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EFORTURI SPORITE

PENTRU REALIZAREA PLANULUI

LA MAȘINI-UNELTEPLUS Si MINUS LA REALIZĂRI FIZICE : O COMPENSARE REALA ?cu o contradicție tre nivelurilelorici și fizici : ducția globală, și productivitatea depășit

Primele patru luni din acest an s-au încheiat, pentru majoritatea producătorilor demașini-unelte, evidentă în- indicatorilor va- deși la pro- producția-marfă muncii s-auprevederile de plan, sortimentele ce trebuiau fabricate in această perioadă nu s-au realizat integral, uneori în cantități importante. îndeplinirea valorică a planului s-a obținut acolo unde planul fizic nu s-a realizat la anumite sortimente, prin fabricarea unor cantități suplimentare față de plan Ia alte categorii de mașini-unelte (vezi tabelul). La întreprinderea de mașini-unelte și agregate București nu a fost fabricată în termen o freză longitudinală cu portal, iar planul la mașinile agregat nu a fost realizat decît în proporție de 64%, dar s-au realizat, în plus, 8 strunguri carusel și 2 mașini orizontale de alezat și frezat ; la „Înfrățirea“-Oradea nerealizarea unui număr de mașini de găurit radial a fost „compensată" prin realizarea, peste prevederi, a 76 freze de producție, iar la întreprinderea mecanică din Sibiu în locul a 21 de mașini foarfecl-ghi- lotină, s-au oferit beneficiarilor 25 de prese abkant.A existat, desigur, un complex de cauze — obiective și subiective — care au condus la „substituirile" de sortimente în fabricație. Indiferent însă de natura lor, dat fiind că situația nu este deloc nouă la producătorii de mașini-unelte, considerăm necesar să precizăm încă odată că con- comitența unor minusuri și plusuri în realizarea planului sortimental, chiar dacă se compensează reciproc, nu este deloc o optică eficientă. Chiar dacă la producă

tor ea permite depășirea indicatorilor valorici, nu trebuie uitat că anumiți beneficiari nu primesc la termen mașinile-unelte în sortimentul solicitat, iar economia națională are de pierdut prin întârzierea punerilor în funcțiune a unor noi obiective de investiții.Pentru înlăturarea tacticii înlocuirilor de sortimente, centrala industrială ar trebui să joace un rol mai activ în găsirea unui echilibru mai adecvat ca pînă în prezent în întreprinderi între stabilitatea și flexibilitatea planului sortimental. Chiar dacă unele schimbări sortimentale au fost generate de solicitări suplimentare obiective (devansări ale unor puneri în funcțiune de capacități de producție sau la export), totuși, deoarece modificările au apărut într-un interval relativ scurt de la începerea anului de plan, se poate aprecia că, în virtutea atributelor cu care a fost investită, centrala trebuia să le prevadă, în marea lor majoritate, mai înainte, și împreună cu întreprinderile să le introducă în planul fizic.

NU ACȚIONEAZĂ NUMAI CAUZE Cauzele nere- alizării unor sortimente dinOBIECTIVE planul fizic sînt diferite :# funcționarea necorespunzătoare a mecanismului cooperării intre unele întreprinderi. La întreprinderea de strunguri din Arad, în luna aprilie planul fizic la strungurile revolver a fost realizat numai în proporție de 62,5%, deoarece nu s-au primit la vreme, conform contractelor, panourile electrice de la întreprinderea „Automatica“-București. La întreprinderea mecanică din Roman planul fizic la mașinile-unelte pentru așchierea metalelor, pe 4 luni a.c., a rămas neîndeplinit datorită sosirii cu întîrziere a douăbatiuri SC 14 de la întreprinderea „23 August" din București, și a 150 de motoare electrice de5,5 kW care erau contractate cu întreprinderea „Electromotor"- Timișoara, iar la „înfrățirea"- Oradea n-au fost realizate, în luna aprilie, 200 de mașini de găurit cu coloană din cauza întârzierii furnizorilor în livrarea cuplajelor electromagnetice etc. ;
Realizarea unor indicatori de plan in unele întreprinderi producătoare de mașini-unelte 

(în primele 4 luni a.c.)

întreprinderea

Produc- Produc
ția ția 

globală marfă

Produc- Sortiment realizat față 
tivitatea de prevederi
muncii-----------------------------------------------

în plus în minus

întreprinderea de 
mașini-unelte și 
agregate București 106,9 100,3

întreprinderea de 
mașini-unelte Bacău 103,2 105,3

întreprinderea de 
strunguri Arad 101,1 100,2
întreprinderea 
mecanică Roman 101,8 93,2

„înfrățirea" Oradea 101,4 100,9
întreprinderea 
mecanică Sibiu 102,2 103,1
întreprinderea 
mecanică Suceava 102,2 102,0
întreprinderea de 
strunguri Tîrgoviște 100,5 101,3

4- 3 strunguri — 1 freză
carusel longitudinală

+ 2 mașini 
orizontale de

eu portal

104,5 alezat și frezai 
+ 2 freze

longitudinale
101,9 cu portal

4 145 strunguri 
carusel

+ 20 strunguri
101,2 frontale

— 13 strunguri
101,9 carusel

4 76 mașini — 14 mașini
de frezat de de găurit

101,3 producție radial
4 25 prese — 21 foarfeci

102,1 abkant
4 100 mașini

ghilotină

102,1 de găurit
3 strunguri

100,6 paralele



NAȚIONALA

# sosirea cu întârziere a unor importuri de completare a provocat anumite nerealizări ale planului fizic la unele sortimente de mașini-unelte. Specialiștii din întreprinderile producătoare au a- preciat că acest fapt se datorește unor întârzieri în contractarea cu partenerul extern. Și în acest domeniu se cere mai multă operativitate : trebuie stabilit, mai din timp care este necesarul real de import, iar contactele și contractele cu furnizorii să se efectueze cu mai multă operativitate ;# funcționarea cu operativitate redusă a mecanismului aprovizionării a creat și ea dificultăți în fabricație. Unele contracte cu furnizorii de materii prime și materiale s-au încheiat tîrziu sau nu s-au încheiat penru acest an, nici pînă în prezent. Unii furnizori nu-și respectă la termen obligațiile contractuale : întreprinderea „23 August" nu a livrat necesarul de piese pentru programul de fabricație a mașinilor de rectificat de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București, întreprinderea „Vulcan" din București nu a livrat unele materiale turnate care au afectat realizarea în luna aprilie a 20 de bucăți de ștanțe pentru oțel- beton la întreprinderea mecanică din Suceava ș.a. ;# existența unor rezerve potențiale însemnate, insuficient atrase în circuitul productiv în unele întreprinderi producătoare 

de mașini-unelte. Ele constau — acolo unde apar — în resurse mari de creativitate tehnică ale colectivelor de oameni ai muncii, nepuse în valoare la cote maxime, în apelul încă destul de rezervat care se face la metodele moderne de conducere și organizare a producției și a muncii. Un mijloc relativ simplu de atragere a lor în circuitul producției l-ar putea reprezenta o mai activă preocupare pentru a generaliza experiența de mare valoare, acumulată la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București și din alte întreprinderi ale centralei, la unitățile unde, din aceste puncte de vedere, există încă mult loc pentru mai bine.

condițiuni a planului fizic la mașini-unelte în semestrul II al anului se cer efectuate acțiuni e- nergice pentru rezolvarea mai operativă a dificultăților :

CUM POT FI Pentru recu-
ÎNLĂTURATE perarea grab-
PRINCIPALE nică a restan-

LE DIFICUL țelor și realiza-
TĂȚI rea în bune

1 Ministerul de resort să asigure operativ livrarea motoarelor electrice restante de la întreprinderea „Electromotor“-Timi- șoara, a panourilor electrice de la „Automatica“-București și a pieselor fabricate la „23 August" din București către producătorii de mașini-unelte, dat fiind că partenerii au același for tutelar.

2Să se stabilească un furnizor unic pentru piesele turnate și forjate necesare producției de mașini-agregat. Stabilirea unei a- semenea întreprinderi, cu o producție adaptată specificiului de unicat al pieselor destinate mași- nilor-agregat, ar conduce la eliminarea unor neajunsuri legate de faptul că beneficiarii execută și livrează mai greu furnizorilor de mașini-unelte asemenea piese, datorită seriei mici cerută de aceștia din urmă.
3în general, apare necesară re- strîngerea numărului furnizorilor de piese turnate — care în prezent este de cîteva zeci — iar specializarea lor să asigure cu precădere o sortimentație variată, nu numai un tonaj diferit.

4 Să se clarifice mai operativ problema pieselor eboșate la care furnizorul desemnat pînă în prezent („23 August") nu poate acoperi întregul necesar pentru semestrul II.
5 în elaborarea planului de producție să se acorde mai multă atenție sincronizării mai adecvate între valoarea producției marfă stabilită și suma valorii sortimentelor prevăzute în planul fizic. Specialiștii din întreprinderi au apreciat că prin aceasta nu va mai fi posibil ca producția marfă să apară îndeplinită dacă nu se realizează integral planul la toate sortimentele.

B. PĂDURE

COMENTARIU LA UN GRAFIC ~~~~

Sînt folosite mașiniîe-unelte și utilajele 
din dotare la posibilitățile maxime ?

ANALIZA modului de folo
sire a parcului de mașini- 
unelte și utilaje in trimes

trul I a.c. comparativ cu aceiași 
perioadă din 1977 scoate în evi
dentă creșterea simțitoare a in
dicelui de utilizare (graficul).

Este de menționat că îmbu
nătățirea indicelui de utilizare 
a fondului de timp disponibil de 
mașini-unelte d'e bază pentru 
prelucrarea metalelor a avut loc 
atît in .secțiile de bază și sculării 
(86% față de 82.1%). cit și in 
secțiile indirect productive (81,9% 
față de 74%). Un aspect pozitiv 
îl constituie faptul că în ramura 
industriei construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor, 
care dețin o pondere de 86,2%). 
din totalul parcului de mașini 
unelte de bază, indicele de utili
zare a fost in trim. I a.c. d'e 
85,2%, comparativ cu 80.8% în 
aceeași perioadă clin 1977.

Deși s-au obținut îmbunătățiri 
importante, există încă în unele 
sectoare rezerve nevalorificate, 
ceea ce face ca volumul timpului 

de lucru neutilizat să însumeze 
in perioada respectivă peste 1 462 
mii-ore. mașini, revenind în me
die 19 ore pe o mașină (față de 
101 ore înregistrate în aceeași 
perioadă a anului trecut). Anali
za principalelor cauze care au 
generat această situație arată că 
ponderea cea mai mare (40%) o 
au schimburile neprogramate, la 
care se adaugă lipsa forței de 
muncă (30%), reparațiile acci
dentale (15%) și alte cauze (15%). 
De asemenea, la finele trim. I 
1978, in întreprinderile indus
triale de stat exista un număr d'e 
peste 5 mii mașini, utilaje și in
stalații nefolosite (care nu au 
funcționat o perioadă de cel 
puțin 3 luni), in creștere cu 209 
bucăți față, de situația de la șfir- 
șitul anului trecut : M.I.U, circa 
3 500, M.I.C.M.-800, MJ.Ch.-500, 
M.E.F.M.C.-400, etc).

în vederea valorificării rezer
velor existente, se impune ca 
fiecare colectiv de conducere 
din întreprinderi să-și intensifice 
preocupările pentru încărcarea

UTILIZAREA FONDULUI DE TIMP DISPONIBIL AL MAȘINILOR-UNELTE DE BAZA PENTRU 
PRELUCRAREA METALELOR

cit mai completă a potențialului 
tehnic d'e care dispune, să acțio
neze cu fermitate pentru reali 
zarea programelor de măsuri 
stabilite cu privire la organiza

rea de schimburi complete de 
lucru, asigurarea de forță de 
muncă corespunzătoare, scurta
rea perioadei de reparații, etc.
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îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnico-materială

SIMPLIFICĂRI NECESARE PE FILIERA

RELAȚIILOR CONTRACTUALE
IN CADRUL PROCESULUI | amplu de perfecționare a tuturor laturilor activității economico-sociale o importanță deosebită este acordată preocupărilor care vizează îmbunătățirea conducerii, planificării și organizării sistemului de aprovizionare tehnico-materială. La loc de frunte se situează în acest context problemele privitoare la perfecționarea aprovizionării cu metal.

CUM SATIS
FACE APRO
VIZIONAREA 
CU METAL 
EXIGENTELE 
BENEFICIARI
LOR?în anul 1974, a

în prezent aprovizionarea unităților din economie cu metale feroase se desfășoară după o metodologie elaborată cărei aplicare aasigurat, la vremea respectivă, o serie de rezultate pozitive.Astăzi, în condițiile creșterii rapide și constante a consumului de laminate, cînd apar în fiecare an noi și noi puncte de consum pe teritoriul țării, se conturează necesitatea obiectivă a unei distribuiriși gospodăriri mai rapide și mai judicioase a resurselor de metal. Aceasta, mai ales dacă se are în vedere faptul că actualul sistem de desfacere și respectiv de aprovizionare cu metal din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice prezintă rămîneri în urmă față de noile exigențe ale beneficiarilor in particular și ale eficienței în general.Acest sistem de aprovizionare prezintă în general următoarele neajunsuri : încarcă costul produselor la beneficiarii importurilor, prelungește termenul de imobilizare a materialelor pînă la darea lor în circuitul economic, mărește considerabil termenul de formare și rezolvare a dosarelor cu eventualele reclamații cantitative și calitative către partenerul extern, se încasează cote mari de adaos comercial (circa 160-180 milioane lei pe an) care, pe lîngă faptul că încarcă costul produselor în a căror componență intră, denaturează și volumul de activitate, numărul de personal necesar aprovizionării, transformă beneficiarii acestor 

importuri în avandepozite ale bazelor M.I.M. obligîndu-i (în condiții de custozi) să depoziteze ș. gestioneze separat aceste materiale, prelungește timpul afectai întocmirii specificațiilor și obținerii materialelor la 6-12 luni etc.Pe de altă parte, sistemul actual de baze și depozite din economie prin care se realizează derularea metalului prezintă și din punct de vedere al eficienței economice anumite neajunsuri : existența unui număr mare de baze și depozite cu paralelism în activitate (86 numai la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Agriculturii și Ministerul Industriei Metalurgice), antrenarea unui personal numeros care execută în paralel aceleași lucrări, pulverizarea stocurilor de metal în multe baze și depozite, din care cauză gradul de cunoaștere și posibilitatea de decizie unitară asupra lor este redusă, complicarea inutilă a sistemului informațional de planificare, cheltuieli inutile în circulația metalului, utilizarea la un nivel relativ scăzut a suprafețelor și capacităților de depozitare etc.Și din punct de vedere metodologic apar probleme deoarece elaborarea specificațiilor, comandarea și contractarea de către fiecare unitate beneficiară se efectuează în două etape : a) separat pentru cantitățile vagonabile pe care le transmit direct Ministerul Industriei Metalurgice și b) separat pentru cantitățile nevago- nabile pe care le transmit prin bazele județene ale M.A.T.M.C.G.F.F.Această metodologie de lucru nu oferă posibilitatea verificării, încă din stadiul inițial, a modului în care se asigură încadrarea în cotele și normele de consum aprobate, introducerea în consum a stocurilor supranormative și disponibile. restrîngerea mărcilor de oțel cu consumuri mici, eliminarea unor importuri costisitoare și înlocuirea acestora cu mărci de oțel din producția internă. Totodată, practicarea acestei metodologii duce la prelungirea duratei acțiu

nilor precontractuale. Emiterea repartițiilor se face după același sistem, limitînd astfel posibilitatea de a se asigura în faza de contractare lotizările pe stații de destinație în vederea creșterii ponderii metalului dirijat direct la consumator.
O PROPUNE
RE : CENTRA
LA METALU
LUI...

Considerăm că o soluționare de fond a problemei s-ar putea realiza prin înființarea unei „Centrale a metalului" care să funcționeze potrivit prevederilor legii nr. 11/ 1971 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste în subordonarea Ministerului Aprovizionării. Crearea acestei unități economice ar contribui la eliminarea paralelismelor actuale dintre rețelele de baze și depozite subordonate mai multor ministere, concentrarea stocurilor din economie și gestionarea unitară a acestora de cătreun singur organism, reducerea cheltuielilor de circulație prin eliminarea transporturilor lungi și încrucișate și a manipulărilor inutile, creșterea gradului de mecanizare a operațiunilor din baze și depozite, reducerea personalului TESA și muncitoresc din acest sector și orientarea lor spre celelalte sectoare. Totodată subordonarea sa față de M.A.T.M.C.G.F.F. ar permite eliminarea unor practici necorespunzătoare, care se mai manifestau uneori, și a căror apariție era favorizată de subordonarea bazelor de aprovizionare-des- facere față de producător : finanțarea stocurilor peste normativ, a producției greu vandabile sau fără desfacere asigurată, achitarea utilajelor de investiții pînă la deschiderea finanțării etc.Principalul obiectiv al Centralei metalului, organizată cu gestiune economică proprie și rețea județeană de desfacere, ar consta în a realiza, în mod unitar și eficient, politica de desfacere a metalului îndeplinind și rolul de coordonator în cadrul resurselor planificate, de balanță, ceea ce va conduce la încărcarea mai bună a capacităților de producție, dimensionarea e-



ficientă a stocurilor de metal, optimizarea operațiunilor de importexport ș.a.Atribuțiile și responsabilitățile de bază ale Centralei metalului ar putea fi concepute astfel : cumpărarea și vînzarea întregii producții de produse din metal, încheierea contractelor economice cu furnizorii și beneficiarii (la nivel de centrală). urmărirea sistematică a livrărilor (vagonabile și nevagona- bile), gestionarea unitară și competentă a stocurilor (urmărind rezolvarea problemelor curente de aprovizionare și desfacere), orientarea necesarului în așa fel incit să influențeze introducerea în producție și consum a unor produse și sortimente noi. cu elaborarea de normative pentru folosirea lor; realizarea importurilor și a exporturilor (printr-o întreprindere de comerț exterior din subordine), în acest caz sistemul de planificare și realizare a aprovizionării, în general, s-ar putea prezenta astfel :1. Planificarea aprovizionării : ministerele și centralele industriei transmit unităților subordonate cotele și repartițiile alocate acestora. în același timp, ele transmit un exemplar la baza județeană de aprovizionare tehnico-materială (conform competențelor teritoriale), iar alt exemplar, însoțit de un centralizator cu cotele alocate unităților, la centrala metalului, spre a putea fi controlate asupra încadrării în cotele aprobate.Unitățile beneficiare înaintează o singură dată comenzile-specifi- cații la baza județeană pentru întreaga cotă alocată, indiferent de cantitate (vagonabilă sau nevago- nabilă).Bazele județene primesc de la unitățile beneficiare din județ specificațiile comenzi pe care le verifică și centralizează — cu ajutorul centrelor de calcul teritoriale — și le înaintează la Centrala metalului. Acest organism le centralizează prin Centrul de calcul al M.A.T.M.C.G.F.F. și le contractează cu centralele siderurgice furnizoare din subordinea M.Î.M., urrnînd să transmită extrase din contractele încheiate la bazele județene în vederea încheierii contractelor cu unitățile beneficiare din județul respectiv.Cît privește aprovizionarea în cantități vagonabile, livrările se voi’ efectua în relații directe de la producători la consumatori, prin tranzit, iar canitățile nevagonabile vor fi livrate în bazele județene de aprovizionare — din subordinea Ministerului Aprovizionării — 

de unde se vor livra ulterior la beneficiarii efectivi. Materialele din importul centralizat, care se consumă în cantități nevagonabile, se vor derula prin bazele județene de frontieră.Unitățile bugetare — beneficiare de cantități mici — se vor aproviziona de la bazele județene de aprovizionare tehnico-materială pe bază de comenzi ferme fără cote, prin livrări prompte din cota „diverși".2. Centrala metalului urmează să aibă în subordine depozite metalurgice în B.J.A.T.M. în județele unde sînt baze ale M.I.M., depozitele metalurgice din B.J.A.T.M. vor ceda spațiile, utilajele și personalul în favoarea celorlalte depozite din cadrul bazei județene respective.Spațiile, utilajele și personalul din cele 40 de depozite metalurgice din cadrul bazelor M.A.I.A. — ca urmare a preluării acestei activități — devin disponibile spre a fi redistribuite altor sectoare. în aceste condiții, bazele M.A.I.A. vor rămîne specializate pentru materiale specifice agriculturii, specializare de altfel inclusă în prevederile H.C.M. nr. 569/1973....CARE POATE ECONOMISI ANUAL 400 MILIOANE LEI
Adoptarea sistemului de lucru propus ar conduce la :—• reducerea cu peste 50% a numărului debaze și depozite cu profil de metal :— reducerea relativă a personalului, după cum urmează :• personalul operativ și muncitorii prin mecanizarea sporită a operațiunilor de manipulare din depozite și prin mărirea indicelui de folosire a utilajelor și mașinilor, implicit a productivității muncii;• personalul TESA din depozite cu peste 30%, prin concentrarea activității în numai 40 de depozite ;O personalul din compartimentele corespunzătoare din ministerele: M.I.M.. M.A.I.A. și M.A.T.M.C.G.F.F.— posibilitatea creării unei singure rețele de retribuire pentru activitatea de aprovizionare cu metal, care va stimula stabilitatea personalului din depozite ;— concentrarea stocurilor de 

metal și gestionarea unitară a acestora, prin urmărirea lor pe calculator și redistribuirea operativă a acestora în vederea intro- duceiii în circuitul economic ;— simplificarea sistemului informațional în procesul de planificare și realizare a aprovizionării cu metal ;— reducerea numărului de relații contractuale cu peste 80% ;— eliminarea livrărilor din bază în bază, a transporturilor lungi și încrucișate, a manipulărilor inutile și duble, realizîn- du-se economii estimate la peste 10 milioane lei ;— creșterea gradului de folosire a capacităților de depozitare, a indicelui de folosire a mașinilor și utilajelor cu cea. 25—30%, prin efectuarea lucrului în baze în două și în trei schimburi,Ținînd seama de măsurile luate în ultima perioadă pentru dotarea bazelor județene cu capacități de depozitare și manipulare, considerăm că sînt asigurate condițiile pentru preluarea acestei activități de către fiecare bază județeană.Valorificarea economiilor ce se prelimina a se realiza prin aplicarea sistemului propus se ridică la peste 400 milioane lei anual.în fine, trebuie arătat că, în majoritatea țărilor industrializate, există organisme specializate, cu o pondere tot mai mare în desfacerea și aprovizionarea cu metal. în Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria există organisme economice de cumpărare-vîn- zare pentru metal. în U.R.S.S. există organizate uniuni de desfacere specializate de mărfuri, inclusiv pentru metal, în subordinea Comitetului de stat pentru aprovizionare, care cumpără și desfac întreaga producție prin numeroase baze și depozite din subordine. Și în țările capitaliste dezvoltate, funcționează numeroase organizații de desfacere cu rețele largi de baze și depozite care preiau producția și asigură desfacerea ei. în R.F. Germania, spre exemplu, cca. 70% din producția metalurgică se desface prin organizații de acest gen, în Japonia 80%, în Suedia 63% etc.Date fiind avantajele pe care le prezintă pentru economia națională, se poate aprecia că propunerea făcută ar putea să constituie obiectul unei analize atente a specialiștilor, a factorilor de resort.
Diomid STRUNGARII



ECONOMIE NAȚIONALA

EXPERIENȚE ÎN ACTUALITATE

Forța de acțiune a centralei industriale 
în îndeplinirea sarcinilor 

de comerț exterior

• Diversificarea ariei geogra
fice a exportului: în 7 ani, o 
creștere de peste 4 ori a nu
mărului țărilor beneficiare !

