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CONGRESUL AL XII-LEA AL P_C_R_ DESPRE TRANSFORMAREA
ROMÂNIEI ÎNTR-O ŢARĂ SOCIALISTĂ MEDIU DEZVOLTATĂ

GHEORGHE CREŢOIU

Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Roman, ţinut in peri-
oada 19--23 noiembrie 1979, se înscrie ca un moment de însemnătate
cardinală in cronica edificării noii orĭnduiri in Romania şi, in general,
in istoria poporului romăn. Analizînd activitatea desfăşurată de partid
şi de intregul popor romăn in perioada ultimilor cinci ani care au tre-
cut de la Congresul al XI-lea - care a adoptat Programul făuririii socie-
tăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintarii Romaniei spre comu-
nism -- Congresul a adoptat, totodată, documente de maximă importanţă
pentru vi-itorfu-l ţării: Directívele cu privire la dezvoltarea economico-
socială a Romaniei în cincinalul 1981-1985 şi orientările de perspectivă
pînă în 1990, precum şi Programele-directivă cu privire la cercetarea
ştiinţifică şi progresul tehnic, asigurarea resurselor energetice, dezvol-
tarea economico-socială in profil teritorial, creşterea nivelului de trai
şi ridicarea calităţii vieţii intregului popor. Aceste documente, impreună
cu Raportul prezentat la Congres de' tovarăşul Nicoliae Oea-uşescu,
secretarul general al partidului, -- strălucită sinteză a prefacerilor struc-
turale revolutionare produse în viaţa poporului nostru, precum şi sa evolu-
ţiilor care au loc in economia mondială şi in gene-ral în viata internatională,
document de mare însemnătate teoretică şi practică pentru întreaga noas-
tră activitate viitoare - alcătuiesc şi orientările fundamentale ale dez-
voltării societăţii noastre in viitorii cinci ani, 1981--1985 şi in general
in următorul deceniu ,iar in unele domenii pînă in anul 2000. Ele re-
prezintă un vast program de dezvoltare economică şi socială a ţării,
cu o multilaterală fundamentare ştiinţifică, bazată pe cunoaşterea pro-
fundă a stadiului şi posibilităţilor actuale şi a cerinţelor etapei viitoare
de progres al patriei, precum si pe luarea în seamă a condiţiilor inter-
nationale actuale, a implicaţiilor pe care le are prelungirea crizei eco-
nomice şi, mai ales, adincirea crizei energetice şi in domeniul materiilor-
prime.

Aşa cum se, relevă in Documentele celui de al XII-lea Congres
obiectivul fundamental al viitorului plan cincinal il constituie continua-
rea, pe o treaptă superioară, a indeplinirii Programului partidului, creş-
terea in ritm susţinut a economiei naţionale, afirmarea cu putere a
revoluţiei tehnico-ştiinţifice in toate domeniile, trecerea la o nouă cali-
tate a intregii activităţi economico-sociale. Pe această bază se va asigura
consolidarea şi mai puternică a modului de producţie socialist, ridicarea

-'mln-._.¶l':I_ÅL-
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spirituale a ţării, a independenţei şi suveianitaţii Romaniei Sc
Se poate spune -după părerae mea că in această formulare

1sintetică pe atit de cuprinzătoare găsim exprimate trăsătura fu
Itală a viitorului plan cíncinal, -mijlocul hotărîtor prin care ur

se realizeze accelerarea trecerii la o nouă calitate si finalitate
, aumană şi politică a creşterii economice in ţara noastră

Dind o caracterizare siiitetica a acestor realizari si a transfo
_ 1pe care le va cunoaste ţara noastră in perioada 1981-1985 "

inla Congres tovarăşul Nicolae Ceauşescu a subliniat- Infăptuir
' :J Ivederilor noului cincinal va accelera dezvoltarea ţării atit in d

bazei tehnico-materiale, cit şi al organizării .societăţii asigurindu-:
5lerea venitului naţional pe locuitor, imbunătăţirea condiţiilor de

maselor, ridicarea nivelului invăţămintului, ştiinţei şi culturii, a g
general al civilizaţiei al poporului nostru. Romania va depasi,
stadiul de ţară socialistă in curs de dezvoltare si va deveni o t

Icialista mediu dezvoltată, parcurgind o etapă de cea mai mare
nătate in infaptuirea Programului partidului, pe drumul spre so
comunistă“ 1.

gradului de civilizaţie a intregului popor, întărirea forţei mat.

3

ir.

