că ță
rile în curs de dezvoltare au înregistrat 
un ritm de creștere economică superior 
celui al țărilor capitaliste dezvoltate, 
primul grup de țări și-a îmbunătățit 
întrucîtva poziția în cadrul ' producției 
mondiale. Pornind de la premisa că 
tendința amintită se va menține în pe
rioada următoare, experții U.N.C.T.A.D. 
apreciază că în anul 2000 ponderea 
țărilor capitaliste dezvoltate se va re
duce pînă aproape de 50 la sută, în 
timp ce ponderea țărilor nesocialiste în 
cuirs de dezvoltare va depăși un sfert 
(vezi tabelul).

Ponderi (în %) în populația și producția 
mondială

Produsul
Grupul ele țări Populație intern brut 

(total)
1)60 1980 2000*  1960 1980 2000*

DUPĂ CUM S-A ARĂTAT la cel 
de-al V-lea Congres al Partidului Co
munist din Vietnam, sarcina economi
că fundamentală în actualul deceniu 
constă în continuarea făuririi bazei teh- 
nico-materiale a socialismului (punîn- 
du-se accent pe dezvoltarea agricultu
rii, a producției de bunuri de larg con
sum și de mărfuri pentru export), în 
accelerarea progresului tehnic și pre
gătirea condițiilor pentru realizarea 
unui ritm mai rapid de creștere a in
dustriei grele în etapele următoare, în 
satisfacerea necesităților esențiale ale 
populației, în stabilizarea și ridicarea 
nivelului său de trai material și cul
tural.

în acest context planul de dezvoltare 
a economiei naționale a R.S. Vietnam 
pe anul 1982 prevede — ca principali 
indicatori — o creștere cu 4% față de 
nivelul din 1981 a produsului social 
total, cu 5% a venitului național, teu 
5% a producției industriale globale și 
cu 8% a celei agricole. în agricultură 
— principala ramură a economiei — 
extinderea cu 7% a suprafețelor desti
nate culturilor alimentare, alături de

Țări capitaliste
dezvoltate 22,9 19,4 16,2 72,1 64,7 50,3

Tari socialiste 34,2 31,9 28,9 16,0 20.6 23,6
Țări nesocia

liste în curs
de dezvol
tate 42,9 48,7 54,9 11,9 14,7 25,9

») Previziuni.
Sursa : U.N.C.T.A.D., Rapport sur le

commerce et le developpement, 1981.

Totuși, chiar și în aceste condiții și 
deși se scontează totodată o reducere 
treptată a ratei creșterii populației în 
țările în curs de dezvoltare, produsul 
intern brut mediu pe locuitor din acest 
grup de țări nu va reprezenta decît 
aproximativ 15 la sută din nivelul său 
mediu pentru țările capitaliste dezvol
tate.

R. S. Vietnam: 
jaloane ale dezvoltării 

lărgirea terenurilor irigate cu încă 44 
mii ha, va permite recoltarea a 16 mi
lioane tone de cereale (în echivalent 
orez nedecorticat), față de ceva mai 
mult de 15 mil. tone anul trecut; în 
domeniul zootehniei se urmărește în
deosebi sporirea cu 4—4,5% a șeptelu- 
lui de vite cornute mari și de porci. 
Aceste creșteri, ca și cele ale produc
ției industriale, exportului, volumului 
transporturilor, sînt susținute printr-un 
volum de investiții în economia națio
nală cu 6,7% superior celui din 1981.

S. U. A.: protejarea 
mediului înconjurător

DACĂ în anii ’60 în Statele Unite nu 
se putea vorbi încă de protejarea me
diului înconjurător ca de un domeniu 
distinct de activitate, în deceniul ur
mător — în urma înființării unei agen
ții de specialitate și a promulgării unei 
serii de legi — activitatea respectivă 
a cunoscut o dezvoltare rapidă. Cerce
tarea și elaborarea, fabricarea și in
stalarea, întreținerea, și repararea di
verselor aparaturi menite să prevină, să 
semnaleze sau să contracareze efectele 
multiplelor forme de poluare a mediu
lui înconjurător s-au desfășurat conco
mitent cu studierea unor probleme 
fundamentale legate de viața pe pla
neta noastră, corelația dintre starea 
mediului înconjurător și cea a sănătă
ții oamenilor, impactul diverselor acti
vități umane (inclusiv turismul), evo
luția utilizării solului planetei ș.a.

După aprecierea unor specialiști, în 
prezent — în cadrul celor peste treizeci 
de profesii legate direct de protecția 
mediului înconjurător — sînt ocupate 
(cu normă întreagă) circa 1,5 milioane 
de persoane, iar în perspectiva anului 
1990 efectivul lor este estimat la ceva 
mai mult de 2 milioane de persoane, 
respectiv 1,75% din întreaga populație 
activă a S.U.A.