• Impulsionarea activității de 
comerț exterior prin integra
rea ei deplină în cadrul cen
tralei

• Punctul forte al strategiei de 
export — înnoirea și diversi
ficarea ofertei

© O expresie sintetică a creș
terii eficienței : îmbunătăți
rea cu peste 18% o cursului 
de revenire, pe total export, 
în primii doi ani ai cincina
lului :

I_________ _________ I
CENTRALA MATERIALELOR DE CONSTRUC

ȚII, prin unitățile sale de producție din întreaga 
țară, produce o gamă largă de materiale cum sînt : 
prefabricate din beton simplu și armat, materiale 
ceramice pentru placare și învelitori (pentru placa
rea pereților și pentru pardoseli, covoare și dale din 
mase plastice), produse din marmură, articole sani
tare din porțelan, materiale hidro, fono și termoizo- 
latoare, materiale de construcții și o gamă largă de 
produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă și 
altele.

Din totalul sortimentelor majoritatea sînt de dată 
recentă și foarte recentă. Anual gama acestora este 
în continuă diversificare și înnoire, potrivit cerințe
lor crescînde ale economiei naționale și ale partici
pării țării noastre la circuitul mondial de valori.

în activitatea de comerț exterior, centrala și-a 
preluat, începînd cu anul 1971, sarcinile pornind de 
la premisa îndeplinirii lor în strînsă colaborare cu 

întreprinderile de comerț exterior I.C.E. „Vitrocim"‘ 
(prin care efectuează peste 90% din exporturi) și
I.C.E.  „Forexim“, specializată în importuri de uti
laje și instalații specifice sectorului de materiale de 
construcții.

în îndeplinirea rolului și atribuțiilor sale de con
ducere, coordonare, îndrumare și control al întregii 
producții de materiale de construcții din sistemul 
său, centrala a avut și are, în domeniul comerțului 
exterior, următoarele orientări principale :

1. sporirea exportului,
2. raționalizarea importurilor,
3. creșterea eficienței economice și echilibrarea 

balanței comerciale de export-import.

CARE AU FOST MĂSURILE, ACȚIUNILE ȘI 
DECIZIILE CENTRALEI PE LINIA ÎNDEPLINIRII 
ACESTOR SARCINI ?ÎN PERIOADA de început a preluării de către centrala industrială a funcției de comerț exterior' și a integrării acesteia în activitatea de producție, pe lîngă existența și cunoaștrea planului — secțiunea de comerț exterior — a fost necesară înțelegerea și cunoașterea unor probleme și aspecte noi proprii acțiunii de comercializare pe piața externă. Astfel s-a constatat că spre deosebire de vînzarea mărfurilor la intern, unde desfacerea este în mare măsură asigurată prin plan, la export lucrurile se schimbă, întîlnind permanent noțiunea de „piață a cumpărătorul ui“.în rezolvarea acestor probleme majore s-a pornit de la întrebările : • Ce se solicită pe piețele externe ? • Care sînt condițiile de plasare? • Care este situația producției mărfurilor pentru export în fabricile noastre? Din răspunsurile Ia aceste întrebări a rezultat și răspunsul pentru problema : • Ce este de făcut? Astfel, am constatat că trebuie să luăm. în considerare o serie de factori, cum erau: faptul că materialele de construcții avînd un volum și o greutate mare la o valoare relativ mică, ceea ce înseamnă o competitivitate la distanțe geografice mari; faptul că declanșarea crizei mondiale a energiei și a materiilor prime în toamna anului 1973, a avut efecte de recesiune în special a- supra construcțiilor din țările capitaliste dezvoltate (volumul acestora a fost drastic redus, în proporții de 24—40%). 

în același timp țările deținătoare de petrodolari nu aveau încă elaborate programe economice de dezvoltare, care să permită absorbția excedentului de materiale de construcții de pe piața mondială. Oferta depășind cu mult cererea, concurența pentru introducerea pe noi piețe, chiar cu posibilități limitate de absorbție, a devenit și mai dură, în ce privește importul de materii prime și instalații pentru industria materialelor de construcții, acesta a fost confruntat, datorită aceleași crize, cu o creștere substanțială (chiar masivă, în unele sectoare) a prețurilor. Această situație a creat deosebite dificultăți, cu aceeași masă monetară se cumpărau mai puține mărfuri.
Reorientarea „gîndirii" 

exportatorului și producătorului

CUNOSCÎND fenomenele și evoluțiile pieței externe, trebuiau grabnic adoptate măsuri de aliniere la exigențele și specificul cererii externe concomitent cu satisfacerea, la un nivel superior a cerințelor interne. Aceasta, cu atît mai mult cu cît la început, în cadrul centralei industriale exportul era limitat mai mult la unele mărfuri care de fapt erau materii prime, supuse — 

la destinație •— unor prelucrări ulterioare (de exemplu, blocuri de marmură) sau mărfuri foarte grele, cu valoare relativă mică și cu un coeficient redus de prelucrare, pentru a căror fabricație însă se consuma un important volum de materii prime deficitare (ciment, oțel), combustibili și energie (de exemplu pentru cărămizi și ■ țigle ceramice, tuburi din beton armat precom- primat pentru alimentări cu apă ș.a.).în acțiunile întreprinse, un rol deosebit l-au avut cercetarea și proiectarea, cărora li s-au încredințat asigurarea volumului de date și de informații privind noile produse și tehnologii (cercetarea pieței externe s-a făcut atît prin unitățile de comerț exterior, cît și prin propriul institut de cercetare și proiectare tehnologică) și, mai ales planificarea și organizarea asimilării în fabricație de produse cu eficiență superioară, solicitate la export.Un alt element important asupra căruia s-a acționat cu toată hotărîrea a fost acela al reducerii exportului de materii prime, astfel îneît, pe de o parte să se facă export exclusiv de produse finite, iar pe de altă parte să se limiteze sau excludă exportul unor produse cu volum mare și cu consum important de materii prime deficitare și combustibil. Concret, în acest sens s-a întocmit un program, care a condus la înfăptuirea următoarelor măsuri:



reducerea treptată și, în final, renunțarea totală la exportul de cărămizi și blocuri de ceramică, tuburi de presiune din beton armat precom- primat;• reducerea substanțială a exportului de țigle ceramice, care se mai practică doar în măsura în care se asigură o eficiență corespunzătoare ;• renunțarea la exportul blocurilor din marmură, deși acestea sînt căutate pe piața externă (în afara cazurilor cînd el prezintă un interes deosebit pentru exportator în operațiuni legate) extin- zînd în schimb, exportul produselor prelucrate din marmură ;• renunțarea aproape integrală la exportul de pînză bitumată (materiale pentru hidroizolații, cu suport din deșeuri textile pe bază de materii prime din import), care a fost înlocuit cu exportul de îimpîslituri sau de țesături din fibre de sticlă, realizată cu materii prime existente în țară ;® reducerea considerabilă a exportului de produse din vată minerală pentru izolații termice, înlocuindu-le cu produse superioare, realizate în țară cum ai- fi : diferitele sortimente de pîsle, plăci, șnur, cochilii din vată minerală ș.a. ;• realizarea unei înnoiri substanțiale în sectorul ceramicii fine, crescînd mult gama produselor și a sortimentelor cu linie modernă, culori variate, decorații atrăgătoare ;• diversificarea sortimentală în sectorul maselor plastice prin introducerea de noutăți în ce privește modelele, caracteristicile funcționale, coloritul. Astfel, gama covoarelor din pvc pe suport textil s-a îmbogățit cu mochete din fire poliamidice pe suport din pvc expandat, produs cu multiple calități funcționale și estetice ;• introducerea unor tehnologii de înalt nivel tehnic pentru producerea de materiale izolatoare cu calități deosebite ;• introducerea de tehnologii care să permită reutilizarea deșeurilor (ex. reciclarea deșeurilor de caolin) ;• reprofilarea unor linii tehnologice de la producerea de placaje ceramice, mai puțin solicitate în prezent pe fabricația de plăci de faianță și gresie pentru care nu se poate acoperi în prezent cererea.

La punerea în aplicare a măsurilor de genul celor exemplificate au fost angrenate colective de cadre tehnice și economice, de la nivelul centralei, institutului de cercetare și de proiectare, precum și din întreprinderile de producție. Schimbările survenite în activitatea de export constituie și un rezultat — și nu dintre cele minore al unor întreprinderi, pentru dezvoltarea și readaptarea unor capacități de producție existente.
Cum a fost imaginată 

expansiunea comercializării ?Pe linia perfecționării comercializării mărfurilor de export, centrala s-a preocupat de soluționarea împreună cu exportatorul a problemelor și aspectelor legate de cunoașterea sub multiple aspecte a mărfurilor sale, de către parteneri. în acest scop a pus la dispoziția întreprinderii de comerț exterior un bogat material documentar și comercial de propagandă mereu perfecționat totodată, se acordă o atenție deosebită pregătirii exponatelor prezentate la tîrgurile și expozițiile internaționale, asistenței tehnice în prezentare etc. Introducerea formelor și metodelor de ambalare și de transport constituie, de asemenea, o preocupare atenta, urmă- rindu-se îmbunătățirea aspectului, crearea condițiilor pentru manipularea mecanică a importantului volum de mărfuri, concomitent cu asigurarea integrității acestora și sporirea eficienței economice. în această direcție, pe lîngă paletizarea mărfurilor cu o greutate mare, livrarea în containere ori trans- containere, s-a trecut și la ambalarea pe palete a unor mărfuri și învelirea lor cu folie din polietilenă termocon- tractabilă.Eforturile de înnoire a producției și organizațională la nivel de centrală și întreprinderi, pentru realizarea sarcinilor de comerț exterior au permis ca, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de plan, pe întreg sistemul centralei, să se obțină rezultate bune și pe linia creșterii eficienței exporturilor.Astfel, dacă în anul 1970 exportul de materiale de construcții se realiza în mai puțin de 20 de țări, în anul 1975 ele se îndreptau către 75 de țări, iar în

Tabelul ur. 1 
(L<no ioni

Realizări față de Prevederi plan 
1970 (%) 1980 față

  1970 (%) 
1975 1977

exportul total 266 358 363
din care (DL) 451 599 915
import total 156 89 101
din care (DL) 214 122 113anul 1977 — în 85 de țări de pe aproape toate continentele.în ceea ce privește creșterea volumului exportului, analiza datelor prezentate în tabel evidențiază :• creșterea substanțială a exportului de la o perioadă la alta ;• creșterea volumului exportului pe relația devize libere într-un ritm dublu față de creșterea pe total ;• importul prezintă un ritm de creștere cu mult sub cel al exportului (pentru anul 1980, volumul importurilor este prevăzut la un nivel valoric sensibil egal cu acel din 1970).în ceea ce privește eficiența econo- mico-financiară, an de an centrala s-a încadrat în indicatorii planificați pentru fiecare produs (sau grupă de produse din plan) și relație, înregistrînd totodată și unele îmbunătățiri față de plan. Astfel, în condițiile în care indicatorii de eficiență economică pe întregul volum al exportului sînt îndepliniți și depășiți încă din anul 1974, cursul de revenire a suferit continue îmbunătățiri. Con-siderînd nivelul anului 1975 — 100, în anul 1976 s-a înregistrat o reducere cu 6% a cursului de revenire, iar în 1977 de peste 18% prevăzîndu-se continuarea acestei tendințe și în 1978.în concluzie dorim să subliniem că buna integrare a funcției de comerț exterior în cadrul centralei industriale reprezintă condiția primordială pentru realizarea unor schimburi economice a- vantajoase, pentru creșterea aportului activității de comerț exterior la dezvoltarea armonioasă a țării noastre și înscrierea ei în condițiile echitabile în circuitul economic mondial, gradul de integrare fiind cel care asigură maximizarea rezultatelor activității economice, în confruntare cu concurența ex-
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Centrala materialelor 

de construcție

La ordinea zilei în agricultură

PRODUCȚIA DE LEGUME 
SI CARTOFI TIMPURII

IN ACTUALA ETAPA, eforturile principale din agricultură se 
concentrează asupra lucrărilor de întreținere la toate culturile. în 
acest cadru general, o atenție specială trebuie să se acorde culturilor 
de legume și cartofi timpurii, ale căror producții se finalizează în 
aceste luni (mai și iunie), piața urmînd să le primească în cantități 
sporite.

De pc acum s-au asigurat o producție și o aprovizionare îndestu
lătoare a pieței cu ceapă verde, spanac, usturoi verde și .ridichi de 
lună. în toate județele țării. Pină în prezent, numai din fondul de 
stat s-au livrat pieței peste 3 000 tone de spanac, peste 2 500 tone 
de salată, 5 200 tone de ceapă verde și peste 1500 tone de cartofi 
timpurii. La acestea se adaugă importante cantități (mii de tone) 
de legume și cartofi timpurii, produse de gospodăriile populației, 
în prezent se cer făcute eforturi deosebite astfel ca de la l iunie să 
sosească pe piață cantități sporite de tomate din solarii și cartofi 
timpurii. Acolo unde unele suprafețe au fost caknitate de brumele 
și Înghețul de la Începutul lunii mai, s-au făcut replantări (exis- 
tînd o rezervă de săsaduri de 40%' față de plan) completarea acestor 
suprafețe trebuind să asigure respectarea structurii de plan. în 
ce privește producția de cartofi timpurii, întîrzierea sa cu 2—3 ' 

săptămâni în județele din vestul țării (Satu Mare, Arad, Timiș), 
datorată timpului nefavorabil nu va trebui să afecteze aprovizio
narea ritmică și în cantitățile necesare, deoarece o serie de județe 
din sud (Dolj. Olt, Teleorman) vor produce cantități suplimentare, 
avînd însămînțate suprafețe mai mari decît cele planificate. Din 
datele furnizate (vezi tabelul) de Centrala de legume și fructe din 
cadrul M.A.I.A. rezultă că la principalele legume timpurii se esti
mează producții superioare celor planificate (cu excepția tomatelor); 
de menționat câ în toate cazurile (inclusiv la tomate timpurii) pro- 
Evaluarea gradului de .îndeplinire a planului de producție la legume 

și cartofi timpurii

ducțiile ce se vor obține în această perioadă (mai—iunie) sînt supe
rioare — uneori cu 10—15% — celor obținute în aceeași perioadă a 
anului trecut. Se impune ca încă din aceste zile să se pregătească 
condiții corespunzătoare pentru lucrările de recoltat și transport 
în vederea asigurării unei aprovizionări calitativ și cantitativ 
superioare a populației cu aceste produse.

Producția 
planifi
cată — tone

Producția 
realizată 
(evaluare) 
— tone

Gradul de 
îndeplinire a 
planului %

Varză 64 700 66 577 102,9
Mazăre 98 660 102 390 103,8
Tomate 96 810 85 417 88,2
Cartofi 150 000 152 000 101,3



Proiectul cu privire la îmbunătățirea Legii retribuirii 

după cantitatea și calitatea muncii

PERFECȚIONĂRI ÎN CONCORDANTĂ CU CERINȚELE 

ECONOMIEI NAȚIONALE, ALE CREȘTERII COINTERESĂRII 

OAMENILOR MUNCII

APLICAREA consecventă a principiilor socialiste de retribuire în spiritul eticii și echității socialiste impun adaptarea continuă a sistemului de retribuire la nivelul fiecărei etape de dezvoltare economico-socială, la schimbările structurale ce au loc în economia noastră națională. Prevederile cuprinse în Programul de creștere a nivelului de trai pentru anii 1976—1980, elaborat din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înscriu pe linia promovării consecvente a principiilor enunțate, cu efecte deosebite pentru condițiile de muncă și de viață ale întregului personal muncitor din țara noastră.Ansamblul îmbunătățirilor aduse Legii retribuirii, supuse dezbaterii publice, reliefează grija deosebită a partidului pentru promovarea fermă a eticii și echității socialiste în întreg sistemul de retribuire, cointeresarea în și mai mare măsură a tuturor categoriilor de oameni ai muncii în ridicarea nivelului lor de pregătire profesională, corespunzător cerințelor progresului tehnico-științific.In acest context se înscriu perfecționările aduse unor forme de retribuire, ierarhizării retribuțiilor din rețelele tarifare după importanța ramurilor, corelării corespunzătoare a retribuțiilor muncitorilor, maiștrilor, subinginerilor, inginerilor și altor categorii de personal, accentuării diferențelor de retribuire între trepte și între categorii și înființarea unei noi categorii de încadrare, aplicării unui sistem mai judicios privind acordarea retribuțiilor tarifare în raport cu nivelul de realizare a indicatorilor producției fizice și valorii producției nete, participarea oamenilor muncii la beneficiul obținut de unitatea în care își desfășoară activitatea, acordarea unor drepturi din fondul social al întreprinderii și altele.
Perfecționarea unor forme de retribuire

ÎMBUNĂTĂȚIRILE aduse se referă la o mai bună precizare a caracteristicilor formei de retribuire în acord global, în sensul că esențială este asumarea răspunderii unui colectiv de oameni ai muncii de a realiza un anumit obiectiv, produs complet, într-un anumit termen, pentru care primește o sumă globală, stabilită în raport cu manopera determinată pe bază de norme pe unități fizice. Totodată, s-au făcut unele precizări privind îmbunătățirea conținutului contractelor de acord global, a modului de stabilire a sumelor pe baza normelor și tarifelor pe obiecte fizice, precum și în legătură cu posibilitățile de a lucra în acord global ale diferitelor categorii de personal (tehnic, economic, maiștri, cercetători, cadrele didactice, unele cadre de conducere). în același timp, în proiectul de lege s-a prevăzut că nivelul retribuției în acord global este direct proporțional cu îndeplinirea sarcinilor de producție, respectarea cheltuielilor, a termenelor și a celorlalte condiții stabilite în 

contract, accentuîndu-se asupra faptului că adaosul de acord nu este plafonat.Reglementări noi sînt prevăzute cu privire la locul și rolul maistrului în producție, la includerea lui în formația de acord global și la modul de retribuire. Astfel, pe lîngă îmbunătățirile aplicate odată cu etapa a l-a a majorării retribuțiilor legate de participarea directă a maiștrilor, alături de muncitori, la procesul de producție, trecerea lor în categoria personalului tehnir- productiv, s-a mai prevăzut ca adaosul de acord global la maiștri să se plătească dacă s-au realizat sarcinile de producție contractate și s-au respectat consumurile normate. Inginerii, subinginerii și tehnicienii care lucrează în acord global și conduc formații de lucru organizate la nivel de sector de maistru vor primi retribuția funcției în care sînt încadrați, în aceleași condiții ca și maiștrii. Prin aceste măsuri se urmărește ca maiștrii și personalul tehnic respectiv să asigure toate măsurile organizatorice menite să conducă la realizarea și depășirea sarcinilor contractate în cadrul programului de lucru aprobat sau chiar să realizeze sarcinile cu un număr mai mic de muncitori, obținîndu-se astfel o creștere a productivității muncii și implicit realizarea unor retribuții mai mari.Precizări noi se aduc și în legătură cu retribuirea personalului de specialitate și de conducere inclus în formația de acord global, pînă la nivelul unei subunități (secție, șantier, atelier, lot și altele similare), în sensul că vor primi retribuția în cadrul fondului prevăzut în contract pentru această categorie de personal recalculat în raport cu gradul de realizare a lucrării sau a producției contractate.în unitățile de comerț interior se prevede aplicarea în mod generalizat la întregul personal operativ și muncitori, a formei de retribuire cu remiză exprimată prin cote, iar la personalul tehnic, economic și de specialitate, de conducere și de execuție a formei de retribuire în acord direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului, ceea ce va conduce la legarea directă a retribuției majorității personalului de volumul vînzărilor. Prin aplicarea acestor măsuri, în activitatea de comerț interior, forma de retribuire în regie se va aplica numai la circa 8% din personalul operativ și muncitor, și circa 7% din personalul TESA.O importanță deosebită pentru creșterea eficienței formelor de retribuire o are faptul că stabilirea lor pe fiecare loc de muncă, în cadrul unităților economice, trebuie să se facă de către consiliul oamenilor muncii în raport cu interesele producției și caracteristicile proceselor tehnologice.
Ierarhizarea ramurilor și retribuția tarifară

IERARHIZĂRILE ramurilor și, în consecință, diferențierea retribuțiilor tarifare, trebuie privită ca un element dinamic.