E

t

c

pivire a depăşirea stadiului de ţară 1de dez'~.'oltare şi transformarea Romaniei intr-o ţară socialistă c
voltare economică medie reprezintă o concluzie deosebit de bog
-continut, cu multiple valenţe atit pe planul teoiiei economice, ci
practicii sociale. În primul rind, trebuie subliniat că ea se insc
logica marilor obiective formulate de Programul P_C_R_ cu pri
apropierea României de tările dezvoltate ale lumii şi porneşte
premisa ca acest obiectiv se realizează gradual, prin acumulări c
five succesive şi prin schimbări calitative care privesc nivelul baze
nice-materiale, venitul naţional şi producţia socială pe locuitor, str
economiei naţionale, locul ţării in diviziunea internatională a ni
-asigurarea unor condiţii superioare de viata' materială si spiritual”
Î.. I III 0 I- Ii ,

Formularea tezei cu I' ` l I ^

_ t
. ' (

1

au rţz membru societatii.

_ _ I- ' _ p ui e tară socialistă r
«dezvoltată dă o expresie mai concretă stadiului de progres econoi
-social pe care-l va atinge tara noastră pînă la jumătatea deceniului
in făurirea unei e-conoinii moderne şi pune, in acelaşi timp, in fat.
sei *nuncitoare a tuturor oamenilor mun-fgii răspunderi mari. Tot
aceasta deschide în fata naţiunii noastre o perspectivă deosebit de
bilizatoare, antreiiind mai intens vointa sa de valorificare plen
l..=_:i.ui'c-1' posibilităţilor de progres, ca bază a trecerii pe trepte mai îi
ale civilizaţiei socialiste.

În al doilea rind foimularca coace tul ` d _

'I

1

a

itul concept depăşeşte lin:problematicii legate de dezvoltarea eco 1̀A

În al treilea rind,~semniIÎicaţia aces `

nomiei romanesti. Pe de o

1 Nicolae Ceauşescu Raport la cel cl l_ e a XII-lea Congres al ParComunist Roman, Ed. politică, 19î9, p- 25-26.
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definind intensitatea transformarilor innoitoare care au avut şi vor avea
loc în deceniul actual şi in viitorul cincinal, ea conferă acoperire reală
şi certitudine tezei că socialismul crează posibilitatea accelerării progre-
sului economico-social şi a lichidării subdezvoltării in termene istoriceşte
scurte. Pe de altă parte, experienţa ţării noastre arată că transformarea
posibilităţii depăşiriî stării de ţară în curs de dezvoltare - posibilitate
pe care, aşa cum a' arătat in repetate rînduri preşedintele României So-
cialiste, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, o au, practic, toate popoarele din
ţările aflate intr-o asemenea situaţie -- este leg-ată in mod hotăritor de
formularea unei politici ferme şi consecventa, bazate pe mobilizarea
maximă a resurselor naţionale, pe alocarea unei părţi importante din
venitul naţional pentru acumulare şi pe utilizarea eficientă a acesteia.
Pe o asemenea bază se poate asigura şi lărgirea colaborării economice

*cu alte ţări.
Pentru trecerea Romaniei în rindul ţărilor mediu dezvoltate şi, in

general pentru realizarea tuturor obiectivelor sociale pe care Romănia
şi le propune pentru viitor, Directívele Congresului al XII-lea al parti-
dului subliniază că in perioada 1981-1985 va crrntin-un procesul de dez-
voltare armonioasă a intregii societăţi, asigurindu-se creşterea in ritm
inalt a economiei naţionale, a produsului social şi venitului naţional.
realizarea unui echilibru corespunzător intre diferite ramuri şi sectoare
de activitate, amplasarea mai judicioasă a forţelor de producţie pe teri-
toriu, inflorirea şi mai puternică a ştiinţei, invtiţămintului şi culturii.

Realismul obiectivelor pe care şi le propune poporul romăn in etapa
următoare se întemeiază pe nivelul actual al bazei tehnice materiale,
realizat ca urmare a eforturilor de investiţii făcute mai ales in ulti-
mele două cincinale, cind a fost alocată pentru acumulare circa o treime
din venitul naţional. Ca urmare, valoare fondurilor fixe care funcţionau
in economia naţională s-a ridicat de la 207 miliarde lei în 1950 şi 517
miliarde lei in 1965 la 1581 miliarde lei în 1978, urmind ca în 1980 ea
să ajungă la aproape 2000 miliarde lei; la sfîrşitul cincinalului 1981-
1985 ea se va ridica la 3000 miliarde lei. Dacă ţinem seama de popu-
latia ocupiată, rezultă că pe o persoană ocupată in economie, valoarea.
fondfurilor fixe a crescut de la 24,6 mii lei în 1950 la peste 154 mii lei
in 1978 şi la peste 260 mii lei in 1985. Este important de subliniat că
peste 60%, din fondurile fixe existente astăzi in economie au fost puse
in funcţiune in ultimul deceniu, ceea ce pune in evidenţă gradul ridicat
de modernitate al bazei tehnice-materiale a ţării şi răspunderea unită-
ţilor economice in folosirea cit mai eficientă a acesteia. Menţionăm că
potrivit unor date - ponderea maşinilor şi utilajelor în parcul total de
maşini era în ultimii ani de 33%, in S.U.A., 370/H in R.F.G., 34% in
Franţa, 39 915 in Marea Britanic, 42% in Italia şi 600/O in Japonia 2.

Realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea se sprijină,
de asemenea, pe ritmurile sustin-ute de -creştere econ-omică_ realiza-te

1 2 L'Expansion, nov. 19?8.
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4 pînă in prezent şi propuse pentru perioada 1981---1985. Consecvenţa
5 liticii P.C.R. de realizare a unor ritmuri inalte de creştere
2 bază a apropierii treptate a României -de tă-rile dezvoltiate şi a sa
, cerii nevoilor societăţii noastre rezultă din datele tabelului de mai

. Ritmuri medii l P1~ev-aderi iasi-.mas
7 W" . 777" ~ *W 77 -|

,I Preli- I 1935 .
f 1971--,_ minărĭ . fată de ' Rítm me-

~| 1975 1 19?6- 1 -1980 diu anual;,, ' i' 1980 - '

"”' = Producţia globală
13I industrială

` Producţia globală
agricolă (medie

._-îi-_-I-Il'-1-1-în-

economie, miliarde lei) 548,9
Volumul comerţului "

exterior (pe perioada
de 5 ani) 3. 15,6

Productivitate muncii “
in industrie

Produsul social
Venitul naţional
Hetributia medie !

l-ih-1 FP? :omor

ale ţărănimii . . .

110.Ş .

I

_ anuală pe cinci ani) ţ 4,6 si 5,4- 6,0 ţ
- Investiţii totale in circa

970

15,0

8.8
9,5

10,4

re...-ale ' , 3,? Î 5,4-5,1 ş
Veniturile reale ' circa

5,4

1-=it,o--154,0 1

12-'-1.5-127.5 'i

130,0--135,0

150,0--157.5

140,0-_143.U*
133,5_-1315
138.0-143,0 ţ

in Î

115,0--113,0 =

120,0-123.0“

8,0--9,0

4,5--5.0

5,4-6,2

8,5-9.5

7,0--7,5
6,0-6,6
6,7-7,3

3.0-3,4

3,7-4,2“

J |

,, .

TJ

2.200 lei in 1950. Aceasta inseamnă că la acest indicator ţara n
se va ridica de la circa 1000 dolari pe locuitor in 1975 la 2400--2
dolari venit naţional în 1985, condiţie esenţială pentru trecerea Ro
niei in rindul ărilor cu `vel ed' d d flţ ni m iu e ezvo tare economică. Pot
prevederilor Documentelor Congresului al XII-lea -al partidului in 1
ţara noastră va realiza un venit naţional pe locuitor de 47--50 mii
__. _ __' 7 r

_* Calculată pe baza producţiei nete
** Crestere pc o persoană activă
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Pentru cin-cinalul 1981-1985 dimensionarea ritmurilor de creştere
seama pe de o parte de nivelul şi posibilităţile actuale ale econ
roinăneşti, iar pe de altă parte de cerinţele accentuării laturilor _cal1

.« tive ale dezvoltării, de sarcina accentuării gradului de valorificare
materiilor prime şi a realizării unor restructurări în industrie in
de criteriul economisirii materiilor prime şi resurselor eneregetice

Po»'t-rivit -calculelor, in viitorul cin-cinal veniitul naţional pe locui
t in Romania va spor intr-un ritm m-edil-u anual care este de 1,8 ori

perior creşterii medii anuale a produsului naţional brut pe locuitor
registrate in ultimul deceniu in majoritatea ţărilor care au acum
produs intern brut de peste 2.500 dolari pe locuitor. ln cele ce urm
vom releva transformările mai importante care vor marca acea

i bare calitativă pe care o reprezintă trecerea la un nivel mediu.
Pe această bază, venitul naţional, pe locuitor va creşte in 1985

34.600--35.900 lei, faţă de peste 27.000 lei in 1980, 17070 lei in 1975

r1
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sau 3000-3500 dolari, realizindu-se, astfel, un pas important înainte pe
drumul aproprierii de nivelul economic al ţărilor dezvoltate. _

Odată cu aceasta vor avea loc schimbări importante in structura eco-
nomiei naţionale, dominate de continuarea, pe o treaptă superioară, a
industrializării ţării şi a procesului de modernizare a producţiei. Se va
accentluia, in continuare, caracterul ind-us-trial al ţării, prin creşterea pon-
derii industriei in venitul naţional de la 60°/.J in 1980 la 65% in 1985
şi in produsul social de la 66% la aproape 70%. Totodată, industria va
asigura circa patru cincimi din nevoile economiei naţionale in maşini,
instalaţii şi utilaje pentru programul de investiţii, iar peste 65% din
exporturile vor fi reprezentate de -produsele construcţiei de ma-
şini, chimiei şi industriei uşoare.