în S.U.A. șase ramuri industriale — 
companiile producătoare de energie 
electrică, industria petrolului și chimi
că, industria hîrtiei, siderurgia și me
talurgia neferoasă — contribuie cu 
circa 80% la cheltuielile totale pentru 
combaterea poluării mediului înconju
rător, ceea ce le stimulează să dezvolte 
cercetarea în acest domeniu și să in
troducă tehnologii nepoluante.

îmbunătățirea valorificării 
resurselor secundare

LA UN seminar-dezbatere, organizat 
de filiala din Silezia de sud a Societă
ții științifice pentru organizare și con
ducere din R.P. Polonă, pe problemele 
utilizării optime a resurselor secunda
re, au fost examinate atît cauzele care 
frînează o asemenea utilizare cît și 
modalitățile de înlăturare a acestora. 
Printre recomandările făcute cu aceas
tă ocazie figurează — după cum arată 

revista Gospodarka materialami — in
cluderea gospodăririi resurselor secun
dare în modelul social-economic de 
dezvoltare a economiei naționale; 
perfecționarea sistemului de organizare 
a colectării, păstrării și transportului 
resurselor respective prevederea cerin
țelor acestei activități la proiectarea 
noilor întreprinderi; asigurarea unui 
sistem eficient de stimulare economică 
a colectării și folosirii resurselor se
cundare ; organizarea unor modalități 
de informare multilaterală asupra po
sibilităților de valorificare a resurselor 
menționate ; dezvoltarea producției de 
mașini și utilaje menite să faciliteze 
această valorificare; îmbunătățirea 
reglementărilor privind activitatea de 
valorificare a resurselor secundare; 
lărgirea și diversificarea activității de 
colectare a resturilor menajere, a re
ziduurilor și deșeurilor uffâgme și in
dustriale ; intensificarea cercetărilor 
științifice legate de valorificarea dife
ritelor deșeuri, îndeosebi în sectorul 
minier. Important este — s-a subliniat 
în cursul dezbaterilor — să se țină 
cont și de repercusiunile pe care valo
rificarea resurselor secundare le poate 
avea asupra unor indicatori ai activi
tății de producție, ca productivitatea 
muncii, fondul de retribuire, producția 
realizată.

Economia vest-germană 
in confruntare cu șomajul

ÎN R.F. Germania, a cărei economie 
este confruntată cu agravarea continuă 
a șomajului (efectivul mediu al șomeri
lor din aces an fiind evaluat la 1,8 mi
lioane, față de 1,6 milioane, la cît se 
ridicau estimațiile anterioare), se pre
vede o sporire cu circa 4,1 miliarde 
mărci a fondului de alocații pentru șo
maj din 1982. Povara respectivă pentru 
bugetul statului — remarca recent zia
rul Die Welt — ar fi putut să fie și mai 
mare, deoarece de fapt 40—50% din 
șomeri (printre care mulți tineri, ab
solvenți ai diferitelor școli și aflați în 
căutarea primului loc de muncă) nu be
neficiază de dreptul la alocații de șo
maj.

într -un studiu publicat de Institutul 
pentru cercetări economice (D.I.W.) din 
Berlinul occidental, se relevă că una 
din cauzele primare ale recrudescenței 
șomajului în R.F.G. o constituie orien
tarea politicii financiare din ultimii 
trei ani, care a determinat reducerea 
investițiilor publice. Specialiștii institu
tului recomandă elaborarea și promo
varea pe termen lung a unei politici 
consecvente în domeniul financiar și 
al ocupării forței de muncă, politică 
care să prevadă — printre altele — 
lărgirea investițiilor bugetare pentru 
relansarea activității în sectorul con
strucțiilor, deosebit de afectat de criza 
economică.
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carea integrală a tuturor resurselor lo
cale combustibile (lemn de la defri
șări, cioate, coaje de lemn, paie etc.) 
în acest sens, unitățile de specialitate 
trebuie să examineze posibilitatea con
struirii de cazane la care să poată fi 
folosiți orice fel de combustibili.

în ceea ce privește valorificarea sur
selor noi de energie, în vederea mă
ririi aportului acestora la acoperirea 
necesarului de energie termică prin 
panouri solare, stații de utilizare a 
apelor geotermale, pompe de căldură 
pentru valorificarea căldurii deșeu, in
stalații de producere a biogaz.*lui,  ca
zane pentru arderea deșeurilor mena
jere și a altor resurse combustibile, 
s-au prevăzut măsuri privind îmbună
tățirea echipamentelor și instalațiilor 
pentru sporirea performanțelor lor e- 
conomice și tehnice.