in strictă dependență cu progresul tehnic, cu schimbările care au survenit și continuă să survină în dezvoltarea diferitelor ramuri, subramuri și sectoare de activitate. Corespunzător cu nivelul de dezvoltare a ramurilor, de importanța și locul pe care îl au în prezent în economia națională, de efortul pe care îl fac oamenii muncii din diferite domenii de activitate, precum și de posibilitățile actuale ale economiei naționale, s-a asigurat o mai mare diferențiere între ramuri și trecerea unora la un nivel superior în ierarhie. Coeficienții de ierarhizare propuși în lege (aprobați de Conferința Națională) duc la o creștere a decalajului între rețeaua mine subteran A și silvicultură (coeficient de ierarhizare de la 1,28 la 1,35), dar cu menținerea raportului între retribuția netă maximă și minimă a personalului din unitățile de stat la aproximativ 6 la 1, cît se prevedea în lege.Sînt cuprinse în proiectul de lege și îmbunătățirile ce s-au aplicat odată cu majorarea retribuțiilor din etapa 1977—1978 privind trecerea muncitorilor și maiștrilor pe nivele superioare de retribuire în afara mlajorării propriu-zise.în vederea stimulării personalului muncitor pentru ridicarea nivelului de calificare în concordanță cu cerințele tehnicii actuale, s-a prevăzut, pentru etapa a Il-a de majorare, înființare» 1» toate rețelele tarifare a unei noi categorii, în care vor fi încadrați muncitori cu o înaltă calificare, inițiativă, experiență și vechime în meserie, care execută lucrări de tehnicitate deosebită și de mare precizie, prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare la ultima categorie existentă în prezent. Retribuțiile la noua categorie sau grupă de lucrări vor fi, de regulă, la nivelul celor existente în prezent pentru muncitorii specialiști. Numărul muncitorilor ce pot fi încadrați la această categorie sau grupă de lucrări, este de 5—8% din totalul muncitorilor calificați din ramura respectivă. Muncitorii specialiști vor avea un nivel superior de retribuire față de această ultimă categorie, înregistrînd astfel creșteri mai mari de retribuții.în scopul asigurării caracterului mai stimulativ al încadrării în trepte, s-a prevăzut o diferență mai accentuată a retribuțiilor între treptele aceleeași categorii, precum și reducerea numărului de trepte de la 3 la 2. Această îmbunătățire asigură nivele de retribuire mai mari la toate treptele și creșteri de retribuție la toți muncitorii, inclusiv la cei care în prezent sînt încadrați la treapta a 3-a și vor fi încadrați la noua treaptă a 2-a. Față de situația actuală cînd diferența între trepte era practic nesemnificativă (în majoritatea cazurilor de 20 lei), în I noile rețele diferența dintre trepte crește în mod simțitor (cel puțin 30 lei între trepte la primele trei categorii și circa 50 lei pentru restul categoriilor). De subliniat faptul că între treapta a II-a a unei categorii și nivelul de bază al categoriei imediat următoare se asigură o diferență de cel puțin 50 lei la primele categor ii și de circa 80 lei la categoriile superioare iar în unele I cazuri chiar mai mari, față de 20—30 lei în prezent.Cu privire la retribuția maiștrilor, în proiectul delege s-au in- j trodus îmbunătățirile efectuate odată cu majorarea retribuțiilor tarifare în etapa a I-a (1977—1978), prin acordarea a 1—2 clase la funcția de maistru pentru a se păstra corelația cu majorarea mai accentuată a retribuțiilor muncitorilor din anumite ramuri. Corespunzător noii categorii create pentru muncitori, s-a prevăzut o funcție nouă pentru maiștri și anume aceea de maistru principal specialist, a cărei retribuție este mai mare cu o clasă față de maistrul principal. Această nouă funcție va putea fi ocupată prin concurs de către maiștrii principali cu o vechime de minimum 5 ani în această funcție și care au dovedit o înaltă competență profesională si au autoritate morală și politică în cadrul colectivului de muncă. Numărul maiștrilor principali specialiști va fi de 5—8% din numărul total al maiștrilor din ramura respectivă, în corelare cu ponderea muncitorilor încadrați în categoria nou înființată. O îmbunătățire deosebită se referă la faptul că trecerea maiștrilor în gradații superioare se va face în același mod ca trecerea muncitorilor în categorii, și anume, odată pe an, în proporție de cel mult 40% din numărul total al maiștrilor, cu respectarea condițiilor de vechime prevăzute în Legea nr. 12/ 

1971 și în legea retribuirii. în acest fel, prin prevederile legii st asigură o diferențiere corespunzătoare, respectiv de o clasă între cele trei funcții de maistru. Pentru personalul retribuit pe clase, în afara îmbunătățirilor aduse în etapa I-a a majorării prin acordarea a 1-2 clase la funcțiile de subinginer, inginer și economist din unele sectoare de activitate, s-a prevăzut, prin corelare cu înființarea unei categorii la muncitori și a unei funcții noi la maiștri, și o gradație în plus la toate funcțiile. Numărul personalului încadrat în ultima gradații nou introdusă nu poate depăși 5-8 % din numărul total al personalului încadrat pe gradații. S-a introdus în proiectul de lege prevederea referitoare la modul de stabilire a numărului de personal care poate fi trecut în gradațiile 5, 6 și 7 în sensul că procentul de cel mult 10 °/o se calculează la numărul rezultat din aplicarea procentului de pînă la 30% la numărul total al personalului încadrat pe gradații, exclusiv maiștri. De exemplu : din 100 persoane încadrate pe gradații (exclusiv maiștri) 30% = 30 persoane din care 10% = 3 persoane pot 1'i încadrate în gradațiile 5—6—7.
Acordarea retribuției

ÎN VEDEREA asigurării unei legături cît mai directe între veniturile oamenilor muncii și contribuția lor în procesul de producție, în proiect se prevede că pentru fiecare persoană, indiferent de funcția pe care o deține, acordarea retribuției tarifare va fi condiționată în toate cazurile de realizarea tuturor sarcinilor de serviciu stabilite. Ținînd seama de rolul ce-i revine fiecăruia la locul de muncă sau în funcția încredințată, sarcinile de serviciu vor cuprinde atît sarcinile proprii specifice persoanei respective (cantitatea de produse, lucrări sau servicii) și condițiile în care trebuie realizate, cît și indicatorii de plan a căror îndeplinire trebuie asigurată. în acest scop, conducerilor unităților le revine obligația să stabilească pentru fiecare persoană și fiecare compartiment sarcini de serviciu care să asigure o folosire cît mai rațională a cadrelor, potrivit cu nivelul lor de pregătire și o distribuire echitabilă a sarcinilor, concomitent cu crearea unor posibilități cît mai concrete de măsurare a muncii fiecăruia, în vederea retribuirii în raport cu munca depusă.Ținînd seama de cele arătate, la muncitori acordarea retribuției se va face, ca și în prezent. La personalul din conducerea unităților economice — director, inginer șef, contabil șef și funcțiile echivalente — retribuția tarifară se va acorda la fel ca și în prezent în funcție de realizarea sarcinilor proprii de muncă, precum și în raport cu realizarea a 2-4 indicatori de plan ; în cadrul acestora vor fi în mod obligatoriu valoarea producției nete exprimată potrivit specificului fiecărei ramuri, precum și îndeplinirea producției fizice, spre deosebire de situația actuală, cînd la majoritatea unităților retribuția se acordă în raport eu realizarea producției marfă. Pentru a se asigura mobilizarea subunităților de producție la realizarea indicatorilor de plan stabiliți întreprinderii, pentru șefii de secție, de ateliere, de laboratoare, personalul de execuție, tehnic, economic, de specialitate din cadrul acestora și pentru maiștri, retribuția tarifară se va acorda în același fel ca pentru personalul din conducerea unității, indicatorii urmînd însă a fi stabiliți, de regulă, la nivelul subunității sau formației de lucru din care fac parte și, numai acolo unde acest lucru nu este posibil, la nivelul secției sau al întregii întreprinderi. Pentru întreg personalul tehnic, economic și de specialitate, inclusiv cel din conducerea compartimentelor funcționale, precum și pentru personalul administrativ, de deservire și de pază, acordarea retribuției va fi condiționată numai de realizarea sarcinilor proprii de muncă, spre deosebire de situația actuală, cînd retribuția se acordă și în raport cu realizarea unor indicatori de plan.în scopul simplificării modului de calcul al adaosurilor și diminuărilor și pentru înlăturarea unor inechități, procentul de
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majorare, sau de nerealizare a indicatorilor aprobați, luați împreună, va ii de 2% pentru toate categoriile de personal la care se stabilesc indicatori, fără a mai fi diferențiat pe categorii de personal ca în prezent.Acordarea efectivă a adaosului pentru depășirea indicatorilor de plan se va face numai la sfîrșitul anului, în vederea reflectării rezultatelor reale obținute în îndeplinirea prevederilor de plan. Trimestrial se vor calcula, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabiliți, adaosul sau diminuarea corespunzătoare a retribuției. Adaosul calculat într-un trimestru va putea compensa diminuările din trimestrele următoare. Suma corespunzătoare diminuărilor, după efectuarea acestei compensări, se reține în mod eșalonat în următoarele 3 luni. La sfîrșitul anului se recalculează adaosurile sau diminuările în raport cu nivelul de îndeplinire pe întregul an a indicatorilor stabiliți și se acordă adaosul cuvenit sau se aplică diminuarea rezultată, făcîndu-se regularizarea față de sumele ce s-au reținut în cursul anului. Adaosul sau diminuarea anuală nu pot depăși, în aceste condiții, nivelul unei retribuții tarifare, inclusiv indemnizația de conducere, acolo unde este cazul.Pentru a mări interesul și al acestor categorii de personal în realizarea planului, s-a prevăzut că în cazul în care neînde- plinirea unora dintre sarcinile proprii ce revin personalului tehnic, economic și de altă specialitate, au influențat direct nerea- lizarea unor indicatori de plan ai întreprinderii, diminuările aplicate persoanelor în cauză vor fi cel puțin egale (procentual) eu cele aplicate conducerii unității pentru aceste ne- realizări.Sumele cuvenite pentru plata retribuțiilor întregului personal tehnic, economic, de specialitate și administrativ se asigură din fondul de retribuire planificat unităților, recalculat în raport cu îndeplinirea planului valorii producției nete.
Participarea la beneficii a oamenilor muncii

MODUL DE CONSTITUIRE a fondului de participare la beneficii a oamenilor muncii are în vedere mărimea beneficiilor obținute de unitatea respectivă în anul precedent, precum și căile prin care s-au realizat acestea. Elemente noi. deosebit de stimulatoare, intervin în constituirea fondului de participare a oamenilor muncii din beneficiul obținut peste plan.în concordanță cu preocuparea centrală din economie și cu necesitățile prioritare ale etapei actuale, de a se reduce cheltuielile de producție, s-a stabilit ca pînă la 25 % din beneficiile obținute peste plan, ca rezultat al reducerii cheltuielilor materiale și a celorlalte cheltuieli de producție, să constituie principala sursă de majorare a fondului de participare la beneficii față de pînă la 16% cît se alocă în prezent din beneficiul peste plan obținut în acest fel, pentru constituirea fondului de gratificații. Cînd beneficiul peste plan este obținut prin depășirea producției nete, ca urmare a depășirii producției fizice planificate, cota de constituire a fondului de participare se prevede să fie de pînă la 14 %. Pe lîngă cele de mai sus, unitățile economice care realizează producție pentru export vor putea să-și alimenteze fondul de participare la beneficii a oamenilor muncii și cu o cotă de pînă la 10 % din întregul beneficiu obținut peste plan, proporțional cu depășirea exportului. Suma ce se alocă la fondul de participare pe această cale va putea fi de pînă la 1,5 % din valoarea exportului realizat peste plan, determinat pe baza cursului comercial unic ce va fi stabilit.Sumele obținute individual din participarea la beneficii nu sînt plafonate, ceea ce permite o mai bună diferențiere a veniturilor de la o unitate la alta și, în cadrul aceleiași unități, în raport cu rezultatele obținute și contribuția adusă de fiecare om al muncii.Personalul muncitor din ministere, alte organe centrale și al consiliilor populare va beneficia în continuare de premii anuale dintr-un fond ce se va constitui în aceleași condiții ca cel pentru gratificații din prezent, dar care se vor atribui individual proporțional cu retribuția tarifară și vechimea, deci pe aceleași criterii ca în unitățile productive.

Sistemul de retribuire in cercetarea științifică, 
ingineria tehnologică și proiectare

ÎMBUNĂTĂȚIRILE prevăzute la activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare au în vedere legarea nemijlocită a retribuției de efectele economico-sociale obținute ca urmare a aplicării în producție a rezultatelor cercetării și proiectării și cointeresarea materială a personalului pentru efectuarea de cercetări care contribuie la promovarea continuă a progresului tehnico-științific, la scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție, la introducerea tehnologiilor noi, moderne.în activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare se va utiliza cu precădere forma de retribuire in acord global, potrivit căreia un colectiv de cercetători sau proiectant! își asumă răspunderea, într-un anumit termen, de a efectua și finaliza o cercetare sau un proiect pentru care primește o sumă globală, stabilită pe bază de norme de muncă pe unități fizice, pe categorii de lucrări, în contract, în condițiile prevăzute de lege. Se prevede posibilitatea ca și personalul de conducere din unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare să poată fi retribuit în acord global pentru partea de activitate pe care este obligat să o desfășoare efectiv în cercetare, inginerie tehnologică și proiectare. De asemenea, cadrele didactice și personalul de specialitate de la catedrele din învățămîntul superior pot fi retribuite în acord global pentru activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare, pe care o desfășoară în cadrul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. Pentru lucrările la care, datorită specificului., nu se poate aplica forma de retribuire in acord global, acordarea retribuției, tarifare personalului de conducere și execuție atestat și neatestat se face în raport cu îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor de plan, așa cum este reglementat și în prezent.Se prevede însă ca reținerile de 5-20 % care se fac pe toată durata de execuție a obiectivelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică la personalul atestat și neatestat care nu lucrează în acord global să se restituie jumătate la încheierea fazelor de cercetare la termenele stabilite, iar cealaltă jumătate după aplicarea în practică a rezultatelor obiectivelor cercetării. și ingineriei tehnologice terminate și atingerea parametrilor prevăzuți sau după valorificarea in forme specifice a celorlalte cercetări științifice, Ia care nu se pot stabili astfel de parametri.în scopul legării mai strînse a activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și. proiectare de efectele economice și al cointeresării personalului pentru finalizarea cercetărilor efectuate, se prevede ca acest personal să poată beneficia de o recompensă de pînă la 2% din avantajele economice postcalcu- late realizate de unitățile beneficiare ca rezultat al aplicării în practică a rezultatelor cercetării și proiectării. Avantajele economice se vor calcula, o singură dată, în primul an de la atingerea parametrilor prevăzuți, în raport de economiile la fondul de investiții, la costurile de producție, precum și cu economiile rezultate prin înlocuirea importurilor de produse sau licențe.Personalul din activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare va beneficia și. de participarea la beneficiile unității în care își desfășoară activitatea, în aceleași condiții ca și personalul din celelalte unități economice. Veniturile realizate de acest personal din participarea la beneficiile unității și din recompensele primite în raport cu avantajele economice realizate ca urmare a aplicării în producție a rezultatelor obținute nu vor fi plafonate.NOI E PREVEDERI vor stimula întreg personalul muncitor din cadrul unităților economice pentru asigurarea în continuare a creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale în activitatea de producție și investiții, creșterea eficienței economice, factori care vor conduce în mod nemijlocit la sporirea avuției naționale, baza materială pentru creșterea în continuare a bunăstării materiale a tuturor oamenilor muncii.
prof. dr. Aneto SPORNIC 

adjunct al ministrului muncii



Dezbaterea noilor tarife în transportul în comun

MASURI COMPLEXE
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA

CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚIIIN SPIRITUL democratismului nostru socialist, colectivele de oameni ai muncii din Capitală au dezbătui în aceste zile măsurile de majorare a tarifelor la transportul în comun.Cu acest prilej, oamenii muncii au supus unei analize amănunțite acest domeniu vital al activității eeono- mico-sociale, reliefînd modalități concrete de așezare a sa pe baze economice, de întărire a ordinii și disciplinei, în vederea asigurării unui transport rapid, modern și civilizat.După cum este cunoscut, corespunzător înfloririi viguroase, economice și social-edilitare a Capitalei, o dezvoltare susținută a cunoscut și transportul .public care. în ultimele trei decenii (1941;—19711). a înregistrat o creștere de 6,7 ori, respectiv de la 396 vehicule la 2 655. Lungimea traseelor de transport km cale dublă a crescut de 3,5 ori, iar numărul călătorilor transportați pe .an a înregistrat o creștere de 3 ori, în condițiile dotării întreprinderii cu noi mijloace de transport moderne, cu parametrii tehnico-funcționali superiori.Extinderea continuă a rețelei de transport, creșterea considerabilă a parcului circulant, dotarea cu mijloace tehnice pentru reparații, întreți-, neve și revizii, asigurarea cu personalul necesar exploatării și funcționării transportului în comun, au impus an de an cheltuieli însemnate. Totodată, din anul 1948 și pînă în prezent, costul autobuzelor a crescut de 5—7 ori, al tramvaielor de aproape 6 ori, al carburanților de 2—4 ori, retribuția personalului muncitor de 5—6 ori, în timp ce tarifele de bază au rămas neschimbate de 30 de ani.Practicarea unor tarife nerentabile a solicitat eforturi însemnate de la bu- J •getul statului, slăbește cointeresarea; întreprinderilor în dezvoltarea și diversificarea serviciilor, restrînge sfera de aplicare a principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești și scade interesul unităților socialiste pentru ridicarea pe o treaptă superioară a eficienței activității economice.Analizînd activitatea de transport în comun se constată că în timp ce încasările au crescut în anul 1977 numai: cu 9,4% față de 1972, costurile au crescut cu 79,3%, iar pierderile s-au mărit de peste patru ori. De altfel, pentru restabilirea echilibrului între venitu- f vile și cheltuielile autobazelor, s-au alo
IJ/M K caii z ă r i Plan

1973 1974 1975 1976 1977 1978încasări pe 1 km — vehicul— Tramvaie lei 1.61 1.66 1,56 1,56 1.60 1.50— Troleibuze lei 3.34 3,34 3,37 3,56 3.55 3,45— Autobuze lei 3,41 3,34 3,28 3,47 3,43 3,46
încasări pe 1 loc capacitate— Tramvaie lei 1 363 1 320 1259 1 188 1219 1 165— Troleibuze lei 2 658 2 562 2 517 2 439 2443 2 378— Autobuze lei 2 488 2 339 2 207 2 229 2185 2 231

cat subvenții de la bugetul statului în perioada 1962—-1978 de 4 271 milioane lei. Efortul total făcut de societate pentru finanțarea transportului în comun al municipiului București este însă mult mai mare dacii se au în vedere și fondurile alocate de la buget pentru dezvoltarea întreprinderii. întrucît sursele proprii constituite, în condițiile lipsei de rentabilitate, numai din amortizare și sumele recuperate din casarea mijloacelor fixe, au fost neacoperitoare. .Pentru anul 1978, de pildă, în condițiile tarifelor existente, ar fi trebuit să se aloce de la buget suma de 944 mii. lei, din care 843,2 mii. lei ca diferență între costuri și încasări și 100,2 mii. lei pentru completarea fondurilor de investițiiîn ultimii ani au fost inițiate o serie de acțiuni pentru limitarea ritmului creșterii costurilor, respectiv a subvenției acordate ele la buget, dar unele din acestea au avut repercusiuni negative asupra modului de servire a populației, fără o compensație corespunzătoare în redresarea situației financiare a unității. Analizate prin prisma rezultatelor, aceste măsuri nu s-au materializat în creșterea volumului încasărilor pe un vehicul decît în cazul troleibuzelor cu 0,21 lei/km în 1977 și 0.11 lei/km planificat în anul 1978, față de anul 1973 și cu 0,02 lei și respectiv 0,05 lei în cazul autobuzelor. La tramvaie s-a înregistrat chiar o diminuare a încasărilor, anume de 0,01 și respectiv 0,11 Iei/vehicul-km, după cum rezultă din datele de mai jos. în schimb, datorită reducerii programului mediu zilnic de exploatare a vehiculelor, au scăzut încasările pe un loc capacitate la toate categoriile de mijloace de transport.Analiza mai atentă a costurilor scoate în evidență existența unor rezerve și posibilități de mobilizare a acestora care ar putea conduce la restrângerea efortului bugetului încă din această etapă de majorare a tarifelor.Ne referim, în primul rînd, la îmbu
nătățirea activității ele întreținere și 
reparație a mijloacelor de transport, astfel îneît acestea să asigure încadrarea vehiculelor în parcursurile normate și a cheltuielilor în normativele legale. Datorită carențelor existente în acest sector de activitate, cît și a greutăților întâmpinate în aprovizionarea cu piese de schimb și a improvizațiilor la care s-a recurs în lipsa lor. în anul 

1977 s-au înregistrat depășiri de cheltuieli în sumă de peste 100 mii. lei;Rezerve însemnate pot fi mobilizate prin utilizarea mai rațională a forței 
de muncă. Productivitatea muncii calculată prin raportarea încasărilor la numărul mediu scriptic al personalului din activitatea de transport în comun a scăzut față de cea realizată în anul 1973, aceasta și din cauză că au fost create numeroase posturi, în necon- cordanță cu necesitățile. Dacă ne referim numai la îmbunătățirea structurii parcului de vehicule. în sensul creșterii ponderii celor de mare capacitate, cum sînt tramvaiele V3A și autobuzele articulate care antrenează implicit o reducere relativă a personalului de mișcare, este credem un argument suficient care poate demonstra că productivitatea muncii nu trebuia să scadă.Creșteri sensibile de personal, care au influențat negativ productivitatea muncii, s-au înregistrat la personalul tehnic-administrativ, personalul auxiliar de mișcare și alte categorii de personal auxiliar, astfel că examinarea și îmbunătățirea utilizării forței de muncă trebuie să înceapă cu aceste categorii.Extinderea progresivă și fără ezitări , a autolaxării. conjugată cu întărirea controlului biletelor, poate asigura o creștere substanțială a productivității muncii. Personalul devenit disponibil poate fi redistribuit în timp în alte sectoare de activitate ale I.T.B. ce rămîn descoperite ca urmare a coeficientului ridicat al fluctuației personalului, astfel că nu se pune problema transferului la alte unități.Aceste măsuri, potrivit concluziilor reieșite din analiza noastră, pot contribui la reducerea cheltuielilor cu retribuțiile, impozitul pe retribuții, contribuția pentru asigurări sociale și alte cheltuieli cu peste 100 mii. lei anual.Importante rezerve există și în ce privește utilizarea mijloacelor fixe. Avem în vedere parcul de vehicule utilizate pentru nevoile proprii ale I.T.B., utilajele de construcții, aparatele, utilajele și instalațiile de reparații și întreținere, construcțiile productive și administrative. O analiză aprofundată a necesității și gradului de exploatare a acestora permite disponibilizarea, redistribuirea și utilizarea mai eficientă a multora din acestea și, ca o consecință, reducerea cheltuielilor.Prin îmbunătățirea tarifelor și aplicarea unor măsuri eficiente, care trebuie să pornească de la reconsiderarea stilului și ■ metodelor de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea respectului față de lege și interesele populației, activitatea economico-fi- nanciafă a I.T.B. poate fi redresată, astfel ca și această uriltate să se încadreze în rândul celor care trăiesc și se dezvoltă din resurse proprii.Am prezentat doar cîteva elemente care scot în evidență necesitatea obiectivă a majorării tarifelor de transport în comun, măsură care va constitui nu numai o redresare a situației econo- mico-financiare a întreprinderii, clar și un imbold pentru întreg personalul I.T.B., pentru creșterea simțului de răspundere în buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești ce i-au fost încredințate și în ridicarea nivelului de servire a populației.