Pentru a releva mai bine transformările care vor accentua caracte-
rul industriala-1 economiei românesti, menţionăm că potrivit datelor Băncii
Mondiale raportul dintre ponderea industriei şi ponderea agriculturii
in produsul intern brut în 1976 era de 5 :1 în Italia şi Danemarca 5,5 : 1
in Austria şi Australia. 7:1 in Franţa_ 6,2:1 in RD.G. şi circa 1011 in
Canada şi Cehoslovacia 3. Dacă avem in vedere că la noi ponderea
agriculturii va fi in 1985 de 10,90/U in produsul social şi 12,7% in veni-
tul naţional 4, atunci raportul dintre ponderea celor două ramuri in Ro-
mănia va ajunge in 1985 la 5,1:1 in cazul venitului naţional şi 6,-4:1 in
cel al produsului social. Dacă industria este luată împreună cu con-
strucţiile -atunci raportul va fi de 5,8:1 în cazul venitului naţional şi
7,8:1 în cel al produsului social.

Creşterea contribuţiei industriei la susţinerea dinamismului econo-
miei romdneşti şi la satisfacerea cerinţelor societăţii se sprijină pe ac-
centuarea laturilor calitative ale dezvoltării industriale, prin dezvoltarea
in ritm inalt a ramurilor de virf şi ridicarea gradului de telinicitate al
tuturor ramurilor industriale, precum şi prin intensificarea procesului de
restructurare a industriei, prin dezvoltarea mai rapidă a ramurilor mici
consumatoare de energie şi materii prime; construcţiile de maşini şi
chimia vor asigura pes.te jumătate din producţia industrială a -ţării. O
dezvoltare accentuată vor cunoaşte industriile uşoară şi alimentară, si-
multan cu diversificarea şi modernizarea producţiei.

Pe această bază, prin creşterile prevăzute de Directivele Congresului
al XII-lea al partidului nivelul producţiei la unele din principalele pro-
duse industriale se va situa ĭn 1985 la nivelul actual sau chiar va depăşi
nivelul -din une-le ţări dezvol-tate. Asemenea cresteri impo-rt.-anfile se vor
inregistra la energie electrică, oţel, acid sulfuric, sodă caustică, cauciuc
sintetic, ţesături, carne, lapte şi produse lactate şi alte produse ale in-
dustriei alimentare.

În perioada 1981-1985 dezvoltarea şi modernizarea agriculturii se
inscriu ca una din cele mai importante priorităţi ale planului cincinal,
de care depinde insăşi dezvoltarea industriei, a intregii economii naţio-
nale, ridicarea bunăstării intregului popor. Prin dezvoltarea intensă a
bazei tehnico-materiale şi aplicarea cu fermitate a cuceririlor ştiinţei

7 ' ""|

3 Vezi, World Economic Developpmznt, 1978, p. 81 şi Anuarul statistic al
ţărilor membre ale CAER 1977, p. 43.

4 Vezi, „Era Socialistă“ nr. 1771979, p. 12.
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, gu e ere su staiiţiala a randamen
telor şi a intregii producţii agiicole, ridicaiea neintrerupta a eficienţei
ååãiåomice, in 1985 se prevede realizarea unor recolte la hectar d

-3600 kg. griu si secara, 4530--4730 kg porumb 2260-2435 flo
. _ -° ` 1 a'rea soarelui, 38,500-40.000 kg. sfeclă de zahăr şi circa 17000 kg. legum

de cimp.

v-elul tehnic şi tehnologic al productiei accentuarea procesului de in, , o-dernizare şi innoirea produselor, tinind seama de cerinţele revoluţiei teh
nico-ştiinţifice şi ale competitivităţii pe plan internaţional. Este edifi-
cator din acest punct de vedere faptul ca la sfirsitul viitorului cincinal
circa 45% din valoarea producţiei industriei republicane prelucratoare
-va fi realizată pe seama produselor ce vor fi puse in fabricaţie in cin-
cinalul 1981.-1985; in construcţiile de maşini proporţia respectivă va
depăşi 70%. Dacă avem in vedere faptul că şi in cincinalul 1976--1980
produsele noi şi modernizate vor reprezenta circa 44% din valoarea pro-
ducţiei industriale prelucratoare inseamnă că practic producţia se reîn-I
noieşte complet in deceniul 1976-1985, ceea ce face ca durata ciclului'
de reinnoire a producţiei, de circa 10 ani pe ansamblul industriei şi de
5--7*an.'i în construcţiile de maşini să fie comparabilă cu cea rea-lizatäi
in unele ţări dezvoltate.

O com-ponen-tă imiportantă a nivelului de dezvoltare o constituie ni

l

O însemnătate cardinală pentru indeplinirea acestor obiective o are.- 1realizarea Programul-ui-directivă în domeniul cercetării stiintifice. . - ,' şi al
promovării progresului tehnic şi alocarea unor fonduri , pentru -cerce-
tare si dezvoltare tehnologică cu 50% mai mari în comparaţie cu
actuialul cincinal; ponderea cheltuielilor alocate cercetării in viitorul
cincinal v-a fi .asemănătoare cel-or diin ţări ca Belgia, *Fra-nţa, Italia,
Anglia, R. F. Germania 5.