Soluțiile de perspectivă privind ali
mentarea cu energie termică a consu
matorilor, care corespund și sarcinilor 
de gospodărire eficientă a acesteia, 
sînt :

— termoficarea pe cărbune repre
zintă soluția optimă de alimentare cu 
căldură a marilor consumatori indus
triali și urbani. Se are în vedere pre

luarea consumului de căldură din lo
calitățile cu mari platforme industriale 
și cartiere noi de locuințe netermofi- 
cate pînă în prezent, cît și a celor ali
mentate pînă acum din centrale elec
trice de termoficare funcționînd pe 
hidrocarburi, dispon.ibilizîndu-se, ast
fel, mari cantități de resurse energeti
ce deficitare ;

— pentru localitățile cu nivele de 
consum de căldură mai reduse de 100— 
150 Gcal/h, termoficarea se justifică 
economic numai în cazuri speciale (le
gate de utilizarea de resurse energeti
ce secundare, disponibilizarea unor 
cantități de hidrocarburi din centralele 
existente etc) ;

— pentru localitățile cu consumuri 
termice mai reduse, soluțiile de ali
mentare cu căldură sînt reprezentate 
de centralele termice de zonă, de cvar
tal și de bloc și de instalații indivi
duale de încălzire și sobe.

în ceea ce privește echipamentele 
pentru centralele de termoficare, deo
sebit de importantă este acțiunea pen
tru reproiectarea și realizarea acestora 
în vederea funcționării exclusiv pe 
cărbune fără adaos de hidrocarburi. în 
acest sens o atenție specială se cere 

acordată de către unitățile constructoa
re de mașini specializate în utilaj ener
getic realizării cazanelor de apă fier
binte pe cărbune de 50 Gcal/h și 
100 Gcal ha. Pentru mărirea eficienței 
soluțiilor de acoperire a consumului de 
energie termică este necesar să se co
releze cît mai strîns parametrii la care 
are loc consumul de căldură (presiu
ne și temperatură) cu echipamentele 
care se instalează.

înscrise în cadrul unui program de 
mare amploare, măsurile și acțiunile 
menite să conducă la economisirea și 
gospodărirea rațională a resurselor 
energetice prevăd sarcini pentru unele 
ministere, centrale industriale, între
prinderi, institute de cercetare și pro
iectare, comitete județene și municipa
le de partid și consilii populare. Cît 
privește ministerul nostru care, con
form hotărîrii Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. din 22 iunie 
1982 preia întreaga responsabilitate 
privind producerea, distribuția și utili
zarea, în condiții de eficiență maximă, 
a energiei termice, îi revin sarcini de 
maximă importanță pentru înfăptuirea 
prevederilor înscrise în programul de 
măsuri, astfel încît nivelele de econo
misire a energiei termice și de redu
cere a consumurilor de hidrocarburi 
să fie realizate în termen cît mai 
scurt.

NOTE

Resurse materiale care așteaptă 
să fie valorificate

VALORIFICAREA integrală a tuturor resurselor care se 
produc in economia națională constituie un obiectiv de înaltă 
răspundere pentru buna gospodărire a avuției țării. Orice efort 
depus în această direcție permite punerea la dispoziția econo
miei naționale a unor cantități suplimentare de produse, con
comitent cu creșterea eficienței activității desfășurate. Și nu 
puține sînt exemplele pozitive de acest gen.

Din păcate, se mai întîlnesc însă cazuri cînd însemnate can
tități de resurse materiale nu se valorifică la nivelul posibili
tăților. Așa se prezintă, de pildă, situația cu coaja rezultată din 
decojirea lemnului utilizat ca materie primă în industria de 
celuloză. Dacă în unele cazuri aceasta este arsă în instalații 
speciale (împreună cu păcura) pentru producerea căldurii sau 
energiei termice, în multe situații ea este folosită pentru astu
parea gropilor, sau pur și simplu este depozitată pe suprafețe 
întinse de teren. La Zărnești, spre exemplu, Combinatul de 
hîrtie și celuloză, prin procesul de decojire a buștenilor, obține 
zilnic peste 80 m3 de coajă. Nedispunînd de instalații de ardere 
a acesteia (instalațiile pe care le posedă nu au la dispoziție 
cantitățile necesare de păcură pentru arderea acestor resurse), 
coaja de copac este îngropată în zone unde terenul este acci
dentat sau este pusă ca zăplaz pe marginea rîului Vulcănița, iar 
o parte este depozitată pe un teren agricol — ocupînd zeci de 
hectare — pentru care plătește chirie. Un calcul sumar arată 
că în acest mod se pierd anual, numai la acest combinat, circa 
30 000 m3 de coajă. Dacă raportăm situația la nivelul întregii 
industrii de hîrtie și celuloză a țării — cantitatea irosită și 
nevalorificată de coajă de copac se ridică la sute de mii de 
metri cubi.