Emil CIOFLAN



La 1 iunie ÎNCHEIEREA PRIMEI ETAPE DE MAJORARE
A RETRIBUȚIILOR PERSONALULUI MUNCITORPrin majorarea, la 1 iunie, a retribuțiilor personalului muncitor din industria cooperatistă, gospodăria comunală, de locuințe și alte prestări de servicii neproductive, din domeniul circulației mărfuri- .or, învățămintului. culturii, artei, presei, editurilor, cinematografiei, din domeniul culturii fizice și sportului, uniunilor, asociațiilor și alte

activități nenominalizate, se încheie etapa a I-a de sporire a retribuțiilor oamenilor muncii. în urma acestei acțiuni, pînă în prezent, au beneficiat de sporirea retribuției peste 5,3 milioane persoane, iar începînd de la 1 iunie — cu 2-3 luni mai devreme decît se stabilise inițial — acestora li se vor adăuga încă 1 538,4 mii persoane (tabelul nr. 1).
Numărul de personal și procentele de majorare a retribuției

pe ramuri de activitate pentru 1 iunie 1978

Tabelul nr. i
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industria cooperatistă
Gospodăria comunală, de . locuințe’ 
și alte prestări ele servicii nepro-

32», 5 1.08.1973 2 : 15,9

duotive 245,3 1.08.1978 2 ■- 15,9
Circulația mărfurilor 
învățămînt, cultură șl artă, presă.

546,7 1.08.1978 2 15,9

edituri, radio, cinematografie, cul
tură fizică si sport H 1,2 ,.09.1978 3 <6,1
Uniuni, asociații și. alte activități 
nenominalizate 13,7 1.09.1978 3 15,9
TOTAL 1533,4Potrivit principiului socialist de repartiție după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse, în cadrul fiecărei ramuri procentele de majorare sînt diferențiate, urmărindu-se, pe lîngă majorarea generală, creșterea mai rapidă a retribuțiilor mai mici. Astfel, în industria cooperatistă, în timp ce procentul mediu de majorare pe ramură este de 15,9%,

pentru unele categorii de lucrători procentele ajung să fie și de peste 19%; în gospodăria comunală, de locuințe etc. muncitorii necalificați vor primi retribuții majorate cu 16,8% în condițiile în care media ramurii este de 15,9% ; de asemenea, retribuțiile tarifare pentru muncitorii de întreținere din sectorul social-cultural se vor majora cu pînă la 17,8%, compa-
Tabelul 3

creșterea retribuției tarifare pentru duii'erite categorii, de personal muncitor pe ramuri de 
activitate

Categoria
de personal

Cîștigul suplimenta r
Retribuția Sporul de nrin majorare
tarifară retribuție in----------------------------

netă (lei) urma ma- _ x 1111 197,5
---------- —----- jorării __ ___________________

--------------------- tn Total Din care
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ală rat<l luna % van sa rea
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r n dust ri a cooperați s tă.
— cooperator electro

nist retribuit pe 
rețeaua construcții 
de mașini, fără, di
ferențiere pe 
acorcl sau regie

— cooperator croitor la 
centrul de comandă 
eateg, I. retribuit ne 
rețeaua ind. textile 
Gospodăria comunală, de 
mărfurilor.

4 bază ) 572 1 877 315 19.4 3 660 2 135 610

5 bază 1 655 1 346
locuințe, alr.e prestări de

291 13,7 3 492 2 037 - 532
servicii neproductive, circulația

— fochist, încălziri cen-
trale 3 bază 1 398 1 622 224 16,0 2 688 1 568 448

— vînzător II 11 IU 1 479 1 720 241 16.3 2 892 1 687 482
învățămînt, cultură, artă. presă. edituri. radio. cinematografie. cultură, fizică si sport.

- asistent universitar, 
nivel A, cu vechime 
de 10 ani *— 2 88» 2 760 371 15.5 4 452 2 597 1 113

— bibliotecar (muzeo
graf) cu studii supe
rioare la unitate de
categ. I 23 6 2 179 2 520 341 15,6 4 092 2 387 1 023

, rativ cu media de 16,1% pe ramură etc. Modul concret de aplicare a majorării retribuțiilor diferitelor categorii de personal este prezentat în tabelul nr. 2. Datele scot în evidență cîștigul suplimentar anual, precum și sporul de retribuție pe anul 1978 obținut prin devansarea termenelor de majorare a cuantumului retribuțiilor, în legătura cu unele categorii de lucrători din industria cooperatistă și din circulația mărfurilor trebuie menționat faptul că retribuțiile acestora pot spori ca urmare a creșterii volumului de activitate (volumul vînzărilor, al serviciilor prestate etc.).Concomitent cu majorarea cuantumului retribuțiilor vor crește și sporurile de vechime, indemniza- Ițiile de conducere sau alte indemnizații. în învățămînt, de exemplu, indemnizațiile de conducere ■ sau alte indemnizații vor spori cu 15—16,2%. Astfel, profesorul diriginte de clasă va primi lunar, în plus față de retribuția sa, între 70 și 95 lei, învățătorul care predă în același timp la 2-4 clase în în- vățămîntul primar (cl. I—IV) va obține o indemnizație de 45—95 lei lunar, iar președintele de comisie la o sesiune de bacalaureat va primi o sumă de 740 lei.Începînd tot cu 1 iunie se vor majora și indemnizațiile la personalul de la asociațiile de locatari, în aceleași proporții.încheierea primei etape de majorare a retribuțiilor personalului muncitor trebuie privită și în lumina măsurilor adoptate de partidul nostru privind aplicarea sistemului de participare a oamenilor muncii la beneficii. Așa oum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c.. introducerea sistemului de participare a oamenilor muncii la beneficii „va crea condiții ca oamenii muncii să primească o parte importantă de venituri suplimentare față de retribuția stabilită, ea rezultat al creșterii beneficiilor, al reducerii cheltuielilor materiale, al sporirii productivității muncii".
Constantin C. CIUTACU 

de economie social;s/.>



CONDUCERE ORGANIZARE

în sprijinul lărgirii participării la conducere și organizare

PERFECȚIONAREA 
PERSONALULUI MUNCITOR (I)

„Perfecționarea conducerii, creșterea rolului organelor colective în rea
lizarea autoconducerii și autogestiunii impun, ca o cerință obiectivă, ridica
rea nivelului profesional și tehnic, a gradului de calificare al tuturor cadre
lor de muncitori, ingineri, tehnicieni, al cadrelor din domeniul economic, al 
cadrelor de conducere. Fără a ne preocupa permanent de creșterea nivelu
lui de pregătire și de calificare nu vom putea îndeplini în bune condiții 
obiectivele ce ni le propunem 1"

NICOLAE CEAUȘESCU

IMPACTUL ȘTIINȚEI- TEHNICII. CULTURII asupra dezvoltării, asupra tuturor activităților umane în contemporaneitate, rolul lor de dinamizatoare ale progresului economico-social orientează, în întreaga lume, preocupările către educația permanentă, care în concepția specialiștilor, ca și a maselor largi se afirmă ca o necesitate imperativă. Puține țări au reușit însă alinierea la această necesitate prin organizarea și instituționalizarea unui sistem închegat și cuprinzător de instruire.Printre ele. un Ioc avansat ocupă România. Conceptul original pe care s-au clădit cadrul normativ (Legea nr. 2/1971) și varietatea de forme și instituții prin care se realizează perfecționarea profesională, privită ca o obligație a tuturor celor încadrați în activitatea economico- socială, orientarea întregului complex de acțiuni spre nevoile izvorîte din actualitatea practică și din opțiunile pentru viitor poartă pregnant pecetea gîndirii înnoitoare, de largă perspectivă și profund umanism a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului a dat acestui concept o formulare sintetică prin care îl leagă indisolubil de înseși obiectivele majore ale societății socialiste multilateral dezvoltate spre care înaintăm cu pași fermi : „Realizarea unei pregătiri multilaterale constituie o cerință importantă a unei economii modeme, o condiție primordială a creșterii rolului creator al omului în desfășurarea producției și, pînă la urmă, un principiu fundamental al însuși comunismului, care presupune manifestarea polivalentă în cîmpul muncii a fiecărui membru al societății".Momentul calitățiiCONSFÂTUIR.EA de lucru recent organizată de Ministerul Educației și Învățămîntului și Uniunea Generală a Sindicatelor din România, pe problemele perfecționării profesionale a cadrelor, a prilejuit un cuprinzător bilanț al realizărilor de pînă acum și, mai ales, conturarea unor îmbunătățiri posibile și necesare, inspirate de experiența acumulată, de comandamentele etapei istorice scurte în care România va trebui să se ridice în rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie, de cerința consolidării competenței cu care oamenii muncii acționează pentru accentuarea laturilor calitative ale activității, participă la conducere, la gestiunea unităților în care lucrează, la rezolvarea problemelor majore ale întregii societăți.Cifrele sînt edificatoare :& în fiecare an al cincinalului trecut au fost cuprinși în diferite forme de perfecționare. în me

die, 37 la sută din totalul personalului muncitor, respectiv 21 la sută din totalul populației ocupate;• în 1977, numărul persoanelor cuprinse în programe de perfecționare a fost cu 2,7 la sută mai mare decît cel prevăzut în plan :* în 1978 urmează ca activitatea de perfecționare să cuprindă 1 550 000 persoane, din care 1 160 mii de muncitori, 23,5 mii de maiștri, 200 mii personal cu studii medii, 120 mii personal cu studii superioare, 46,5 mii alt personal.Avem deci un concept clar, un sistem bine pus la punct, o practică în decursul căreia au fost netezite dificultățile începutului, s-au cristalizat rezolvările metodologice și, cel mai important cîștig, s-au imprimat in conștiința oamenilor muncii refuzul stagnării în auto- mulțumire, necesitatea de a fi în pas cu evoluția tehnicii de producție, de a face ca prin munca lor tot mai calificată, tot mai bine organizată, treimea din venitul național ce se alocă pentru dezvoltare să-și amplifice e- fectele în creșterea acestuia, în ridicarea nivelului de trai.Este, acum, momentul ca și în acest domeniu să se facă saltul de la acumularea cantitativă la primatul calității ; să se integreze și mai strîns perfecționarea în progresul științific, tehnic și tehnologic, nu numai ca o creștere a potențialului, ci ca o amplificare la proporții de masă a creației efective ; să se cuantifice și să se mărească în ritm accelerat eficiența investiției in perfecționarea cadrelor.Prioritățile etapeiPROBLEMELE ACTUALE ale ramurii, intuite adesea din nevoi pe planul general al economiei naționale, inspiră structura tematică a multor programe de perfecționare organizat de centrele departamentale. Peste 1 500 de cadre din industria chimică au fost instruite în problemele ingineriei chimice, domeniu care cunoaște unul din cele mai înalte ritmuri de înnoire ; cuplarea cu teme corelate — creșterea siguranței în exploatare a instalațiilor, metode de accelerare a punerii în funcțiune și a atingerii parametrilor proiectați la noile obiective — a contribuit la aproprierea unei viziuni dinamice asupra tehnologiilor, reflectată în elaborarea de studii (multe referitoare la capacități aflate încă în curs de asimilare) cu o eficiență economică prezumată de 800 milioane de lei. Prin programe succesive, în decurs de un an și jumătate construcția de mașini și-a asigurat necesarul de cadre pentru exploatarea sutelor de mașini-unelte cu comandă numerică și program la care, din lipsă de personal specializat, partea de auto-



CONDUCERE • ORGANIZARE
• Beneficiind de creșterea cunoștințe

lor profesionale, peste 2,5 milioane de 
oameni ai muncii au participat, anul 
trecut, la acțiunile de stimulare a crea
ției științifice și tehnice, organizate în 
cadrul Festivalului național „Cântarea 
României".
• Numărul participanților la lectora

tele tehnice organizate in întreprinderi 
prin grija sindicatelor a depășit, în 1977, 
cifra de 260 000 de persoane.
• 575 000 de oameni ai. muncii, din care 

83,6% muncitori calificați și personal 
operativ asimilat acestora, au absolvit în 
anul trecut cursuri de ridicare a cali
ficării, policalificare, recalificare. Aceste 
cursuri au detinut o pondere de aproape 
40% (față de 20% în 1975 și 34% în 1976) 
în numărul total al participanților la di
feritele forme de perfecționare.
• Prin programe personale de perfec

ționare eu verificarea periodică a cu
noștințelor, anul trecut și-au îmbogățit 
cunoștințele peste 120 000 de maiștri, teh
nicieni și personal cu studii superioare. 
Majoritatea lor au elaborat proiecte și

UN IMENS POTENȚIAL 
DE CREATIVITATE

j alte lucrări cu aplicabilitate la locul de 
muncă.

# Anual, prin sistemul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" sînt instruite circa 
16 000 de cadre din diferite domenii ale 
activității politice, economice și sociale. 
Multi dintre aceștia transmit mai departe 
cunoștințele, metodele și tehnicile însu
șite, devenind instructori la cursurile de 
perfecționare din propriile unități, din

j centrele departamentale ș.a.
• înființate la începutul cincinalului 

trecut, centrele de perfecționare ale di-
j feritelor ministere și instituții centrale 

au pregătit, pînă la finele anului 1977, 
un număr de 537 324 cadre de conducere, 
personal tehnic, economic și de alte spe
cialități cu studii superioare, tehnicieni 

și maiștri. Planul pe acest an prevede ca 
în cele circa 1100 de programe sâ fie 
cuprinși circa 124 000 de cursanți.
• In cadrul atribuțiilor de îndrumare 

metodologică unitară a perfecționării în 
cadrul ramurilor respective, în 1977 cen
trele departamentale au elaborat circa 
1000 de programe, tematici, lecții și alte 
documentații pentru programele organi
zate în unități ; specialiștii centrelor au 
efectuat peste 20 000 de om-zile deplasări 
în întreprinderi pentru asistență Ja fața 
locului.

* Anual, circa 175 000 de cadre din 
agricultură urmează cursuri la cele 5 
centre și filiale de perfecționare ale mi
nisterului de resort, 39 de case ale agro
nomului (în subordinea consiliilor popu
lare județene) și peste 40 de subcentre dc 
instruire ale stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii. Totodată, numărul ță
ranilor cooperatori și altor lucrători din 
agricultură cuprinși în fiecare an în în
vățământul agrozootehnic de masă se 
ridică la circa 750 000.

matizare nu era folosită. în general, centrele departamentale „simt“ bine actualitatea, dacă e să judecăm, după ponderea pe care o dau perfecționării în domeniul tehnologiilor, fără a neglija problemele de informatică, organizarea și planificarea muncii, marketing, analiza valorii, protecția muncii ș.a.Aceasta este linia pe care trebuie insistat. România și-a propus ca în decurs de zece ani să reînnoiască, practic, totalitatea producției sale industriale, condiție a dezvoltării economice, a competitivității pe piața externă. Aceasta cere un colosal efort pentru modernizarea tehnologică a întregului aparat productiv •— ceea ce nici cercetarea, nici investițiile, nici licențele nu pot rezolva decît pe un teren „amenajat" prin pregătirea corespunzătoare a oamenilor.Totodată, trecerea la autoconducere, autogestiune, autofinanțare, participarea oamenilor muncii la beneficii presupun adaptarea organică, imediată a programelor de perfecționare la principiile măsurilor de înnoire a planificării și a mecanismului economico-finan- ciar. Implicațiile sînt mai adînci decît, poate, ne dăm seama la prima vedere. Lărgirea și actualizarea cunoștințelor tehnice se impun potențate printr-o activă și e- fectivă conștientizare economică la toate nivelele, capabilă să multiplice eficiența cu care colectivele de muncă gospodăresc mijloacele ce le sînt puse la dispoziție. Subliniem, ca și cu altă ocazie, însemnătatea ce o capătă în context pregătirea membrilor consiliilor oamenilor muncii (vezi experiența din ramurile materiale de construcții, mine-petrol, metalurgie), clarificarea mecanismului participare-relații umane-responsabi- litate în procesul conducerii ; și nu e prea devreme pentru a se pregăti instrumentarul teoretico-metodolo- gic adecvat includerii în toate formele de perfecționare, pentru toți oamenii muncii, a unui breviar de conducere-organizare care să le faciliteze acestora exercitarea funcției complexe de decident-executant.Varietatea metodelor și tehnicilor raționale de organizare a producției și a muncii, varietatea condițiilor concrete ale unităților economice și ale locurilor de muncă îndeamnă la extinderea formulei unor programe opționale, care să dea participanților posibilitatea de a-și alege, dintr-o listă a temelor posibile, pe cele adecvate în cel mai înalt grad propriilor lor necesități.Rezultă, din toate acestea, încă o învățătură pentru centrele de perfecționare : că nu este nici timp disponibil, nici nevoie pentru programe care nu au suficient caracter aplicativ. Capacitatea de instruire — amplificată frecvent prin participarea cadrelor din cercetare, proiectare, învățământ superior, producție — va fi și așa suprasolicitată prin cerința de a mări frecvența ciclurilor de perfecționare, pe măsura accelerării pro- I greșului tehnic.

Tributul formalismuluiMETALURGIA, economia forestieră și industria materialelor de construcții, construcția de mașini, construcțiile industriale, transporturile și telecomunicațiile, consiliile populare ale județelor Botoșani, Satu Mare, Covasna, Olt, Hunedoara, Dîmbovița ș.a. au depășit anul trecut cifrele planului de perfecționare a personalului muncitor cu pînă la și chiar peste 20%. Este, cum s-ar spune, o producție ce are asigurate și resursele, și desfacerea ; faptul că este destinată auto- consumului nu justifică însă în nici un fel tratarea ei uneori formală.Ne referim la carențele în concepția, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare din unele unități — ținînd nu numai de baza materială, de insuficiența numerică și calitativă și stabilitatea personalului de instruire, ci și de chestiuni de conținut : corelarea planului de perfecționare cu cel economico-social al întreprinderii, cu noii parametri calitativi ai acestuia, motivarea participanților. Se preferă adesea formele extensive, deși cele intensive se știe că dau rezultate mai bune; structura programelor pentru muncitori nu ține întotdeauna seama de perspectivele evoluției profesionale, dictată de cea a tehnicii și tehnologiei (care, de pildă, cere tot mai mult policalificare și recalificare) ; sub raport didactic se exagerează uzul metodelor expozitive ; modalitățile de evaluare a eficienței programelor, de urmărire a rezultatelor aplicării în practică a cunoștințelor dobîndite sînt încă deficitare etc.Toț ca o rezolvare formală putem considera, eufemistic, „inițiativa" unor ministere de a transfera centrelor de perfecționare sarcina de control al activității pe această linie din unități, fără a le înzestra și cu autoritatea luării de măsuri ; sau a unor centrale industriale, de a eluda obligația ce le revine în organizarea perfecționării inginerilor, tehnicienilor, maiștrilor din sistemul lor, lăsînd-o exclusiv în seama întreprinderilor.Chiar dacă asemenea fenomene nu pot interveni decît în. mică măsură la caracterizarea procesului de perfecționare în ansamblul său, ele nu trebuie să scape atenție, căci plivitul la timp îmbogățește recolta.Despre unele sugestii privind perfecționarea perfecționării, desprinse din consfătuirea amintită, despre unele măsuri asupra cărora organizatorii, reprezentanții ministerelor, ai uniunilor sindicale de ramură și ceilalți participanți și-au dat consensul —• în viitorul număr al revistei.
Dorin CONSTANTINESCU



1948 — Naționalizarea principalelor mijloace de producție — 1978
„Refacerea economiei țării, creșterea productivității, lichidarea urmă

rilor războiului, precum și exproprierea expropriatorilor au creat condiții 
pentru trecerea la organizarea și conducerea planificată a economiei, pen
tru începerea operei de construire a bazei tehnico-materiale a socialis
mului".

(Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare o României spre comunism)

IMHJSTPIAUZAlîEA - PIVOTUL OEZVOI I Alîll 
INTREOII ECONOMII, AL PROGRESULUI 
Șl (IVil 17AȚIEI RO'IANHI SOCIAL1STI (I)NAȚIONALIZAREA principalelor mijloace de producție, exproprierea expropriatorilor, a constituit actul revoluționar decisiv care a permis statului democrat-popular al muncitorilor și țăranilor să puna bazele dezvoltării planificate a economiei noastre, dirijării conștiente a eforturilor materiale și umane în concordanță cu cerințele și obiectivele majore ale construcției socialiste. In acest cadru a devenit posibil ca pornind de ta realitățile țării noastre. industrializarea să devină factorul de bază al progresului economiei și culturii, al ridicării nivelului de viață al poporului, dezvoltării multilaterale a societății, asigurării independenței și suveranității naționale. în deceniul care a trecut, industria României și odată cu ea întreaga economie socialistă s-au dezvoltat vertiginos, devenind capabile să valorifice din ce în ce mai eficient resursele naturale ale tării. în acest fel s-a putut ca dintr-o țară cu pronunțat caracter agrar, cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, România să devină astăzi o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică. în plină dezvoltare, cu o economie care, în anii viitori, o va situa în rîndul țărilor lumii cu nivel mediu de dezvoltare. O retrospectivă comparată a anilor interbelici cu cei ai perioadei socialiste ni se pare oportună. aceasta demonstrînd pe deplin justețea liniei generale marxist-leni- ni.ste a partidului nostru de industrializare, de dezvoltare susținută a întregii economii, de înaintare sigură pe drumul progresului și civilizației.

ECONOMIA RO
MÂNEASCĂ ÎN 
CADRUL DIVI
ZIUNII INTER
NATIONALE A 
MUNCII ÎN PE
RIOADA INTER
BELICĂ

în perioada dintre cele două războaie mondiale economia României prezenta toate caracteristicile unei economi i slab dezvoltate, atît prin structura sa cît și prin nivelul de dezvoltare al forțelor de producție în toate ramurile producției materiale. Deși în perioada ce a urmat primului război mondial.asistăm la o intensificare a procesului de industrializare, îndeosebi după criza economică din 1929-1933, ramurapredominantă a economiei românești rămîne agricultura (tabelul nr. 1).Contribuția relativ mai redusă a
ii

agriculturii la crearea produsului social în comparație cu venitul național se explică prin consumul mai redus de

Evoluția, contribuției industriei și agriculturii la crearea 
produsului social și a venitului național '•)

(in

i'abelul w. I

Anii
Centri buția la crearea :

produsului social venitului național

industrie Agri cult, și silvic. luclustr. Agricult. și silvic.
1929
1938

34.6
36.6

38.2
32.9

22,9 49,4
28.4 41.4mijloace de producție, deci de muncă materializată, în raport cu industria, în cazul de față acest consum este și mai scăzut, datorită slabei înzestrări tehnice a agriculturii și caracterului ei predominant extensiv.Locul agriculturii în cadrul economiei românești reiese mai bine în relief dacă urmărim structura populației ocupate pe ramuri ale producției materiale. Conform datelor recensămîntului din 1930 în agricultură era ocupată 78,2 % din populația activă a țării, iar în industrie 7,2%, iar după calculele lui V. Madgearu, ponderea populației active ocupate în industrie se ridica de fapt la 10,2 % 2). Așadar, aproape opt zecimi din populația țării era ocupată în agricultură și numai o zecime în industrie. Caracterul predominant agrar al economiei iese și mai pregnant în evidență comparand structura populației ocupate cu alte țări, în primul rind cu țările dezvoltate din punct de vedere economic (tabelul nr. 2).Prin urmare ponderea populației ocupate în industrie, în totalul populației active era în România considerabil inferioară celei din țările dezvoltate din punct de vedere industrial. Cu toată intensificarea dezvoltării industriale din deceniul al patrulea, situația nu s-a ameliorat sensibil. în anul 1938 ponderea populației ocupate în agricultură reprezenta 76,5% din totalul populației ocupate în economie, în timp ce ponderea populației ocupate

Evoluția comerțului exterior al României in perioada 1910—1937 
în milioane dolari aur S.U.A. °)

Tabelul iu-. 3

Total comerț Import Export Evoluția Evoluția
Anii exterior comerțului comerțulu i

mondial
Milioane Milioane' Milioane % %
dolari % dolari o',. dolari %

1913 243,2 100,0 113.9 100,0 129.4 100,6 100,0 100,0
1922 182,1 74.9 15,1 74.7 97.0 75,0 93.5 112,6
1925 205.9 117,6 45,5 127,7 140,4 108.5 133,1 159,7
1927 432.1 177.7 203.1 178.3: 229.0 17.7,0 135,4 160,6
1929 350,4 144,1 177.2 155.6 173.2 133.8 135.7 169,3
1931 227,0 93,3 94.2 82,7 132.8 102,6 85,1
1933 155.0 63.7 70.2' 61.6 84.8 65*5 50.6 52,2
1935 165,1 67,9 64,9 57,0 100.2 77.4 47.5 58,7
1937 310,1 127,5 121,3 106,5 188,8 145.9 60.6 77,5

Tabelul nr. 2
Situația comparativă a structurii populației 

ocupate 3>

Tara Anul

Ponderea în 
populația activă %

In
du

str
ie

>c<s1

g

România 1930 10.2 78,2
Bulgaria 1926 9.0 80,0
G reciti 1928 T5.9 53,7
Ungaria 1930 23,0 50,3
Italia 1931 29.5 47,3
franța 1934 33.7 35,7
Germania 1933 40,4 28,9
Elveția 1930 45,4 21,3
□.landa 1932 38,1 20,6
Anglia 1931 42,2 5,6în industrie cunoaște o ușoară creștere te 11,5% față die 10,2% în 19304).Slaba dezvoltare industrială a României dobîndește o expresie și mai clară comparînd nivelul producției industriale pe locuitor cu cel din țările dezvoltate din punct de vedere economic. Volumul producției industriale pe locuitor era în România de aproape 13,5 ori mai mic decît în S.U.A., de aproape 12 ț>ri mai mic decît în Marea Britanic, de aproape 8,5 ori mai mic decît în Germania, de peste 7,3 ori mai mic decît în Franța5) etc. Volumul producției industriale a României reprezenta în 1928 doar 0,30% din volumul producției industriale mondiale6).



Tabelul nr. 4 
Ponderea comerțului exterior al României în comerțul international ")

(în "j>)

Anul în comerțul mondialîn comerțul european

Ponderea comerțului exterior al României

Total import Export Total Import Export

1913 0,94 0,81 1,09 0,60 0,54 0,66
1922 0,75 0,64 0,90 0,40 0,36 0,44
1925 * 0,83 0,76 0,93 0,44 0,44 0,45
1927 1,24 1,04 1,48 9,66 0,60 0,73
1929 1,00 0,91 1,11 0,51 0,50 0,52
1931 1,03 0,77 1,36 0,57 0,45 0,70
1933 1,1» 0,95 1,49 0,64 0,56 0,72
1935 1,35 0,94 1,87 0,69 0,53 0,87
1937 1.92 1,37 2,78 0,99 0,75 1,23

5Tabelul nr.
Evoluția ponderii principalelor grupe de mărfuri in valoarea exporturilor României 

în perioada 1913—1937 u)

1913 1920 1927 1929 1933 1935 1937

Animale vii 0,43 0,19 6,72 6,88 2,85 5,66 4,24
Produse animale alimentare 1,68 0,56 2,19 3,07 2,35 2,58 2,35
Cereale si derivatele lor 66,86 67,20 49,90 30,92 23,02 19,61 32,24
Legume, flori, semințe
și părți plante 5'09 6,60 4,54 3,43 4,81 6,61 5,53
Lemn si industrii derivate 3,54 5,72 12.10 16,16 7,18 8,70 8,96
Combustibil mineral, petrol •
si derivate 19,60 19.09 19,72 33,25 55,31 51,69 40,52
Fier si lucrări din fier 0,59 0,15 0,30 0,18 0,28 0,11 0,11
Aparate, mașini și motoare 0,06 0,00 0,07 0.08 0,11 0,02 0.01Slaba dezvoltare industrială era în- lorlalte țări europene și a comerțuluisoțită de o structură de ramură necorespunzătoare, inadecvată unei evoluții. dinamice, caracterizată printr-o slabă dezvoltare a industriei prelucrătoare în general, a ramurilor cheie generatoare, propagatoare și consumatoare, de progres tehnic îndeosebi, prin- tr-un scăzut grad de valorificare a resurselor naturale. în anul 19.32, de pildă, ponderea grupei A în totalul producției industriale reprezenta 41,'8%, în timp ce ponderea grupei B — producția de bunuri de consum — reprezenta 58,2%. Ameliorarea survenită în perioada următoare a fost modestă, ponderea grupei A sporind în 45,5%’). anul 1938 la numai
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Participarea României la circuitul economic internațional în perioada analizată s-a concretizat, a- proape în exclusivitate, în participarea la schimburile comerciale. Aria geografică de desfășurare, volumul, structura și eficiența comerțului exterior au lost puternic marcate de nivelul și structura dezvoltării e- conomice. în anul 1919 peste 99% din comerțul exterior al României (respectiv 99,13 %), se făcea cu un număr de 22 de țări, majoritatea lor covîr.șitoare din Europa. Ponderea țărilor europene în comerțul exterior al țării noastre reprezenta circa 84%. în anul 19.37 în comerțul exterior al României, un număr de 26 de țări, din care 22 europene și 4 extra-europene dețineau o pondere de 96,08% din totalul comerțului exterior* 8). Ponderea țărilor europene în cadrul acestuia se ridica la circa 88,5%. în perioada 1910—1937 volumul comerțului exterior al României a crescut de aproximativ 1,6 ori, din care importul cu peste 55%, iar exportul cu peste 60%, așa cum se poate constata din datele tabelului nr. 3

') "Marcela Felicia lovanelli, „industria ro
mâneasca 1934—1938", Rd. Academiei R.S.R.. 
Buc., 1975. p. 189.

’) V. Madgearu, „Evoluția economiei ro
mânești după războiul mondial", Ed. Inde
pendența economică. București, 1940. p. 137.

8) Op. cit. p. 138.
"') Marcela Felicia lovanelli, op. cit. p. 209. 
') Enciclopedia României, vol. III, Econo

mia națională, cadre și producție, p. 830.
“) Idem.
’) Marcela Felicia lovanelli, op. cit. p. 1811.
8) Calculat după : Comerțul exterior al 

României, 1928—1937, vol. I, partea 1, Bucu
rești. 1939, pp. 90. 312. 313. — —

’) Idem.
”) Comerțul exterior al

1937. vol. I. partea I, pp. 
partea a IT-a, pp 20—21.

’*) Comerțul exterior al României 19211—1937, 
vol. I, partea ii, pp. 569—574.

'-) Comerțul exterior al României, 1928— 
1937, vol, 1, partea 1, pp 152—153, 388, 389, voi. 
I, partea a Il-a, pp 24—25.

u> Comerțul exterior al României 1928— 
1937. vol. I, partea I, pp. 96—97 : 318—319 
partea a Il-a : pp. 18—19.

Comerțul exterior al României a avut o evoluție sinuoasă, similară, în mare măsură evoluției comerțului ce- 

mondial în genere. După o scădere însemnată intervenită în condițiile primului război mondial, urmează o perioadă de creștere rapidă, ce continuă pînă în anul 1927, cînd volumul comerțului exterior al țării noastre depășea cu aproape 78 la sută nivelul anului 1913 și de aproape 2,4 ori nivelul anului 1922, după care urmează o cădere bruscă în anii crizei economice din perioada 1929-1933, nereușind, practic, să revină la nivelul anterior pînă la sfârșitul intervalului. Este important
_ „ . Tabelul nr. 6
Evoluția ponderii principalelor grupe <ie mărfuri in valoarea importului României (în %)

1913 1920 1925 1929 1933 1.935 1997
Lină, paruri și lucruri 
din ele 5,60 10,09 7,05 6.98 8,64 6,11 6,14
Textile vegetale 
și industrii derivate 11,00 36,56 29.84 25,78 33,26 25,03 22,56
Fier și lucrări din fier 29,33 9,21 19.46 15,72 10.64 17.33 17,49
Mașini, aparate și motoare 
Vehicule 10,00 2,89 6,65 13.50 9.34 16,45 18,91
Produse chimice 4,62 1,59 5,51 5.10 4,02 4,45 4.35
șl medicamente 2,30 1.84 1,76 2 22 4,31 4,23 3,30de remarcat faptul că cel mai rapid s-a redresat și a crescut exportul, ceea ce se explică, aproape exclusiv, prin sporirea rapidă a exportului de petrol, care nu a cunoscut 'O scădere nici chiar în anii crizei. Astfel, în perioada 1920- 1936 exportul de petrol a sporit iară încetare, depășind în anul 1936 de peste 27.6 ori volumul anului 1920"’). în ultimul an al perioadei, cînd se declanșează o nouă criză, el cunoaște însă o scădere destul de importantă.Locul economiei românești în schimburile economice internaționale își găsește exprimarea în ponderea comerțului exterior al țării noastre în cadrul comerțului mondial.Ponderea ropean și ceea ce privește ponderea expori ului său, după 1920, cu excepția anîloi 1928- 1929, s-a aflat, în general, în creștere, reflectînd o participare mai mare a României la diviziunea internațională a muncii (tabelul nr. 4) Dar. așa cum s-a mai remarcat, această creștere este legată, aproape exclusiv, de intensificarea exportului de.petrol.

internațional european șiRomâniei în comerțul eu- cel mondial, îndeosebi în

de în vii, din

a

Locul specific al economiei românești în cadrul acestei diviziuni reiese și mai pregnant in evidență urmărind structura pe grupe de mărfuri a exportului și importului său. Slaba dezvoltare a industriei, înainte de toate a celei prelucrătoare, își află pe deplin reflectarea în structura exportului. Principalele produse exportate România erau produsele agricole, primul rînd cerealele, animalele lemnul și’ ulterior petrolul, acesta urmă devenind, spre sfîrșitul intervalului, principalul produs de export, (tabelul nr. 5).în ceea ce privește importul, acesta consta în cea mai mare parte din produse manufacturate, în principal bunuri de consum, cum lesne se poate constata din informațiile furnizate de statisticile vremii (tabelul nr. 6).în ansamblu, în valoarea totală importurilor, produsele fabricate dețineau peste 80%, iar materiile prime circa 12%.Structura necorespunzătoare a exporturilor și importurilor, determinată, pe de o parte, de starea de subdezvoltare economică, iar pe de altă parte, de politica promovată, în acest domeniu, de clasele dominante, ce nu ținea seama de interesele fundamentale ale economiei naționale, a generat o scăzută eficiență a. relațiilor economice externe ale României interbelice.După cum reiese din datele existente, pentru fiecare tonă de mărfuri importată în perioada interbelică, cu variații de la an la an, România trebuia să exporte între 5,3 și 15,6 tone mărfuri indigene, discrepanța atingînd punctul culminant în timpul crizei, care a afectat într-o măsură considerabil mai 

mare prețurile materiilor prime și ale produselor cu un grad scăzut de prelucrare.
dr. Gh. DIȚU

Cluj-Napoco

458—45».

României ; 1112H— 
150—151, 3SIS-387 ;



ȘCOLI 9 CURENTE • ECONOMIȘTI
IZVORÎTE din adîncurile istoriei patriei, 

idealurile revoluției de ia 1848, coinci
dente în Muntenia, Moldova și Transilva
nia, aceasta din urmă provincie româ
nească vremelnic și arbitrar despărțită de 
trupul țării, s-au înscris ca nobile năzuințe 
și țeluri ale poporului, urmărind propăși
rea națiunii. între aceste idealuri suvera
nitatea națională, politică și economică, 
economică și politică, se află pe un loc 
de frunte.

Cu deplin temei se poate afirma că în
țeleasă în unitatea organică dintre liber
tatea națiunii române în interiorul țării și 
în relațiile internaționale, ideea de suve
ranitate națională constituie una din coor
donatele esențiale ale gîndirii noastre 
patriotice și progresiste de la 1848. în lu
crarea „Cîntarea României" se subliniază 
că „Slobozenia e îndoită : cea dinlăuntru 
și cea din afară... ele sînt surori, una fără 
alta nu pot trăi. Slobozenia din afară este, 
neatîrnarea moșiei (patriei — n.n.) în care 
ne naștem și care ne hrănește... Sloboze
nia dinlăuntru este legea așezată prin în
voirea tuturor și la care toți deopotrivă se 
supun" !l) Surprinderea acestor două atri
bute fundamentale ale suveranității na
ționale apare deosebit de clară și în con
cepția ardeleanului Simion Bărnuțiu. De
finind suveranitatea în interiorul țării el 
spunea că „maiestatea poporului român 
e însăși puterea supremă ce se cuvine iui 
și numai lui în toată întinderea teritoriu
lui său, a indivizilor săi și a scopurilor 
sale naționale."2) Iar în relațiile interna
ționale suveranitatea națiunii române 
„este un drept personal al ei ce nu are 
nevoie de nici o demonstrațiune și în pu
terea acestui drept ea a putut și poate 
pretinde celorlalte națiuni să o recunoască 
și să o respecte ca pe o națiune liberă și 
independentă, ca pe doamna supremă și 
proprietara exclusivă a teritoriului său, 
precum a fost și e în adevăr recunoscută 
ca atare. "3)

• Apărut zilele acestea în 
Editura Politică, volumul Dezar
marea și noua ordine interna
țională (coordonator dr. Nicolae 
Ecobescu), 478 p., prezintă, in

130 de ani de la 
revoluția de la 1848

Insă cărturarii generației de la 1848 au 
înțeles totodată că suveranitatea politică 
rămîne un „cuvînt sec", o noțiune lipsită 
de conținutul ei real dacă nu are un pu
ternic fundament economic, material. Mi
hail Kogălniceanu afirma îndreptățit că 
„Țara noastră trebuie să aibă odată su
veranitatea și asupra intereselor ei eco
nomice, ea ține să fie stăpînă la ea aca
să, să arate că și ea are puterea ei și că 
nu are nevoie să cerșească nici tratate și 
nici convenții.'"1) Gînditor profund și cute
zător, el atrăgea atenția că România ar 
fi fost mult mai avansată pe calea progre
sului și civilizației dacă toate capitalurile 
și întreaga activitate economică nu s-ar 
„cheltui în deșert", ci ar fi intens folosite 
„în sporirea bunăstării materiale a țării, 
singura care ne poate duce la bunăsta
rea intelectuală", adică la adevărata civi
lizație. Reprezentant eminent al gîndirii de 
la 1848, George Barițiu pornea și el de la 
premisa reală și justificată după care

„rara avuții (dezvoltarea economiei -1 
n.n.) nu poate fi vorba de cultură și mai I 
puțin de libertate.5).

in preajma revoluției de la 1848, cit și 1 
după acest mare eveniment, gînditorii cei 
mai înaintați ai epocii, din Muntenia. 
Moldova și Transilvania, au ajuns la con
cluzia. întemeiată, conform căreia funda
mentul economic al suveranității naționale 
îl constituie împroprietărirea țăranilor, îm
bunătățirea situației lor materiale și mo 
rale. Apărîndu-și proprietatea și libertă
țile sale poporul își apără totodată și pa
tria sa, independența țării. Dimpotrivă, 
atunci cînd poporul este lipsit de proprie
tate și de drepturi politice el nu mai este 
interesat în apărarea suveranității națio
nale. „Pentru ce să se mai jertfească po
porul pentru libertate, cînd nu se poate 
bucura de dînsa, cînd este și va rămîne 
rob ? Pentru ce să mai apere o țară unde 
nu are nici un drept, nici o palmă de pă- 
mînt, nici chiar libera dispoziție a muncii 
sale ?"6)

Starea de mizerie a maselor, 
lor de bunuri materiale și de 
democratice le fac indiferente 
soarta patriei, iar noțiunea de 
tate nu mai are pentru ele nici 
ficație. Cum spunea N. Bălcescu, „robul 
nu are patrie pentru că robul nu are ni
mic."

Pentru a întări la acest popor viteaz și 
cu dragoste față de pămîntul țării inte
resul major al cuceririi și apărării suve
ranității naționale era absolut necesară 
împroprietărirea țăranilor, transformarea 
lor din robi în proprietarii pămîntului pe 
care îl muncesc de veacuri. Era cunoscut 
că națiunile în care țăranii sînt proprie
tari de pămînt sînt superioare din punct

lipsa 
drepturi 

față de 
suvera ni
ci semni-

DEZARMAREA 
si noua ordine 
internațională

editura politică 

tr-o culegere de studii riguros 
științific alcătuite, concepția 
partidului și statului nostru in 
problemele dezarmării, contri
buțiile de prestigiu ale Româ
niei in acest domeniu, rolul 
determinant al gîndirii creatoa
re, novatoare și al inițiativelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
căruia ii revine meritul de a- 
bordare a problematicii dezar
mării ca o componentă de bază 
a noii ordini. Un amplu capitol 
de deschidere a lucrării, sem
nat de dr. Nicolae Ecobescu, 
operînd cu concepte de bază 
ale acestei tematici de o mare 
complexitate, conturează cu 
limpezime cele două mari pro
cese din perioada postbelică 
— escalada inarmărilor și lipsa 
de productivitate a tratativelor 
de dezarmare —, cauzele ce 
le-au generat și, mai ales, so
luțiile preconizate de partidul 
și statul nostru. Alte contribuții 
din volum, purtînd semnături 
de prestigiu (George Maco- 
vescu, Gheorghe Dolgu, Costin 
Murgescu, Constantin Ene, Ro
mulus Neagu și alții) tratează 
diversele componente ale volu

minosului dosar al cursei inar
mărilor și dezarmărilor, prin 
prisma exigențelor noii ordini.

Abordare*  formalizată 
a ecologiei

• 1ntr-o abordare sistemică 
- scrie Janusz Szyrmer intr-un 
articol cu titlul L’homme et 
l'environnement (Omul și me
diul), apărut in revista PERSPEC
TIVES POLONAISES (nr. 3/1978) 
omul și natura sînt considerate 
un sistem unic, foarte complex, 
adică un ansamblu de elemente 
reciproc interdependente. A- 
ceastă interdependență se ex
primă in faptul că orice modi
ficare a stării unui element oare
care antrenează schimbări în 
toate celelalte elemente și în 
întregul sistem. Abordarea sis
temică permite o anumită for
malizare, introducerea unei anu
mite ordini in gîndire și in mo
dul de cercetare, normalizarea 
și unificarea terminologică, inlă- 
turind ermetismul limbajului spe
cializat al fiecărei discipline. 
Autorul analizează pe larg di
ferite tipuri de modele utilizate 

in cercetările ecologice, punind 
accentul pe ideea că acestea 
cer o abordare pluridisciplinară, 
exhaustivă, care să îmbine spe
cializarea îngustă cu cuprinde
rea complexă a problematicii. 
Cercetările poloneze pornesc 
de la modelele cele mai sim
ple, cuprinzînd puține elemente 
și se dezvoltă prin concretizare 
graduală, mărind numărul de 
elemente și gradul de complicare 
a interacțiunilor lor. De la „cu
tia neagră" se trece la „matri- 
cele de interacțiune încrucișată". 
la hărțile „sozologice", la mo
delele flux, la modelele de mo
dificare a stării ș.a., care, cu 
progresul calculului electronic și 
mărirea informațiilor disponibile, 
dau o reflectare tot mai precisă 
a realității.