Un domeniu hotăritor al transformăriflor calitative proiectat-e il repre-
zintă schimbarea in continuare a raportului dintre factorii extensin'
şi factorii intensivi ai cresterii economice, ridicarea mai accentuată a
eficienţei economice, aceasta urmind să aibă o contribuie s oiita laf t P *` "dezvoltarea economiei naţionale. Creşterea mai rapidă a productivităţii
muncii, accentuarea preocupărilor pentru economisirea şi valorificarea
superioară a resurselor materiale, ridicarea substanţială a eficienţei cu
care sint folosite fondurile fixe în toate ramurile şi unităţile de produc-
ţie, reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii sint prin-
cipalele direcţii de acţiune pentru accentuarea contribuţiei factorilor in-
tensivi la creşterea economică. Este edificator in această privinţă faptul
că circa 80%« din sporul producţiei nete industriale şi din sporul venitu-
lui naţional urmează să se realizeze pe seama creşterii productivităţii
muncii sociale, iar pe seama ridicării eficienţei fondurilor fixe in indus-
trie urmează să se asigure în 1985 faţă de 1980 peste 20% din sporul
prevăzut al venitului naţional. De asernenea se preconizează ca in dece-
iiiu 1981--1990 să se diminueze cu -circa 40% indicele mediu de consum 7
energetic la 1000 lei producţie industrială.

Un criteriu important de apreciere a nivelului de dezvoltare care
lcaracterizează nivelul productivităţii muncii şi schimbările în structura

5 Vezi, „Revista Economică“, nr. 47f24 nov. 1979, p. 9.

-L --- 1.' _

agrozootehnice in-aintiatfe se va asi - ra o cr şt -b '- " -
_ _ ._ _ _ E

e



 

'Ţ TRECEREA LA NIVELUL MEDIU DE DEZVOLTARE Q
l _------~ M __ ,,ñ___ ~--f _____,_ _ Î* fff - - _ __ r *rr __ff W* _, " _ _ _L__ r

socială il reprezintă structura populaţiei ocupate şi mai ales ponderea
populaţiei ocupate in agricultură. Se apreciază că in ţările in curs de
dezvoltare populaţia ocupată in agricultură se situează peste 30%, in
ţările cu nivelul mediu între 20fl/ii şi 30%, iar in ţările dezvoltate din
punct de vedere economic sub 20%. Cu cele 22".-in populaţia agricolă cit
va avea Romania în 1985 faţă de 32,,5'% în 1978 ea se va situa ferm
in rindul ţărilor cu dezvoltare economică meld-ie.

Tortodată vor avea loc importante schimbări pozitive in conditiile
de muncă şi de viaţă ale populaţiei, vor creşte veniturile şi producţia
bunurilor de consum, va avea loc un proces de ridicare continuă a cali-
tăţii vieţii. Se va generaliza săptămîna de lucru de 44 ore. Se vor con-
strui 1.100.000 apartamente din fondurile statului, reţeaua localităţilor
urbane va creşte de la 236 in 1975 la 505 în 1985, iar ponderea popu-
laţiei urbane se va ridica de la 43% in 1975 la 54,5% in 1985 --- pro-
porţie comparabílă cu cea pe care in 1975 o aveau, potrivit datelor Băn-
cii Mondiale, ţări ca Irlanda, Austria, Finlanda şi apropiată de cea
a Cehoslovaciei şi Elveţiei.

În această perioadă vor avea loc, de asemenea, perfecţionarea tutu-
ror raporturilor sociale, adincirea democraţiei socialiste, afirmarea per-
sonalităţii umane. '

Trecerea Roniăníei in rîndul ţărilor cu dezvoltare economică medie,
este un obiectiv pe deplin realist, care-şi are baza înainte de toate in
poli'-tfica ş~tiinţifi=că a -parti-dului nostru care ţine seama de cele mai i.n:~ilte
aspiratii ale poporului romăn. Hotărirea unanimă a Congresului al Xil-
iea al partidului de a-l realege pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu in inalta
funcţie de secretar general al P.C.R., reprezintă garanţia sigură a înfăp-
tuirii ne-aibătzitle a Programului P.C.R., a prevederilor măreţe referitoare
la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre şi la ridicarea Romă-
niei socialiste pe noi trepte de progres şi civilizaţie. Adeziunea comu-
niştilor şi a intregului nostru popor la această hotărĭre, precum şi la
toate Documeiitele adoptate de Congres reprezintă chezăşia traducerii in
viaţă a liniei strategice adoptată pentru viitorul cincinal, şi in general
a orientărilor de perspectivă pînă în 1990, astfel ca perioada 1981--1990
să fie deceniul realizării in linii mari a sarcinilor făuririi societăţii so-
cialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.
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DEVENIRE SOCIALA ŞI PROGRES ÎN SOCIALISM

ION TUDOSESCU

1. Procesul revoluţionar şi particularităţile progresului în socialism
1. Legile generale ale dezvoltării (legea contradicţiei, legea unităţii

dintre schimbările cantitative şi schimbări calitative, legea, trecerii de
la vechi la nou, de la inferior la superior) acţionează particularizat în
toate orinduirile sociale şi in toate etapele de progres ale acestora, în
fiecare epocă istorică.