Nu poate exista nici o motivație pentru o asemenea stare de 
lucruri. De aceea, trebuie să se întreprindă cercetările necesare 
pentru găsirea de soluții, eficiente de valorificare, pentru reali
zarea instalațiilor corespunzătoare de ardere, în așa fel incit 
pierderile să fie eliminate cu desăvîrșire. Coaja de copac 
rămîne o resursă importantă care poate fi folosită ca îngfășă- 
mînt agricol, dacă este măcinată, sau ca un combustibil util 
în producerea căldurii și energiei termice. Se cere doar iniția
tivă, spirit gospodăresc, pentru a-i da o cît mai eficientă între
buințare.

Aproape asemănător stau lucrurile și cu o altă resursă pre
țioasă rezultată din procesele tehnologice din industria chimică, 
și anume bioxidul de carbon. In multe unități acesta este eșa- 
pat, poluînd atmosfera. Prin chimizare, bioxidul de carbon 
poate fi folosit la fabricarea metanolului, înlocuind gazul metan. 
Bunăoară, prin utilizarea a 5—6 000 metri cubi de bioxid de 
carbon la fabricarea metanolului producția ar crește în cazul 
Combinatului chimic din orașul Victoria cu circa 30%. econo 
misindu-se peste 26 milioane metri cubi gaz metan pe an.

Ce se poate întreprinde pentru a valorifica această impor
tantă resursă ? în cazul Combinatului chimic Făgăraș, care in 
procesele tehnologice de fabricare a amoniacului produce și 
bioxid de carbon, se impune captarea acestuia și trimiterea 
prin mijloace adecvate (conducte executate pe o distanță de 
numai 35 km) la combinatul chimic „Victoria" ; această din 
urmă unitate ar obține, astfel însemnate economii și beneficii 
peste plan, iar la nivelul țării s-ar disponibiliza milioane de 
metri cubi de gaz metan care ar putea fi folosit în alte scopuri. 
Dar economiile ar fi și mai mari dacă o asemenea acțiune de 
valorificare a bioxidului de carbon s-ar întreprind!: în toate 
unitățile care-l produc.

Am prezentat doar două exemple, dar sînt numeroase resurse 
care se irosesc în bună măsură, în timp ce economia națională 
face eforturi serioase pentru a le procura. Este momentul ca 
unitățile în cauză să fie obligate, prin măsuri corespunzătoare, 
să găsească soluții pentru valorificarea integrală a unor"ase- 
menea resurse, cooperîhd, dacă situația o cere, cu institutele 
de cercetare sau alte unități ce pot utiliza în procesele tehno
logice diferitele materii prime refolosibile pentru obținerea 
unei game cît mai variate de produse, cu costuri cît mai 
reduse.

V. B,
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Odată cu sosirea sezonului estival, noile modele de confecții se
află în magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat. 

De remarcat linia sport a modelelor expuse, in pas cu tendințele 
modei actuale.

Nu întîrziați I 
Aleaeti chiar acum noutățile expuse I



INVITAȚIE LA
SATUL DE VACANȚĂ CONSTANȚA

ln cartierul Tomis Nord — Constanța, in apropiere, 
plajei de ia Mamaia, in perimetrul cuprins între Mare 
Neagră, Lacul Siutghlol și Lacul Tăbăcăriei, un origina 
sat de vacanță a devenit de mai mulțl ani un loc de mar 
atracție pentru turiștii aflați pe litoral.

Satul de vacanță Constanța cuprinde 25 de case con 
struite în stilul gospodăriilor țărănești. Fiecare reprezint 
specificul unui județ cu tot ce are mai caracteristic ea st 
arhitectonic, elemente decorative, artizanat și chiar... ari 
culinară ; căci în majoritatea acestor case funcționeaz 
unități de alimentație publică — mici restaurante — 1 
care oaspeții se pot delecta cu cele mai gustoase mlncă 
ruri tradiționale și regionale.

An de an, Satul de vacanță Constanța se prezintă c 
noutăți șî îmbunătățiri în organizare, aprovizionare i 
servire. Unele case, precum și un camping oferă și posi 
bilități de cazare.

Tot aici s-a organizat un mare bazar realizat in stil rus 
tic, sugerind o curte țărănească, în interiorul căreia s 
desfac articole de artizanat, de plajă și sport, galanteri 
țesături șa.

Casa dobrogeană

Vizitați satul de vacanță Consta

Casa vrînceană