Energia și scara 
întreprinderilor

• Un caiet special, destinat 
tehnologiei energetice, în ca
drul căruia sînt amplu prezentate 
perspectivele pentru omenire ale 
diferitelor surse de energie, 
este anexat numărului din 15- 
16 IV a.c., al cotidianului
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vedere material și moral națiunilor T 

țăranii sint
Nicolae 

pămîntul 
pătrunse
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simpli 
Bălcescu, 
nașterii 

de sentimentul

robi. Prime!
„apără m 

lor, sini nu 
națio 
ener 

e'

; e
, se împotrivesc cu mai multă 

năvălirilor străine, intr-un cuvînt 
unesc mai mult la interesele sacre a' 

piei."')- Ca urmare, conchide gîndi 
|ul, „pentru a avea o patrie, pentru < 
butea apăra și a apăra și naționalitci- 

noastro, este de neaparată trebuințe 
face pe țăran proprietar. Fără aceasta 
e viitor, nu e naționalitate."* 2 * 4 5 6 * 8) 

hdiscutabil, fundamentul economic al 

t) Alecu Russo, Scrieri alese. București, 
1959, p. 97—98.

2) Simion Bărnuțiu, Dreptul public al 
românilor, Iași, 1867, p. 87.

:!) Ibidem, p. 196.
4) M. Kogălniceanu, Texte șocial-poli- 

tice alese, București, 1967, p. 368.
5) George Barițiu, Scrieri social-politico, 

București, 1962, p. 423.
6) N. Bălcescu, Opere vol. 1. București, 

1953, p. 255.
’) N. Bălcescu, Ibidem, p. 233—234.
«) Ibidem, p. 237.
9) M. Kogălniceanu, . Texte social-poli

tico alese, București, 1967, p. 369.
,n) George Barițiu, Scrieri social-poli

tico, București, 1962, p. 147.

■ eranității nu este redus numai la îm- 
«prietărirea țăranilor, deși aceasta era 
:ondiție esențială și indispensabilă a 
feririi și menținerii independenței na- 
îiale. încă înainte de 1848, începe să-și
ță loc în gîndirea epocii — la început 
i timid — ideea industrializării țării, ca 
ză economică a libertății și demnității 
ționale, a prosperității poporului ro- 
n. Chiar dacă această idee nu a fost 
deasă în toată amploarea și complexi- 
lea ei - ea purtînd și patina vremii — 

s-a înscris ca un semn distinct al luci-
ății și patriotismului, al profunzimii și 
pgresului, al civilizației și modernizării 
□nomiei naționale.
n studiul intitulat „Despre importanța 
pnomiei politice", publicat în 1844, Ion 
lica avansa ideea extrem de prețioasă 

industria este „mișcătorul neamurilor ', 
n natura și esența sa ea reprezintă 
lainte alergătorul neatîrnării și al slobo
dei", ace! „A fi sau a nu fi al lui 
bkespeare" pentru existența și suvera- 
atea unei națiuni. Deși afirma că in- 
stria românească va rămîne „pentru

nulte veacuri" industrie agricolă, el pu
sa industria la baza progresului și civi- 
zației națiunii, socotind-o ca purtător
material al suveranității naționale. De in

dustrie depindea nu numai bunăstarea 
materială și morală a poporului, ci însăși 
.existența noastră politică și națională '. 
De asemenea, M. Kogălniceanu pleda și 
ol pentru „dezvoltarea industriei noastre 
năseînde" și numai atunci „cînd vom fi 
pe tărîmul industriei și agriculturii destui 
de tari, vom arăta că vom fi darnici și 
vom zice : ne dați, vă dăm, nu ne dați, 
cale bună, noi trăim și fără dvs."9) Afir
mația se referea la schimburile economice 
ale României cu celelalte țări.

George Barițiu pornea de la faptul, de
monstrat de istorie, că cei care au supus 
alte popoare, le-au acaparat mai întîi bo
gățiile, fiindu-le apoi ușor să le transfor
me în popoare sclave. Fără o puternică 
economie națională bazată pe industrie 
proprie, națiunile dezvoltate „ne iau de 
popoare barbare și proaste, pe care să ne 
facă tributare fabricilor, intereselor și plă
cerilor lor." l0) Ideea dezvoltării industriei 
se materializează și se realizează numai 
atunci cînd întreprinderile industriale se 
află pe teritoriul țării, iar materia primă, 
„productele crude" se lucrează, în mare 
parte, tot în țară. Drept urmare, toate be
neficiile și cîștigurile industriei sînt ale 
țării și contribuie la consolidarea suverani
tății naționale. S. Bărnuțiu considera și el 
că fără dezvoltarea industriei și comerțu
lui nu poate exista libertate națională. 
Străinii i-au „mărginit pe români numai la 
agricultură", creîndu-și capitaluri puter
nice din exploatarea bogățiilor poporului 
român. Ei au pus stăpînire pe toate sur

sele „cîștigului" și au inundat țările ro
mâne cu produsele industriei lor, fundînd 
în aceste țări „ale pîinef și ale abunden
ței una sistema de caristia perpetua". Ră- 
mînînd numai cu agricultura, poporul ro
mân nu poate concura nicăieri cu străinii, 
„care îl resping cu non plus ultra".

Din această succintă analiză se des
prinde concluzia caracterului militant și 
patriotic al gîndirii de la 1848, a responsa
bilității celor mai de seamă reprezentanți 
ai ei față de destinele și viitorul poporu
lui român, față de fundamentul economic 
al suveranității naționale, față de progre
sul general al națiunii române. Investiga
țiile lor lucide și realiste în abordarea ba
zei economice a independenței patriei se 
înscriu la loc de cinste în patrimoniul gîn
dirii noastre economice, ridicată astăzi de 
partid, de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu pe culmi 
înalte, la cotele aprecierii și respectului 
în întreaga lume.

lector univ. dr. Mihalache TURTOI
Timișoara

TERNATIONAL HERALD TRI- 
INE. in cadrul acestuia, un 
erviu acordat de dr. Bruce 
urray, de la Calilornia Insti- 
fe of Technology, se referă la 
[fele motrice ale schimburilor 
hnologice în domeniul energi- 

Dr. B. M. afirmă că între- 
inderile foarte mari, modelate 
îpă dimensiunile pieței inter- 
iționale a petrolului, au atins 
tăzi limitele dezvoltării lor 
mensionale. Ar exista o serie 
> indicii că ,,acest sistem scir- 
e", printre acestea îndeosebi 
\ptul că tehnologiile utilizind 
rse noi de energie impun cos- 
ri ridicate și devin astfel forțe 
otoare ale unor soluții regio- 
rle și în general ,,de scară re- 
isă". Energiile geotermică și 
ilară, de pildă, sînt surse va- 
abile după regiune. Sistemul 
rergetic al viitorului ar rezulta 
ntr-o îmbinare între economiile 

B scară mare și cele ele scară 
•dusă, regională sau locală. O 
înă puternică în calea utiliză- 
i energiei solare o constituie 
ică, după autor, investițiile 
listente în conducte petroliere, 
i sistemele de transmisie a elec- 
icității și întreprinderile de 
tară mare.

Jean Fourastie : o creștere 
cu resurse neregenerabile 

minime
• Profesorul Jean Fourastie 

afirmă într-un interviu acordat 
revistei L’USINE NOUVELLE (a- 
prilie a.c.), sub titlul Une croi- 
ssance differente est possible et 
necessaire (O creștere diferită 
este posibilă și necesară), că 
starea actuală a resurselor de 
materii prime și de energie nu 
este un impediment pentru creș
terea economică. Ar fi vorba 
însă de o creștere diferită de 
cea precedentă - anume o creș
tere dirijată spre produse foarte 
utile pentru omenire, dar care 
consumă mai puține materii pri
me și energie. După autor, foar
te multe sectoare industriale se 
pretează unei atari creșteri. 
Schimbarea necesară, spune 
J.F., ar fi benefică pe termen 
lung, dar oarecum dureroasă pe 
termen scurt. Ca mijloc al aces
tei schimbări se propune pîrghia 
prețurilor, care ar urma să de
favorizeze produsele cu consu
muri mari de materiale și de 
energie. Dacă nu se intervine in 
acest sens și se menține eufo
ria creșterii bazate pe resurse

neregenerabile se va ajunge in
tr-o zi sau alta — afirmă J.
Fourastie - la restricții cu atit 
mai severe cu cit va fi lăsată o 
perioadă de adaptare mai 
lungă.

® Pornind de la imperativul 
edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, Ștefan 
Mihai, dr. Sorica Sava, Marcel 
Duhăneanu, Marina Rudăreanu, 
Sanda Arsene și Eufrosina lo- 
nescu și-au propus să analizeze, 
în această lucrare (232 p.),

FI Ș E
unele aspecte esențiale ale res
tructurării relațiilor economice pe 
plan mondial în vederea elimi
nării decalajelor dintre state. 
Problematica tratată nu are 
doar o semnificație teoretică, ci 
și o finalitate practică, în legă
tură cu eforturile pentru găsirea 
unor soluționări democratice 
ale problemelor grave cu care 
se confruntă omenirea în con
dițiile adîncirii interdependenței 
dintre diversele economii suve
rane. Intr-o abordare multilate
rală, lucrarea se oprește asu
pra : valențelor conceptului ro
mânesc de nouă ordine în rela
țiile economice internaționale ; 
restructurării mecanismului de 
funcționare a relațiilor economi
ce dintre state ; diviziunii inter
naționale a muncii; politicilor 
comerciale internaționale ; sis
temului generalizat de prefe
rințe ; folosirii suverane a bogă
țiilor naționale ; problemelor 
legate de societățile transnațio
nale. Coordonator : dr. Sorica 
Sava.



ÎN DEZBATERE •-

CRITERII Șl MODALITĂȚI DE APRECIERE 
A EFICIENȚEI ÎN PERSPECTIVA 
PROCESULUI CIRCULAR ACTIV

La dezbatere au participat : Constantin CALOIANU, directorul Direcției planurilor și prognozelor din Comitetul de 
Stat al Planificării, directorul Institutului de planificare și prognoză, dr. Mihai CAPAl’A, director în Direcția Centrală de Sta
tistică, dr. ing. Corneliu RUSSU, directorul Institutului de economia industriei, dr. Aurel IANCU, director adjunct științific 
la același institut, prof. dr. Alexandru GHEORGHIU și prof. dr. Constantin IONETE — A.S.E. București, prof. dr. Nicolae 
Belii, Institutul agronomic București, dr. Ihor LEMMI.T, Institutul de economie socialistă, dr. Vasile OJOG, Institutul de pro
iectări pentru industria construcțiilor de mașini, dr. Alexandru MIHA1LESCU, Viorica RADUCANU și Mihai GIUVELEA, cer
cetători științifici la Institutul de economia industriei, dr. Mario DUMA, șeful laboratorului de informatică și conducere din 
Institutul de cercetări și modernizări energetice, ing. PersidaTUROVSCHI, Centrala industrială de prelucrări metalurgice 
dr. Maria POPESCU și Dan POPESCU — „Revista economică".Sporirea eficienței - trăsătură esențială turnării continue a oțelului ș.a. Este de subliniat și faptul i eficiența proceselor circulare de prelucrare este direct influe: țață de structura producției obținute, de creșterea continuă ponderii sortimentelor superioare, problemă care se pune ind pendent de numărul de cicluri de prelucrare a materiilor prin3. în multe cazuri însă valorificarea maximă a materii! prime nu se poate realiza în 1—2 cicluri de fabricație, desigu desfășurate pe o gamă largă, rămînînd cantități însemnate < resurse secundare și deșeuri care necesită prelucrări ulterioar Se pun de data aceasta unele probleme noi legate de : organ zarea colectării și prelucrării (centralizate cum este neces; adeseori) a acestor resurse ; stabilirea unei tehnologii adecva: de valorificare a fiecărui tip de resursă secundară sau deșeîn aceste cazuri se impune asigurarea unor capacități optin' de prelucrare, care să permită recuperarea economică a tutun componentelor utile din aceste resurse. Este cazul deșeurilor < metale neferoase, de hîrtie, de textile, sticlă ș.a.Situațiile în care resursele secundare pot fi valorificate locul de producere al acestora sînt limitate ; un exemplu constituie recuperarea resurselor energetice secundare dar aici soluțiile tehnologice trebuie să aibă în vedere fiecare ti de purtător de energie în parte(gaze arse, apă caldă sau fiei binte etc.) și uneori chiar și fiecare generator, precum și fi< care fel do utilizator potențial.4. Este de menționat că uneori tehnologiile de valorificare resurselor secundare ca și tehnologiile necesare în gener; pentru realizarea procesului circular activ pot fi mai costis. toare decît cheltuielile ce se fac în cadrul ciclurilor primare d fabricație. Nu trebuie însă uitat că în aprecierea eficienței uno astfel de prelucrări trebuie să se ia în calcul atSt efectele di recte cît și cele indirecte, atît efectele cuantificabile în prezer cît și cele considerate încă necuantificabile dar care trebui totuși apreciate, atît efectele economice cît și cele sociale.Avem în vedere, de exemplu anihilarea unor poluanți (ap reziduale în industria chimică, gaze arse în industria metalur gică și a materialelor de construcții etc.) ; posibilitatea recupe rării unor componente utile necesare economiei naționale c| de exemplu : germaniu, seleniu, cadmiu etc. — care în proce sele tehnologice primare se conturează în diversele subprodus ale metalurgiei neferoase, valorificarea acestora reprezentîni simultan anihilarea unor factori de poluare și în același tim] singura cale de producere a unor astfel de metale ; posibilitate! utilizării la un nivel mai ridicat a utilajelor, instalațiilor ș mașinilor, a forței de muncă, a diminuării sau chiar eliminări unor cheltuieli de transport ce adeseori încarcă într-o ponderi importantă costurile produselor ; evitarea scoaterii din producția agricolă a unor terenuri etc.Sînt argumente convingătoare ce demonstrează că apreciere; eficienței procesului circular activ nu trebuie realizată prii comparații simpliste ci din unghiuri multiple, într-o manieri^ complexă, încorporînd în calcule efecte înlănțuite, avantaje nemijlocite ca și derivate. însăși metodologia de calcul a eficienței economice se cere regîndită.Sugerăm astfel discuțiilor cîteva aspecte menite să releve impactul proceselor circulare active de valorificare a materiilor prime, materialelor și combustibililor asupra laturilor calitative ale dezvoltării. Ele pot fi îmbogățite cu altele noi, detaliate, completate. Să căutăm deci să punem mai mult în relief — sub aspectul analizei, cuantificării etc. — această legătură organică care există între procesul circular activ și eficiență, privită prin prisma rigorilor dezvoltării calitative a economiei.

CONSTANTIN CALOIANU. Problemele dezbaterii noastre urmează să fie atacate în lumina finalității procesului circular activ : obținerea unor valori de întrebuințare cît mai ridicate din materia primă de bază prelucrată, respectiv o valorificare completă și complexă pe diferite circuite tehnologice a fiecărui component util al acesteia.1. Pornind de la aceste finalități, se poate afirma că procesul circular activ răspunde pe deplin exigențelor actuale legate de prelucrarea cît mai adîncită a materiilor prime, materialelor, de utilizarea superioară a energiei. Cantitativ, aceste aspecte' calitative ale activității economice noi le exprimăm în mod curent prin creșterea indicilor de valorificare (valoarea producției obținute pe unitate de materie primă prelucrată) precum și prin dinamica gradului de valorificare a materiilor pri- I me, materialelor, combustibilului și energiei (raportul dintre valoarea producției și valoarea materiilor prime din care aceas- ‘ ta este obținută). Dar sînt oare suficient de riguroși, de expresivi în a materializa scopurile urmărite — o valorificare superioară — acești indicatori ? Nu există oare și alte posibilități în acest sens ? în esență, este vorba ca în cadrul proceselor : circulare active de valorificare a materiilor prime și materia- i lelor producția să fie realizată cu cheltuieli materiale minime, respectiv să se obțină o producție netă cît mai ridicată, un aport cît mai mare la sporirea venitului național, iar aceasta în condițiile respectării restricțiilor legate de utilizarea materiilor prime și energiei.2. Transpunerea cu rezultate superioare în practică a acestor deziderate face necesară conceperea și aplicarea de tehnologii care să valorifice cît mai complet materiile prime și energia într-un număr cît mai redus de cicluri de producție din care primul ciclu să aibă randamentul cel mai ridicat. într-o formă generală avem de-a face cu o formulă de tipul :h*)t =--=.£^ (Ml + M2+ ,..., +«•»■* *)»)i-1în care ;a — cantitatea de component util conținută în materia primă i) = randamentul de recuperare a componentului util.Restricția procesului constă în asigurarea unui număr cît mai redus de cicluri de producție; aceasta întrucîtpentru realizarea unei finalități pe măsura creșterii acestora randamentul total de valorifcare a materiilor prime este, de regulă, în scădere.Rezultate superioare în această direcție se obțin de regulă in practică în sectoarele prelucrătoare (repere realizate prin presare, în loc de turnare-forjare, prelucrarea prin electroero- ziune a pieselor cu configurații complicate, producția de tricotaje, țesături confecții ș.a.). Cu unele adăugiri asemenea procese ar putea ilustra, într-o formă simplă, un proces circular activ. Dacă totuși nu este posibil să se realizeze un singur ciclu, o cerință esențială este ca numărul acestora să fie minim, iar în primul ciclu să se obțină un indice de valorificare cît mai ridicat. Acestui deziderat i se circumscriu în prezent măsurile stabilite pentru creșterea coeficientului de scoatere a oțelului în producția de laminate, care în conformitate cu orientările stabilite de Conferința Națională a partidului din decemibrie 1977, trebuie să ajungă în cincinalul viitor la 87—88 la sută prin reducerea pierderilor în procesele de turnare și încălzire a lingourilor și semifabricatelor, extinderea



Dncepte și metodologii irelate cu complexitatea noile exigențe ale realității
MARIA POPESCU. Cîteva reflecții cu caracter mai general lipra conținutului conceptului de eficiență se impun deoa- 
■e de modul cum apreciem eficiența economică, de meto- logia de calcul a acesteia depind numeroase decizii econo- ce, depinde asimilarea mai rapidă sau lentă a elementelor de □greș științific și tehnic în producția materială. Nu este o nplă discuție de tehnicieni specialiști în metodologie ci este o cercare de evaluare a modului in care au evoluat lucrurile în meniul economiei sub impulsul revoluției tehnico-științifice și schimbărilor conjuncturale din lume; este o încercare de a rcepe măsura în care conceptele cu care operează știința eco- jrnică — aici eficiența economică — precum și metodologia calcul a indicatorilor de fundamentare a acestora reflectă lie realități. Sînt elemente care prezintă o importanță deo- pită; de modul cum economiștii și tehnicienii întocmesc stu- lle de fundamentare a investițiilor depinde, în mare măsură, pdul în care se accelerează progresul economic și se valorifică (sursele naturale ale țării și de creativitate, de inteligență ale iți unii noastre socialiste.In acest sens mi-aș permite să subliniez faptul că și conți- itul conceptului de eficiență economică este supus schim- irii în funcție de modificările ce apar în domeniul tehnicii | tehnologiei, al economiei și societății în general, al conjunc- Irii economice internaționale etc., etc. O succintă incursiune istoria producției de bunuri materiale ne dezvăluie faptul mii de ani omul a acționat asupra naturii (cu tehnica spetită fiecărei epoci) în scopul de a-i smulge resursele natu- k și de a utiliza și domina forțele naturii în interesul său. regresele științei și tehnicii, abundența resurselor și prețu- le scăzute ale materiilor prime și energetice (extrase îndeo- ■bi din colonii) au contribuit la crearea unei veritabile stări » spirit euforice caracterizată prin considerarea că omul pmină natura și nu are nici un fel de limite sau restricții în tilizarea resurselor și forțelor ei, apreciate ca inepuizabile și ftine. Ca atare, toate progresele din domeniile tehnicii și tehno- >giei au fost orientate exclusiv spre economisirea muncii ome- 

ești. Țelul suprem al producției era obținerea de cît mai multe roduse în timp cît mai scurt—deci mai ieftine. Cu ce consum e resurse naturale se obțineau aceste produse, cu ce prejudicii pntru echilibrele mediului natural sînt întrebări care nu con- ituiau vreo preocupare pînă în a doua jumătate a secolului ostru. După cum bine se știe și conceptul de eficiență economică și implicit metodologia de calcul sînt tributare acestei lentalități (desigur constituită în condiții istorice diferite).Dar vremurile s-au schimbat în mod radical. Au apărut gori și restricții noi de care generația noastră abia începe i devină conștientă, dar care vor deveni în timp tot mai strin- ente. Caracterul epuizabil al unora din resursele naturale aeregeherabile) limitele exploatării celorlalte, pericolele pentru îsăși existența speței umane pe care le prezintă nerespectarea □rin poluare) a unor echilibre ale mediului ambiant aduc în ița noastră rigori și restricții noi în ceea ce privește acțiunea u ajutorul tehnologiilor moderne asupra naturii pentru a-i mulge roadele și folosi energiile. Ca urmare, în condițiile ac- liale eficiența producției de bunuri materiale se supune unor noi Esstricții. Exigențe calitativ superioare apar .pe prim plan, rea- zarea de cît mai multe produse din aceeași cantitate de re- prse naturale, cu un consum energetic minim și în condițiile espectării echilibrelor mediului ambiant devine prioritară.Politica economică a partidului nostru a sesizat la timp aceste Chimbări și a adoptat obiective care răspund aeestor exigențe i restricții noi. Din păcate (dealtfel cum e și firesc într-o oa- ecare măsură) știința rămîne în urma vieții. Și astfel, constatai azi necesitatea de a răspunde cit mai operativ îndemnului (dresat de președintele țării de a contribui la reconsiderarea conținutului acestui important concept al economiei poli- ice — eficiența economică a indicatorilor săi. Numai prin 
«definirea corectă a conținutului conceptului și prin perfecțio- 
area instrumentarului metodologic de calcul a eficienței în ensul adaptării acestuia la noile rigori și restricții pe care ie impune conjunctura economică actuală vom putea reflecta in mod corect, condițiile noi ale producției materiale și vom □utea pregăti evoluția viitoare.Conceperea complexelor de producție pe baza procesului circular activ de valorificare superioară a resurselor naturale este □osibilă numai în condițiile în care calculele de fundamentare i deciziilor de investiții în acest domeniu sînt făcute cu ajutorul mei metodologii de calcul a eficienței care țin seama de rigorile și restricțiile zilelor noastre. Dacă ne-am baza pe o meto- iologie învechită, care nu corespunde noilor exigențe, rezultatele ir fi departe de realitate și de cerințele de progres ale v.iltoru- ui. Conceperea complexelor de producție — acolo unde se pre- Ț.ează — pe baza procesului circular activ răspunde exigențelor 

prezentului și viitorului pentru că implică o valorificare optimă —■ cu ajutorul unor tehnologii noi, perfecționate — a tuturor componentelor din materiile prime și materialele intrate în producția respectivă și permite reutilizarea energiei secundare și terțiare. Aceasta reprezintă o soluție nouă, în acord cu comandamentele fundamentale ale timpului. Or, evaluarea avan
tajelor ei nu este posibilă decît în condițiile în care se utilizează o metodologie de calcul care ia în considerare nu vechile condiții de producție și conjuncturale ci realitățile noi în toată 
complexitatea, rigurozitatea și stringența lor. Tocmai de aceea ne-am propus să discutăm azi despre conținutul acestui concept, despre noi elemente metodologice în calculul eficienței.Implicații teoretice și practiceale materializării I procesului circular activ 