Dlntr-o anume înţelegere schematică şi nedialectlcă a determinis-
mului complex al vieţii sociale in socialism, s-au propus diferite inter-
Dretări conţinutului acestor legi, sugerindu-se -- de exemplu -- limi-
tarea cimpului de acţiune a legii contradicţíei la aspectele unitare şi
neantagonice ale proceselor sociale specifice societăţii socialiste, limita-
rea cimpului de acţiune a legii unităţii dintre schimbări cantitative şi
calitative doar la momentele de discontinuitate ale dinamicii sistemului
social, restrin.gînd=u-se continu-tul acestei legi la schirnbările profunde pro-
duse in istoria societăţii de revoluţiile sociale (in contextul epocii noas-
tre la revoluţia socialistă, respectiv, la perioada de trecere de la capi-
talism la socialism).

O asemenea interpretare pierde din vedere caracterul dialectic al
progresului ,unitatea dintre continuu şi discontinuu in procesul dezvol-
tării şi manifestarea acestei unităţi in fiecare etapă a dezvoltării unei
orinduiri. O viziune de acest gen este cu atit mai neintemeiată in ce
priveşte caracterizarea procesului devenirii specific societăţii socialiste -
societate in care continua perfecţionare a relaţiilor de producţie şi a
structurilor organizationale intemeiate pe astfel de relaţii creează per-
manent teren favorabil înnoirilor în toate planurile vieţii sociale, unor
continue transformări de ordin calitativ. Astfel de transformări sint
definitorii pentru caracterizarea succesiunii etapelor societăţii sociale,
indeosebi pentru sublinierea seinnificaţiilor pe care le are procesul de
făurire a sooi-etătii socia-liste m-ultiilateiial dezvoltate şi de inaintare spre
comunism.

Sintetizînd trăsăturile schimbărilor care au loc in dinamica societă-
ţilor contemporane, indeosebi în societatea socialistă, se poate deduce o
teză fundamentală a materialismului istoric şi anume, faptul că revolu-
ţiile sociale sint insotite de o suită de prefaceri revoluţionare care au ca
efect .schimbări calitative caracteristice procesului de consolidare şi ma-
turizare a relaţiilor sociale specifice societăţii constitui-te pe temeiurile
revoluţiei respective. În acest sens se poate aprecia că în actuala etapă
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de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate are loc în ţara
noastră va adina proces revoluţionar. i

La surprinderea particulari-taţiloi procesului revoluţionar contem-
poran, o contribuţie hotăritoare o are tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Gene-
ralizînd procesele sociale care au loc in dezvoltarea actuală a societăţii
noastre experienţa mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu ajunge la concluzia că procesele revolu-
ţionare caracterizează nu nu-mai perioada revoluţiei proletare şi a con-
s'tru-cţiei socialismului, ci şi dinamica «proprie a societăţii socialiste. Mani-
festindu-se ca proces istoric care tlrece prin mai multe etape, pe -măsura
consolidării şi amplificării relaţiilor specifice şi a potenţelor sale crea-
toare, socialismul cunoaşte ritmuri de dezvoltare din ce în ce mai accele-
rate, mutatii succesive în toate domeniile vieţii sociale.

eO treaptă superioară de manifestarea schimbărilor caliltative cunoaşt
societatea socialistă in etapa actuală de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, în care acţiunea legii contradícţiei, a luptei dintre
nou şi vechi stimulează tensiuni creatoare necunoscute pînă acum în
istoria societăţii, a căror manifestare provoacă schimbări profunde la
scara intregului sistem social, pregatind condiţiile obiective şi subiective
pentru angajarea poporului nostru pe- drumul constructiei comunismului.

ln tot acest proces de dezvoltare multilaterală a socialismului şi
inaintare spre comunism, creşte permanent rolul factorului conştient,
acţiunea creatoare a maselor conduse de partidul revoluţionar al clasei
muncitoare, fapt care ridică pe trepte noi d.e necesitate, atitudinea si
combativtatea revoluţionară, devotamentul şi spiritul de abnegaţie al
oamenilor muncii pentru cauza socialismului şi comunismului, lupta
pentru promovarea noului in toate sectoarele de activitate. Este .necesar
un spirit de autiodepăşire revoluţionară. de dăruĭre de;-plină pentru inte-
resel-ee comune la toţi membrii soçietătii. Numai pe această cale se- poate
parcurge drumul istoric de la sofialism la comunism _ societate in
care oamenii vor dobîndi o deplină realizare a conditiei lor umane.

Trecera la procesul făuririi societăţii socialiste mu-ltflilateral dezvol-
ta-te ri-dlilcă pe o treaptă superi-oară nu numlai amploarea, ci şi profun-
zimea schimbărilor calitative care se produc in toate domeniile vieţii
sociale. Dealtfel, însăşi trecerea la această etapă reprezintă un salt cali-
tativ nu numai în structura ci şi în dina-„mica sistemului social socialist.
caracter“zată prin trecerea de la aczmiitiãri cantitative la schimbări cali-
tative in toate domeniile de activitate şi în primul rînd în activităţile de
ordin econ-onric. În R-aportul său la Confe-ninţa Naţională .a partidului
(decembrie 1977), tovarăşul Nicolae Ceauşescu a surprins pe deplit
esenţa schimbărilor caracteristice etapei actuale de dezvoltare a ţări
noastre, considerind in această privinţă că esentialul pentru perioade
făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate- în ţara noastră i
reci'-ezîmtă laturile de ordin calitativ in activităţile economice. Numa
asemenea schimbări pot asigura crearea unei puternice baze materiale
a ţării noastre. a cărei structurare la nivel calitativ superior presupune
telmo~logii radical scliimbate faţă de cele care se- aplică în prezent ir
procesul producţiei materiale, un nivel superior de tehnicitate in toat:
ramurile industriei; tipuri noi de materii prime si valorificarea superi-
oară a celor existente; noi surse de energie şi folosirea la randamentf



 

3 DEVENIRE SOCIALĂ ŞI PROGRES IN SOCIELLISIVI 13

superi-oare a surselor de energie existente ; dezvoltlar-e=a intensiva a ramu-
rilor industriei -prelucratoare, creşterea accentuată a productivităţii
muncii, prin mecanizarea şi automatizarea complexă a proceselor pro-
ductive, prin ridicarea calificării superioare a intregului personal mun-
citor; raţionalizarea superioară a proceselor de producţie prin perfectio-
narea mijloacelor economice .şle eficienifizare a acestora cum sînt : creş-
terea rapidă a eficienţei fon_durilor fixe şi utilizarea deplină a capaci-
tăţilor p1"odfu-ctive existecnte, creşterea gradului de valorificare -a mate-
rîilor prime. reducerea cheltuielilor de productie etc.

Toate aceste schim.-bări de ordin calitativ în domeniul ec-onomic se
reflectă şi presupun mutatii de ordin calitativ în toate celelalte domenii
ale vieţii sociale: la nivelul structurilor organizationale, pe linia adîn-
cirii democraţiei socialiste, a gradului -de participare- a maselor de oameni
ai muncii la activitatea decizională şi de conducere, a împletirii strînse
dintre activitatea de partid şi de sfat, a corelării atribuţiilor şi functiilor
statului cu cele ale organizaţiilor de masă şi obşteşti; la nivelul vieţii
spirituale şi a sistemului de valori morale, ideologice şi teoretice, pe
linia creşterii considerabile a gradului de conştiinţă şi competentă acţio-
nală a membrilor societăţii, -a spiritului de autoexigentă, autodisciplină
şi responsabilitate comunistă.

Transformările calitative pe care le determină procesele revoluţio-
nare speci-fiîce actualei eta-pe de dezvoltare a societăţii noastre vor de-
termina schimbări substantiiale de natură structurală şi la niivelul modului
de trai, a stil-ului de viaţă şi modului de comportare a oamenilor. schim-
bări care vor marca ridicarea civilizaţiei socialiste romanesti pe o treaptă
superioară.

Analiza mecanismului şi ritmurilor de dezvoltare a societăţii socia-
liste. a succesiunii etapelor constructiei şi dezvoltării ei multilaterale.
a procesului de construcţie a comunismului impune astfel o imagine
muie: mai complexă si nuanţată asup"a dialecticii vietii sociale, asupra
raportului -din-tre continuu şi discontinuu. în dezvoltarea so-cate-tăţii, consta-
tindu-se, între altele, continuitatea procesului revoluţionar şi după pre-
facerile revoluţionare radicale pe care le provoacă în istfioria societăţii
revolu-ţiile sociale, 1”-iecare nouă etapă in diacronia unei formaţiuni sociale
reprezentind un mome-nt calitativ superior. cu semnificaţie revoluţio-
nară,-in devenirea de ansamblu a societăţii.

Un astfel de moment revoluţionar în dialeoti-ca formatiunii sociale
socialiste, de adinci semnificatie in epoca noastră. il reprezintă făurirea
societăţii socialiste multilateral dezvoltate. etapă care deschide perspec-
tiva unor schimbări cal-itative profunde atît în raport cu structurile ma-
teriale, organizationale şi spirituale ale societăţii constit-uite pînă in
prezent, cît şi in raport cu perspectivele pe care le deschide evolutiei
societăţii omeneşti în directia construcţiei comunismului.