ALEXANDRU GHEORGHIU. De la început apreciez că este deosebii de utilă o asemenea dezbatere pentru practica economică. In cadrul dezbaterii de astăzi doresc să subliniez cîteva' idei care mie mi se par deosebit de importante pe plan teoretic și care își regăsesc reflectarea și în practică. în primul rînd, pornind de la realitățile economice, apare problema necesității valorificării superioare a resurselor naturale care este o problemă majoră atît pe plan mondial cît și pentru economia1 țării noastre. Cred că în legătură cu aceasta și în ideea materializării procesului circular activ ar trebui să se studieze gradul de valorificare a resurselor pe tipuri de resurse, stabilind, i în raport de cuceririle științifice pe plan mondial, poziția țării noastre. De pildă, în problema metalului, este cunoscut că diapazonul valorificării variază de la I la 500 aproximativ. Întrebarea este : unde se poziționează România prin profilul producției pe care o au în prezent ramurile care prelucrează me- talul ? Evident că această analiză poate fi aprofundată pornind de la medii, de la cifre pe ansamblul economiei și mergînd în j adîncime la ramuri, subramuri pînă la produse.Ideea procesului circular activ transpusă în practică prezintă aspecte deosebit de însemnate. In această sferă se încrucișează o multitudine de probleme. Mă refer de pildă, la politica pe care o ducem de dezvoltare a ramurilor și subramu- rilor astfel îneît să realizăm obiectivele majore fixate în documentele de partid, sintetizate în atingerea unui venit național de circa 2 500 dolari pe locuitor, la obiectivele privind orientarea către produse și ramuri care au consumuri reduse de '■ energie, care valorifică în mod superior resursele naturale. Evident că este necesară corelarea unor asemenea analize cu ceea ce ne oferă prognozele cercetărilor științifice în diferite domenii. în sensul acesta eu am mai sesizat și cu alte prilejuri < că trebuie învinse niște practici strict departamentale în ; abordarea problemelor și dat cîmp mult mai larg abordării sis- j temice, interdepartamentale. Aceasta înseamnă, de pildă, că j elaborarea planurilor — stabilirea direcțiilor de dezvoltare, a i asimilării de produse noi, să aibă loc într-o strînsă co- I relare cu ceea ce oferă cercetarea științifică. In pers- ; pectiva realizării procesului circular activ se pune, deci, pro- i blema abordării interdisciplinare pe planul practicii inter- ■ departamentale, astfel îneît să fie posibilă transpunerea în practică a ideilor majore extrem de utile, ale acestui concept, i de a asigura o valorificare circulară și eficientă a resurselor de care dispunem.în acest spirit la șirul exemplelor care s-au dai în cadrul discuțiilor anterioare aș adăuga unul : faclele care ard în gol la combinatele chimice, fără nici un efect util economic. După cunoștințele mele sînt 72 asemenea facle în România, ceea ce echivalează cu 10 milioane de tone de combustibil convențional care se irosesc anual. De ce nu se abordează cu prioritate soluționarea acestei probleme? însăși noțiunea de proces circular activ implică o abordare sistemică a problemelor și nu: o viziune strici departamentală a ministerului x sau y. în practica economiei noastre eu apreciez că una din soluțiile care a mers în întîmpinarea unei abordări de genul acesta a fost înființarea de consilii care să întrunească specialiști din diverși ramuri și să propună soluții pentru asemenea probleme de tip interdepartamental.Un alt grup de probleme la care doresc să mă refer vizează corelația procesului circular activ cu laturile calitative ale dezvoltării. Realizarea complexelor de producție pe baza acestui concept deplasînd accentul pe laturile calitative, pe factorii calitativi ai creșterii înseamnă că ridică eficiența activității economice sau, altfel spus, un grad mai înalt de eficiență se asigură acolo unde ponderea factorilor calitativi este mai ridicată în sporurile de rezultate ce se obțin.Cred că, dacă mă refer la reflectarea pe planul cunoașterii și pe planul metodologiei ne găsim în stadiul în care se impune reconsiderarea a o serie de modele după care analizăm și decidem în problemele de eficiență, precum și perfecționarea a o



serie întreagă de metodologii pe care le utilizăm în practică, dînd cîmp liber problemelor de abordare sistemică, inter- discipiinară, căutînd să cuantificăm influențele diferitelor categorii de factori extraeconomici care se reflectă în rezultatele economice. Aici pot să împărtășesc și din concepțiile pe care le-am materializat și lansat într-un proiect de metodologie, de analiză a eficienței economice, a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic (beneficiar C.N.S.T.), problemă strîns legată de cea pusă în discuție de dumneavoastră. Supun atenției cîteva idei :Una din idei se referă la faptul că factorii extraeconomici, adică cei sociali, biologici, ecologici, informaționali, tehnici etc., mai devreme sau mai tîrziu, se convertesc în efecte econo- nomice dacă punem în poziția de obiect al analizei (funcție obiectiv, în limbaj matematic) eficiența economică. Sigur, unii factori sînt dificil de cuantificat ; unele păreri se referă la efecte necuantificabile, părerea mea este că astăzi cîmpul de pătrundere al metodelor matematice a crescut considerabil și crește continuu și, ceea ce consideram ieri necuantificabil, astăzi este cuantificabil. Pînă acum cîteva decenii, de pildă, nimeni nu punea problema de cuantificare a influenței învăță- mîntului sau a progresului tehnic asupra creșterii economice, dar în prezent asemenea probleme s-au pus, s-au rezolvat și, cu toate imperfecțiunile, se poate aprecia că există un progres net în problema cuantificării unor asemenea factori.Subliniez că în special raportul tehnic-economic trebuie sa capete forme tot mai riguroase de cuantificare. Aici progresele sînt evidente, dar și în legătură cu alte categorii de factori extraeconomici trebuie să progresăm în cuantificarea influentelor lor și mă refer în mod deosebit la factorii ecologici (în problema poluării mediului) și la factorii sociali. Una din soluțiile pe care am adoptat-o noi pentru rezolvarea unor asemenea probleme, a cuantificării efectelor și a calculului de eficiență și cu care am avut numeroase confruntări în viața practică, o constituie divizarea efectelor în două mari categorii : 
categoria efectelor care produc spor de venit net sau venit național și categoria celor care produc economisire de resurse (umane, materiale și financiare). Adoptînd această grupare și urmărind-o cu consecvență, am ieșit dintr-un cerc vicios și am rezolvat o mulțime de probleme care păreau nesoluționabile. în cazul prevenirii unor pagube, și acesta poate fi cazul și în cadrul procesului circulai- activ, aportul îl constituie economisirea de resurse care poate fi transformată în aport la creșterea venitului național prin intermediul coeficientului normat de eficiență (0,15 în țara noastră). Desigur, definirea metodologiei implică multe detalii, dar eu mă rezum la aceste idei fundamentale eu privire la orientarea calculului de eficiență.Precizez că după părerea mea este necesar să se pună ca funcție obiectiv pentru calculul de eficiență aportul la econo
misirea de muncă socială.în efectuarea calculului de eficiență economică să căutăm să depășim cadrul strict al prețurilor. în industria textilă putem ’ntîlni cercetări care au ca efect îmbunătățirea contextului sau calității fibrelor și care nu conduc la modificări de preț. în asemenea situații avem în vedere faptul că ele produc o economie de venituri la populație. Lucrul acesta nu trebuie să scape, după opinia noastră, calculului de eficiență. Fenomenul poate fi valabil și în cazul procesului circular activ.Gîndesc că metodologia calculului de eficiență nu trebuie să stînjenească procesele normale de progres tehnic, de reciclare sau realizare a procesului circular activ și așa mai departe, ci să le favorizeze, cu alte cuvinte pîrghiile economice să fie realmente stimulente pentru procesele de valorificare.Ipoteze de modelare
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MARIO DUMA. Orientarea spre modelare, propusă de organizatorii dezbaterii, este de natură să ex.pliciteze mai clar mecanismul procesului circular activ, pe de o parte, și să creeze premisele pentru cuantificările necesare în calculele tehnico- economice, pe de altă parte. în acest sens, se poate încerca ex- plicitarea următoarelor caracteristici (neexhaustive) ale procesului circular activ :— El se realizează în etape succesive de prelucrare tehnologică (pe care le marcăm cu indicele i).— în materia primă există mai multe componente materiale sau/și energetice C (pe care le marcăm cu indicele j).— După fiecare etapă i de prelucrare, din fiecare componentă j rezultă o cantitate Cji, ca urmare a randamentului deprelucrare Y)ji al etapei.— Din cantitatea Cji, o cotă-parte bji poate fi utilizată direct, iar restul (1—bji) trece în etapele de prelucrare următoare.Notînd, convențional, cu Cj > — cantitatea inițială din fiecare componentă și punînd bjo=0, se poate scrie :după fiecare etapă i se realizează cantitatea
2 ‘z Cjo 11 (1 bjji.j) /)ji ,i >din care trece în utilizări

Cantitatea totală utilizabilă, pentru diferitele resurse j etape i, este
EcjoEbiiHd-bj^j

j i iDin această expresie se observă că, pentru maximizai-a cantității totale utilizabile, pe lîngă cerința — evidentă — unor randamente de prelucrare cît mai mari, este util : a) f existe cît mai puține etape i (înmulțirea unor randamente subi nitare conduce la un randament total și mai mic); b) să se ol țină valori mari pentru bji cu indici i mici, adică rezultan utilă să fie cît mai mare din primele etape, dat fiind că cec ce trece în prelucrări ulterioare este afectat de pierderi supl montare, ca urmare a înmulțirii randamentelor de prelucrau subunitare.Pentru a închide circuitul activ, trebuie arătat că, în cazi general, componente rezultate din orice etapă pot fi reintrodus 
printr-un feed-back material sau energetic, într-o etapă de pr< 
lucrare anterioară. Relația de calcul în această formă este'pra complicată. Pentru simplificare, luăm cazul mai multor etan de prelucrare între care nu au loc utilizări (toți coeficienții afară de ultimul, sînt nuli), iar recircularea se face preluînț după utilizare, o cotă-parte Pj de ia ultima către prima etap Atunci se poate obține cantitatea totală care este :
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ifață de : Ecion^ j iîn absența reciroulăiiiii, ceea ce dă măsura creșterii gradului c utilizare a materiei prime (numitorul este întotdeauna subun tar).In fiecare etapă de prelucrare, se asociază o valoarea Vî (in cluzînd atît munca vie cu plus-produsul respectiv, cît și mund materializată în materialele adăugate și în amortizarea mii loacelor de producție). O parte din această valoare, Voî, est comună tuturor componentelor materiale j care rezultă indisc Iubii din procesul tehnologic respectiv; se naște, deci, problem atribuirii, defalcării ei pe aceste componente, după niște chel o altă parte din valoarea asociată poate fi specifică pentru ol: ținerea unei anumite componente, Vji (de exemplu — un anum aditiv sau catalizator). Deci, valoarea totală obținută va fi

V = 23 2_J (aji Voi + ji), 
j iunde aji este cheia de atribuire a valorii Voi pe componentei 

j; pentru orice i, 23aJi = •- Stabilirea criteriilor pentru acest chei constituie o problemă deschisă; ea este importantă pentr obținerea unor prețuri și tarife judicioase. De exemplu, dad atribuirea s-ar face proporțional cu cantitățile obținute,CjoH^
^"Ecjo^ji' 

j *Dacă s-ar dori ca atribuirea să se facă proportional cu vai loarea dobîndită în etapele precedente, s-ar ajunge la prim; etapă, unde acest criteriu nu poate fi aplicat. De recurs la ana liza valorii? Repet, problema este deschisă. De altfel, există S alte dificultăți practice de cuantificare a eforturilor, a co-sturilo. de realizare a unor procese circulare active. De exemplu, recupe rarea deșeurilor se efectuează cu ajutorul unei rețele retribuit în regie, evidențierea costului recuperării pe unitatea de pro dus recuperat fiind, în aceste condiții, anevoioasă.Observăm că din punctul de vedere al cantității de mate riale utile obținute s-a degajat concluzia oportunității unui nu 
măr cît mai redus de prelucrări ; desigur, în scopul realizări 
unei anumite utilități. Din punct de vedere al valorii, însă, s-a părea că se poate obține o valoare mai mare pentru aceeași materie primă cu cît există, în aceeași accepție, mai mult» etape de prelucrare. Contradicția este și nu este numai aparentă, pentru că pînă la urmă trebuie să se țină seama dc munca socialmente necesară pentru crearea valorilor de întrebuințare respective, pe de o parte, și de utilitatea socială ? acestei valori de întrebuințare pe de altă parte, altminteri pu- tîndu-se ajunge la disfuncționalități. Orientarea spre valorificarea economic superioară a materiilor prime trebuie înțe- I leasă, așa cum arată explicit documentele de partid, în sensul i creării unor valori de întrebuințare utile și necesare, de tipur



e complexitate funcțională și performanțe ridicate, care se | ealizează cu un grad înalt de prelucrare.Cîteva scurte alte remarci și pe marginea problemei dezbă- ute, privind aspecte metodologice deschise, a căror soluționare tare necesară pentru promovarea economică a proceselor circu- ure active : — clarificarea teoretică și practică a unui mecanism de formare a prețurilor pentru resursele naturale, ținînd teama de caracterul lor limitat; adîncirea metodologiilor de determinare a efectelor economice secundare, indirecte, diseminate ș.a.m.d.; joncțiunea între metodologiile de determina- e a eficienței economice și legislația economico-financia- ■ă, astfel încît ceea ce rezultă că este oportun din calculele științifice de eficiență să apară la fel de oportun, de exemplu, n contabilitate, în indicatorii de eficiență raportați, în controalele financiare ș.a.m.d.Procesul circular aictiv este, prin excelență, interdlsciplinar, interdepartamental, concentrând și armonizând numeroase interese î-n sensul și în cadrul celor ale economiei naționale în ansamblu. Mai mult decît multe alte procese și activități, el este stânjenit de decupările organizatorice, de structurarea planificării pe ramuri, de gradul de centralizare și detaliere a indicatorilor.Semnificații ale indicatorului„consumul cumulat de resurse"
AUREL IANCU. în lumina exigențelor procesului circular activ, acționând atît consecutiv cît și simultan asupra valorificării materiilor prime, materialelor și energiei, am să mă refer, pe jcurt, la necesitatea reconsiderării unor elemente de metodolo

gie privind eficiența economică a folosirii resurselor. Această necesitate rezidă din următoarele considerente : i) unele importuri vor deține — conform prognozelor ictuale — o pondere tot mai mare în consumurile totale energetice și de materii prime de bază ; b) sistemul actual de prețuri nu este suficient de sensibil la accentuarea acestui proces din domeniul resurselor și, ca atare, calculele de eficiență a producției în exprimarea valorică apar adeseori deformate, neconcludente. La aceasta se mai adaugă și faptul că, în unele situații, prețurile interne nu sînt corelate cu cele existente pe piața mondială, iar sistemul nostru de prețuri nu întotdeauna reflectă în mod suficient valoarea de întrebuințare a produselor și nici caracterul deficitar al resurselor; c) actualul sistem de evidență a costurilor de producție contabilizează doar cheltuielile în unități valorice sau fizice din fazele respective de fabricație, numite consumuri directe sau de fază. Consumul indirect din fazele anterioare și din producția conexă se contabilizează în mod obișnuit prin intermediul contului general și amorf de „materii prime și materiale".Deci, prin acest sistem, se diminuează posibilitatea identificării fizice a resurselor. în mod frecvent se ajunge la situația ca în stadiul producției finale (destinată consumului neproductiv, investiției sau exportului), mai ales la acele produse realizate după o rețea sau schemă tehnologică cu foarte multe faze dispersate teritorial să nu se mai cunoască ce cantități fizice sau valori ce dintr-o resursă sau alta au contribuit în toate fazele de fabricație la realizarea unui anumit produs final. Problema este, deci, de a identifica volumul total sau eurtiulat 
tic resurse consumate sau încorporate de produsele finale.Tocmai unor asemenea probleme răspund unele cercetări efectuate în cadrul Institutului de economie industrială. Cercetările din acest domeniu au fost orientate în două direcții. Prima 
direcție se referă la folosirea metodologiei și a datelor din balanța legăturilor dintre ramuri la calculul consumului cumulat de resurse energetice și alte resurse primare (materii prime minerale și agricole, manoperă și amortismente). în acest caz, calcu- lînd coeficienții cheltuielilor de resurse energetice directe și cumulate a atras în mod deosebit atenția faptul că diferențele dintre cele două categorii de coeficienți sînt foarte mari. Rapoartele dintre ele ajung în mod frecvent să fie mai mari de 5 ori și chiar de peste 10 ori. Sînt procese și calcule care ne dovedesc că efortul real pentru economia națională din punctul de vedere al necesarului de resurse solicitate de sporirea producției destinată oricăreia din categoriile consumului final și. îtn mod special, exportului se exprimă, corect, numai atunci cînd se ia în considerare consumul total (cumulat) de resurse primare.Cea de a tloua direcție de orientare a cercetării se referă la determinarea și analiza concretă a consumului cumulat de resurse primare pe produse în exprimare nu valorică ci în unități fizice (bucăți, tone, etc.). în felul acesta consumul cumulat de resurse primare apare neviciat de exprimarea valorică. Concret, am efectuat, calcule și analize privind consumul de resurse" energetice în anul 1976 la un număr de circa 30 de produse din industria chimică și aceea a materialelor de construcții, iar în anul 1977, la un număr de 160 de produse din industria extractivă, metalurgică, construcții de mașini, industria mobilei și la materiale de construcții. Pentru

anul 1978 ne-am propus să extindem investigația. Tot în acest an ne-am propus să elaborăm un îndreptar metodologic pentru a generaliza metode de calcul și de analiză cu folosirea echipamentelor electronice de calcul. Tot setul de date al cer- cercetărilor noastre va fi pus la dispoziția instituțiilor interesate.Rezultatele obținute sînt deosebit de relevante în ce privește calculul de eficiență a producției pentru export. Se poate ști astfel în fiecare caz în parte, la fiecare sortiment, ce cantitate de resurse primare este încorporată în toate fazele de fabricație (finală + anterioară + conexe) a produsului respectiv și dacă prin exportul acestor produse are loc sau nu o recuperare integrală a valorii resurselor incorporate direct și indirect.Indicatorii propuși de noi prin aceea că permit o cunoaștere mai exactă a consumurilor reale, de resurse naturale pentru realizarea fiecărui produs considerăm că pot contribui la o fundamentare mai aprofundată a proiectelor de investiții, pot aduce argumente noi în orientarea spre valorificarea superioară a resurselor naturale. Utilizarea acestor indicatori este de natură să aducă argumente convingătoare în elucidarea avantajelor pe care le prezintă procesul circular activ pentru economisirea resurselor naturale și pentru optima lor valorificare.înlăturarea unor dificultăți de natură practică
I-------------------------------------------------------- ------------------------ - - ■