2. Societatea socialistă. structurată progresiv pe parcursul mai mul-
tor etape, flecare dintre azesiea semnificînd o nouă configurare a rapor-
turilor sociale la parametrii superiori de eficienţă socială şi umană, are
ca obiectiv fundamental - după -cum se subliniază in Programul par-
tiflului -- crearea conditiilor obiective subiective pentru trecerea la
comunism. C-onstrucţia comunismului _ valorificînd superior toate dis-

I'

 m _



1 F-.
I k I

| U

Y'

J

___..-,.._.__.....__

1
1

i
J

I1
3

l F14

"^"""'12--  +A'ín~q»-Î _@„*. -. .-..-.-..- _-

I. TUDOSESCU

ponibilităţile materiale şi spirituale pe care le provoacă socialismul
reprezintă o magistrala a progresului ca-re solicită mobilizarea tu
potenţelor creatoare ale oamenilor, inscnîindiu-se în istoria vieţii socí
ca o perioadă in care se coreleaza dialectic toate li.niile progresul
Întĭr-o asemenea societate, ritmurile înalte de productivitate a mun
sociale (care rezulta din corelarea ĭiniilor progresului) şi realizarea co
diţiei umane au ca ţelţ o 1postază superioară a unităţii -dintre in-.divid
societate, dintre .nevoile umane şi potenţele umanšzatoare ale socieiă
unitate care, din punct de vedere calitativ, va marca momentul istc
(de cea mai adincă semnificaţie revoluţionară) in care societatea 1.
cunoaşte o suprapunere ia necesitíăţii obifelctilve şi libertăţii um
(şi in acest cadru, libertatea încetează a fi numai aspiratie si devine
domeniu real de existenţă a oamenilor), rezultatul acestei suprapun
fiind edificarea ,,o.mului total”. Un astfel de model uman reprezintă n_
numai finalitatea majoră a procesului de construcţie a comunismul
ci şi condiţia fundamentală a instituirii stnucturilor obiective (-materi
şi organizationale) ale acestei societăţi, unei ipostaze umane pe dep
integrate social corespunzinfdu-i un sistem de relaţii sociale pe depl
umanizato-are, subordonate integral procesului de personalizare um

Atingerea acestui ţel al edificării sociale şi umane, «pe care-1 1
obiectiva societatea comunistă, presupune o riguroasă şi amplă stra
acţională in actlual-a etapa de dezvoltare a socialismului. Din punct
vedere metodologic, o astfel de strategie trebuie să respecte perman
principiul; uni«tăţii dintre co-ntinuu si discoritínuu in .procesul dezvo
să-si i`.ntemeîeze liniile directoare de acţiune pe o viziune sistemic-de
ministă asupra vietii sociale din care rezultă o coreflfafţie d=iale.ct1ică ir
creşterea economică şi edificarea morală şi spirtuală, dintre creş
produsului social si a veniiitului naţional (total şi pe cap de locuitor)
ridicarea bunăsltă-ri-i materiale şi spirituale .a memibrilor societăţii.

Elementele de bază ale unei asemenea slt:r.ateţe;ili au călăuzit lu
rfile Congresului -a-l XII-lea al P.C'.R., form-ind -temeiul mretodolo-gic
Directivelor dezvoltării economico-sociale sa noastre adoptate
Congres. În Ra_por~1:ul său la Con-gres, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
precizat în -acest] sens că obiectivul fundamental al viitorului
ci n-ci nai il constituie conrtin-ua-rea pe o treaptă superioară a îndeplini
Prograrnului partidului, cresterea in ritm sustin-ut a economiei naţion
afirmarea cu putere a revoluţiei tehnico-ştiinţifice în toate sectoa
de activitate, trecerea la o nouă calitate în toate domeniile vieţii socí
- pe această bază as.ig*urin.du-se consolidarea şi mai puternică a. mod
de producţie socialist, nidiscarea gradului de civilizati-e a în
popor_ întărirea forţei materiale şi spirituale a ţării, a inde-penden
şi suveraniltătii Romaniei socialiste.

Rezulfä de aisci unele p-articulafrităţi ale progresului în societa
românească contemporană, intre care şi ridicarea pe o treaptă, s
rioară a nivelului său economic şi tehnico-material, apropierea ei
ţările avansate industrial şi. totodată, de momentul istoric al perioa.
construcţiei comunismului. Privind din această perspectivă semnifi
transformarilor revoluţionare care au loc în .actuala etapă de dezvol
a societăţii noastre -- şi luind ca unitate de măsură creşterea veni
naţional care va ajunge pînă in 1985 la 2400-2500 dolari pe cap












































































































































































































































































