ALEXANDRU MIIlAlLESCU. Concentrat, determinarea consumului cumulat de resurse pe produs, se prezintă astfel: a) stabilirea după criterii judicioase (după importanța în cadrul ramurii, după importanța în privința participării la acoperirea nevoilor economiei naționale și la export) a unui nomenclator de produse finale și intermediare, precum și a listei principalelor resurse materiale primare ai căror consum cumulat pe produse urmează a se determina; b) stabilirea informațiilor necesare (chestiune ce se rezolvă la nivelul organului de sinteză responsabil), precum și modul de transformare a informațiilor existente la ministere, centrale, dar mai ales la întreprinderi, în informații utile acestei determinări (chestiune rezolvabilă cel mai bine la nivelul unităților respective, în funcție de specificul lor și, implicit, în funcție de modul concret de organizare a sistemului informațional propriu); c) stabilirea metodei propriu-zise de determinare a indicatorului propus, precum și a procedurilor concrete de calcul ; d) stabilirea circuitelor tehnologice care permit legarea produselor finale, prin produsele intermediare din diferite faze de fabricație, de resursele materiale primare care stau la baza acestor circuite tehnologice și a produselor finale aferente.Determinarea efectivă a consumului de resurse pe produs este desigur o chestiune care nu presupune multe complicații de ordin teoretic. Din punct de vedere practic, însă, lucrurile sînt mult mai complicate, datorită conexiunilor multiple existente între produse, precum și altor cauze legate de dificultatea găsirii unor răspunsuri suficient de corecte la o serie de întrebări, cum sînt următoarele:— pot fi aplicate riguros criteriile formulate de stabilire a nomenclatorului de produse finale și intermediare pentru care se determină consumul cumulat de resurse primare ?— întrucât este inevitabilă restrângerea listei intrărilor de materiale în fiecare produs, pentru a se ajunge pe ansamblu la o problemă de dimensiuni nu numai finite, dar și rezonabile, pînă unde este corect să se meargă cu această restrângere și după ee criteriu concret ea să se facă ?— cît de corectă este determinarea consumului de resurse materiale primare prin intermediul fondurilor fixe folosite (uzurii lor) ?— cît de corecte sînt exprimările în valută ale elementelor nemateriale ale prețului de producție al produselor, în vederea utilizării lor ca elemente de calcul al diferiților indicatori de a- preciere a eficienței comerțului exterior ?Dacă toate problemele găsesc o soluționare adecvată din punctul de vedere strict al calculului, problema este rezolvabilă dacă se face apel la o modelare matematică corespunzătoare, respectiv la teoria grafelor și calculul matriceal. Eficiența prin prisma consumului cumulat de energie
VIORICA RADUCANU. Problema valorificării calitativ superioare a resurselor materiale încorporate în produse capătă semnificație nouă prin includerea în cadrul indicatorilor de sinteză a indicatorului „consum cumulat de resurse pe produs", așa cum de altfel s-a arătat și de antevorbitori.Indicatorul „consum cumulat de resurse pe produs" are o încărcare informațională substanțială, care permite aprecierea eficienței activității unor unități economice, nu numai prin prisma îndeplinirii sarcinilor proprii de producție, cît și prinpris- 



ma participării active în circuitul tehnologic integrat necesar fa- jbrieării produselor. Cu alte cuvinte, cunoașterea la nivel de sinteză a gradului de valorificare a resurselor materiale în diferite faze ale procesului productiv, precum și în fază finală, va permite organelor de decizie din economie adoptarea și alegerea strategiilor optime în structura industriei după acest criteriu — VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR ;M ATERIALE; în același timp aceasta aduce argumente concrete iși elocvente asupra avantajelor pe care le prezintă conceperea {complexelor de producție pe baza procesului circular activ față He metodele clasice de organizare a producției.Metodele de abordare în direcția calculului consumului cumulat de resurse energetice, utilizate la institutul nostru, au ’fost diferite în funcție de ramura industrială și de crite- îriile de selectare printre care energo-intensivitatea de fază, bonderea în producția ramurii și ponderea la export au [fost considerate de bază. In genere, consumul cumulat s-a considerat format din două surse : energetice și de muncă. ■Prelucrarea și analiza dateloi’ referitoare la produsele fi- {nale selectate au conturat caracteristici specifice ale consu- imurilor cumulate de resurse energetice în funcție de faza de (fabricație, gradul de finisare, ramura industrială, tehnologia dominantă, etc.în general, pentru principalele produse ale economiei naționale care părăsesc sfera primei prelucrări, (de exemplu după obținerea fontei), un rol deosebit îl are consumul de re- :sufse energetice din faze anterioare de fabricație. Acest lucru este mai pregnant pentru produsele industriei construcțiilor de mașini la care consumul încorporat în faze anterioare are o pondere deosebită.Componentele eficienței relevate distinct
MIHAI GIUVELEA. Punând în discuție problema consumurilor cumulate de resurse înseamnă să operăm conceptual cu principiul potrivit căruia un produs nu reliefează în Și prin el numai nuanțele calitative și cantitative ale muncii concrete și muncii abstracte manifestate la nivelul unei faze de producție, ci și dimensiunile și calitatea relațiilor funcțio

nale din interiorul întregului sistem care valorifică o re
sursă. Aceasta presupune să acționăm în direcția eficienței economice a fabricării unui produs nu numai prin prisma efortului și rezultatelor celui care îl produce, ci și din pers- spectiva efortului tuturor celor care, chiar indirect, participă lă realizarea lui, într-un cuvînt, din perspectiva sistemului.în contextul de mai sus mă voi referi la indicatorul consumului cumulat de resurse principale calculat pentru unele itinerarii tehnologice care valorifică superior resursele. {Analiza globală a unui itinerariu tehnologic oferă posibilitatea determinării locului în care se poate acționa, cu eforturi reduse, pentru maximizarea câștigului generat de reducerea consumului specific de resurse. Pentru exemplificare Voi reda o. situație caracteristică din circuitul de valorificare •al bauxitei. O reducere cu numai 1% a consumului de energie electrică la aluminiu înseamnă pentru sistem, în condițiile în care nu se întreprind eforturi și în alte faze ale valorificării, o reducere cu 4,5% a consumului cumulat repartizată astfel: 0,16 Mwh/t de aluminiu, 0,200 Mwh/t de bare din Al, o[2064 prisma de lingou etc. în total 0,720 Mwt pentru un singur 'circuit activ. Dacă vom acționa în vederea reducerii cu 1% a (consumului de energie electrică, la produsul alumină, economia disipată în sistem se cifrează la 0,031 Mwh/t, de nouă ori mai. mult decît reducerea efectivă la locul indicat, dar de 23,2 ori mai mică decît în cazul acțiunii din faza aluminiului electrolitic. Concluzia se impune de la sine.• în ceea oe privește utilizarea indicatorului consumului cumulat în calculele de stabilire a rentabilității comerțului exterior, putem afirma cu toată convingerea că el are capacitatea de a îmbogăți foarte- mult calitatea informațiilor furnicate de indicatorii de eficiență corespunzători. în primul rînd datorită faptului că omugenizează una din structurile cele mai complexe și anume materiile și materialele ; aceasta face ca atunci cînd, de exemplu, se calculează cursul de revenire net, valoarea materiilor prime importate și exportabile să. nu mai conțină în ea și o parte corespunzătoare din retribuții și beneficii’ în special,’ care scăzută din mărimea prețului intern (sau extern) să diminueze mărimea reală a muncii vii încorporate în produs.în al doilea rînd oferă posibilitatea stabilirii a trei nivele limită de influență asupra cursului de revenire net al exportului ; nivelul caracteristic cheltuielilor materiale, nivelul specific cheltuielilor materiale la ..care se aditivează. retribuția și 'nivelul generat de luarea în calcul și a beneficiului, ceea ce bferă posibilitatea cunoașterii clare și precise a potențialului lie eficiență la export a produselor aflate pe un itinerariu de Valorificare a resurselor.

Numeroase conexiuni ale eficienței
■ HOR LEMN1J. Sistemul de care ne ocupăm — procesul cil cular activ — are o sferă foarte bogată. în sensul că conțin numeroase elemente și conexiuni, fapt de care nu putem să n ținem seama la discutarea eficienței. Analizăm eficiența econo mică cu diferite metode, mai mult sau mai puțin rafinate incontestabil utile. Din păcate însă, indicatorii noștri de efi ciență constituie adeseori doar aspecte de informație. Eficienț însă este ca un bazin orografic, ea rezultă din confluența izvo rașelor, pîraielor și rîurilor. Totodată creșterea eficienței de pinde și de legăturile dintre locurile de muncă, dintre procesei tehnologice, dintre întreprinderi, ajungând să se integreze îi eficiența întregii economii naționale.Privite lucrurile astfel, ceea ce este important este să găsin acele mijloace prin care să putem să captăm și să activăm să mobilizăm toate sursele mici, multe și mari de eficiență începînd cu individul, cu mașina, cu ceea ce rezultă din marii fluxuri economice.Eficiența, reducerea cheltuielilor materiale, este rezultatu gîndirii raționale, tehnice și economice, la toate nivelele. D< aici și dificultatea- de a mobiliza și de a coordona aceastî confluență a gîndirii unui număr mare de oameni. Ni pot să nu revin asupra faptului că sporirea eficienței art nevoie de anumite condiții materiale, printre care se nu

mără structura aparatului de producție. Astăzi, mai ales în construcția de mașini, producția se realizează în unități supra- uzinale, alcătuită din uzine specializate organologic și uzine de montaj. Uzina specializată, organologic prezintă multiple avantaje din punctul de vedere al reducerii consumuriloi specifice. Depășirea acestei faze a specializării, sintetizarea și articularea într-o nouă optică a elementelor creatoare în acest cadru — consider că am definit astfel procesul circular activ — va permite ridicarea eficienței privită acum pe multiple planuri, în toată complexitatea proceselor componente, la noi parametri. Se acționează astfel nu numai pentru reducerea consumurilor specifice pe un produs, ci pe o gamă largă de produse, creîndu-se condiții favorabile pentru valorificarea superioară a resurselor. Indicatorii evidențiați în dezbatere — consumul cumulat de resurse — se înscriu organic în cadrul acestor exigențe.Informații apte să contribuie la fundamentarea sporirii eficienței
MIHAI CAPATA. în contextul discuțiilor purtate, aș dori să fac cîteva remarci. Trecerea la un mod nou de abordare a problemelor din economia națională, în care trebuie să primeze laturile calitative ale activității economice și sporirea eficienței, impune necesitatea adaptării și îmbunătățirii metodelor și instrumentelor cu care acționăm la toate nivelurile pentru a fundamenta planul și deciziile pe o bază cît mai științifică și din perspectiva obiectivelor urmărite, în speță a procesului circular activ circumscris esențialmente laturilor calitative ale dezvoltării. Mă refer nu numai la cadrul general și la sistemul de indicatori cu ajutorul cărora se stabilesc și se urmăresc principalele sarcini, ci mai ales la metode și 

categorii de informații care pemțit formularea de variante de soluții — motivate economic, tehnic- și social pentru procesul decizional.Deși în prezent se produce și se vehiculează în întreprinderi și la nivelele superioare un volum imens de informații cu caracter tehnico-operativ, contabil, statistic, de plan etc., pentru care se depune foarte multă muncă, nu putem spune că informația de care dispunem răspunde cel mai bine nevoilor de conducere actuale sau că ea servește în mod corespunzător pentru analiza aprofundată a factorilor care influențează rezultatele și pentru fundamentarea deciziilor. în structura informației sînt încă elemente care nu permit o caracterizare sintetică a fenomenelor, care nu se corelează între ele pentru a putea fi utilizate în modele de simulare și prognoză, pentru a permite o abordare sistemică a proceselor economice și rezultatelor lor. S-a vorbit aici de o serie de indicatori care, în lumina procesului circular activ, pot reflecta mai fidel complexitatea fenomenelor economice, menționâ.ndu-se, printre alții, consumul cumulat de resurse pentru obținerea unei unități de produs final, adică a unei unități din producția destinată consumului populației, investițiilor sau exportului. Și eu sînt de părere că acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficienței diferitelor ramuri sau produse și s-ar impune folosirea sa în practica curentă, în analiză și planificare. Din nefericire nu dispunem încă de condiții care să permită determinarea consumului cumulat de resurse într-un mod simplu, astfel îneît acest indicator să fie la îndemîna tuturor unităților și a organelor care iau decizii în alocarea resurselor unităților. Va trebui să ne preocupăm. mai mult de modul cum acționăm în procesul de restructurare a indicatorilor și de îmbunătățire a sistemului 



iformațional astfel încît să putem obține acest indicator, și ți indicatori mai concludenți, cu o cheltuială cit mai redusă B muncă, la perioade convenabile.în legătură cu consumul cumulat de resurse, aș preciza i acest indicator are nu numai o valoare de informare cu rivire la diferențierile reale în ceea ce privește nivelul de ficiență al diferitelor produse, problemă importantă din iulte puncte de vedere, ca de ex. la planificarea exporturi- br, dar indicatorul poate servi îndeosebi la determinarea fa
ctor de producție în care trebuie acționat pentru a reduce 
i mod rezonabil consumurile de resurse și a mări astfel efi- 
iența producției. Mă refer atât la faze ale procesului de pro- ucție care au loc în cadrul aceleiași întreprinderi, cît mai Ies, la fluxurile care trec prin mai multe întreprinderi și imuri de producție pinii la obținerea produsului final și care, e obicei, nu sînt luate în considerare pe ansamblu ; analiza insumurilor pe . faze și flux permite a identifica punctele în are se folosesc tehnologii neeconomice, care ar trebui revi- uite sau înlocuite cu tehnologii mai eficiente. Pe această ază poate fi orientată și cercetarea științifică spre elaborata de noi tehnologii care să asigure o reducere substanțială consumurilor de materiale și energie tocmai în fazele de reducție în care acestea sînt mai ridicate și grefează reali- area produselor în condiții de eficiență și competitivitate, desigur în cazul cînd — pe plan mondial — există astfel de tehnologii, trebuie luate măsuri pentru asimilarea lor în pro- ucție cît mai operativ.O direcție importantă menită să asigure ridicarea eficienți este desigur aceea de a valorifica integral toate elemen- sle componente ale materiilor prime care pot fi transformate i produse utile, tinzîndu-se a nu rămâne nici o părticică de ubstanță nevalorificată. Este tocmai esența conceptului de ■roces circular activ, cu care desigur — în principiu — cu feții sîntem de acord. La transpunerea în practică a acestui oncept pot apărea numeroase probleme de ordin tehnic, eco- ■omic și organizatoric care să limiteze aplicabilitatea sa. Astei se naște întrebarea ce anume produse urmează să fie ibținute din valorificarea integrală a diferitelor materii prime, i în ce măsură valorificarea lor integrală se .justifică din tunet de vedere economic, al costurilor și pînă la ce nivel.’entru a clarifica acest aspect aș face distincție între produ

sul principal obținut din prelucrarea unei anumite materii irime, produsele asociate care rezultă automat din anumite rrocese tehnologice și rezidurile (deșeuri]»). în activitatea conomică, în multe cazuri produsele asociate și rezidurile nu ntră în circuitul economic și constituie — atunci cînd sînt iocive (diverse emisii gazoase) sau de volum mare — factori le poluare a mediului înconjurător. Valorificarea unor sub- tanțe de acest fel necesită un important efort de cercetare tiințifică, organizare și investiții. Dar problema se pune și ri cazul produselor principale care rezultă din prelucrarea nateriilor prime. în condițiile în care această prelucrare se oprește la faza de produs destinat consumului intermediar — ază care încorporează consumuri însemnate de energie, va- ută sau alte resurse cum ar fi în cazul laminatelor, cimen- ului, cherestelei — și se exportă ca atare, nu putem vorbi ncă de o valorificare superioară a resurselor și de atingerea mei eficiențe ridicate. Aceasta demonstrează că procesul circular activ trebuie înțeles nu numai prin prisma obținerii mor produse utile din întreaga substanță conținută de o materie primă oarecare, ci și prin prisma necesității de obținere 
s unor produse complexe, bazate pe tehnologii mai rafinate,
i unor produse care incorporează cît mai multă inteligență
ii care pot valorifica deplin resursa naturală și consumurile 
le energie din toate fazele, anterioare de producție.Aș vrea să spun cîteva cuvinte și în legătură cu metodo- ogiile necesare pentru determinarea mai științifică a eficien- ei economice în diferite sectoare și la diferite nivele. Mi se tare firesc ca obiectivul ridicării nivelului calitativ al activi- ății economice în țara noastră să fie susținut pe mai multe blanuri și ca atare și prin intermediul diferitelor acte norma- ive, al legislației în general. în acest sens ■ consider • că ar fi ilil ca legislația noastră economică în domeniul planificării, inanțelor, conducerii producției, comerțului exterior, cercetării științifice etc. — așa cum s-a pronunțat și un antevorbitor — să cuprindă mai multe elemente eu caracter meto
dologic, îndeosebi in ceea ce privește determinarea eficienței 
economice pentru diferite proiecte sau activități. Aceasta ar contribui la clarificarea principială și tratarea unitară a unor probleme, precum și la asigurarea unui caracter normativ mai riguros criteriilor după care se apreciază eficiența economică la nivel de întreprindere, ramură și pe ansamblul economiei.Stabilirea problemelor cadru

VASILE OJOG. Am să fac și eu cîteva referiri pe această temă. încercări de perfecționare în sensul celor urmărite în dezbaterea noastră au mai fost : ele s-au concretizat mai ales la ni

velul nanwilor și în multe cazuri snau elaborat soluții,- căi. metode de valorificare superioară a resurselor și de îmbunătățire a sistemului tehnologic și de organizare din ramura respectivă.- în acțiunile vizînd realizarea procesului circular activ trebuie să avem în vedere nivelul rezultatelor la care s-a ajuns astfel, în cadrul procesului circular activ preocupările, măsurile necesare pentru valorificarea completă a conținutului util al resurselor materiale pe alte căi nefundamentate încă impune cun-oa.ș-ț terea circuitelor tehnologice noi și stabilirea oportunității teh-j nice si economice a asamblării lor la nivelul țării noastre, impune introducerea în continuare a unor metode de conducere a-i dec va te. moderne. Pentru realizarea obiectivului și scopului ac-i țiunei denumită proces circular activ și pentru a stabili concepte; noi, sisteme de indicatori, metode de valorificare unitare, actuale care-să asigure o eficiență maximă este necesară stabilirea pro-i blemelor cadru, a domeniilor și fenomenelor economice cu care se începe analiza și sinteza, urmând ca rezultatele la care se va ajunge să fie demonstrate, aplicate și apoi după caz generalizate și chiar instituționalizate.în industria construcțiilor de mașini — Institutul de proiectări pentru întreprinderi constructoare de mașinii, probleme care consider că se pretează să facă obiectul procesului circular ac-; tiv sînt. multe și sînt complexe; numeroase din ele nu și-atu: găsit încă o rezolvare. Una din cele mai dificile probleme cu care este confruntată construcția de mașini este ««realizarea în: termen legal a eficienței economice proiectate și ca urmare ne- recuperarea investiției alocate de către unități noi puse în; funcțiune dotate in general cu tehnică modernă. Principalele cauze, după părerea mea sînt, pe de o parte, dinamismul produse-' lor specifice sub acțiunea continuă a progresului tehnic, iar- pe de altă parte elaborarea de către proiectantul general a unor cal-: cule economice insuficient fundamentate mai .ales pentru unități cu producții individuale, de serie mică. Leg această problemă de faptul că după -părerea mea, există un număr suficient de mare, de metodologii de determinare a eficienței economice în generat dar acestea sînt mai puțin adaptate noilor exigențe și mai ales fundamentate la nivelul ramurilor, sectoarelor, al unităților, adică în lumina unor raporturi specifice.Cred că adoptarea unor soluții bazate pe procesul circular; activ.ar putea să contribuie la rezolvarea unor probleme de valorificare eficientă a resurselor; pentru aceasta însă este necesară definitivarea metodologiilor de calcul a eficienței econo-j mice precum și elaborarea unor soluții tehnice noi pe ramuri; industriale; ele trebuie să contribuie la comen-surarea corectă, realistă, științifică a fenomenelor economice și la impuls ionarea; progresului tehnic în economia românească.Efectul propulsor al factorului tehnologict'
NICOLAE BELLI. Cred că puține sînt cazurile în care conținutul conceptului de eficiență economică și în special aspect tele eficienței valorificării resurselor naturale să fi fost anali < zate din atîtea unghiuri de vedere, cum au făcut-o astăzi discuțiile noastre. S-a relevat necesitatea regîndirii conținutului; conceptului de eficiență și sferei -de cuprindere a lui. a metodo-i logiei de calcul. S-a considerat necesară chiar reconsiderarea; unor modele de analiză și fundamentare în probleme de eficienții. urmărindu-se luarea în considerare a unei sfere largi de? influențe. Din aceste discuții, cred că pot fi reținute cel puțin 2 concluzii mai importante. Prima sugerează necesitatea de a ne preocupa de perfecționarea instrumentului investigațional alf relațiilor circumscrise în sfera eficienței economice.O a doua concluzie cere răspuns la întrebarea : ce anume! trebuie perfecționat la instrumentarul de investigație a eficien-î ței economice ?' Pentru a ști ce ar trebui modificat este necesar} să cunoaștem, mai întîi, caracterul unor deficiențe.Preocuparea pentru eficiență trebuie concentrată în-| deosebi asupra producției, unde se decide soarta acestei) eficiențe. Or, dacă privim lucrurile din acest punct de vederd observăm că, de exemplu, resursele naturale se valorifică în| țara noastră, de către industria prelucrătoare, cu o eficiența; sporită, însă nivelul atins în creșterea acesteia se situează încă mult în urma celui cunoscut de țările avansate industrial. Săț ilustrăm, pe scurt aceste aprecieri. în studiile pe care le-am în-ț treprins și publicat în acest domeniu am arătat că la un leu; consum total de resurse naturale în industria noastră am obți-i, nut o valoare a industriei prelucrătoare de 5,71 lei în 1965,i. de 9,13 lei în 1970 și de 10,4 lei în 1974. înseamnă că gradul dej valorificare a resurselor naturale a crescut de 1,8 ori. Este) neîndoielnic o realizare de substanță în politica noastră* industrială din 1965 încoace, care trebuie apreciată ca atare.! Totuși, în raport de țările dezvoltate industrial, eficiența cui care valorificăm resursele naturale, împrejurare care condițio-j nează și eficiența creșterii noastre economice, este încă eonsi-j derabil mai redusă. Faptul a fost subliniat în repetate rânduri! în documentele noastre de partid, iar cercetările concrete iii ilustrează convingător (vezi tabelul).Din datele tabelului se relevă că pentru eliminarea decalajului, practic trebuie să se dubleze eficiența din 1974 a valorifică-*



în România față de alte țări în 1974
Consumul de oțel și energie primară, la 100 dolari PNBȚările Oțel în kg. Energie în kg cc MultipliiRomâniei față ■de celelalte țăriOțel EnergieRomânia 42,5 358 1,0 1,0Nivel mondial 16,8 200 2,5 1,8Țările socialisteeuropene 29,6 300 1,4 1,2Țările Piețeic omune 19,9 161 2,1 2,2S.U.A. 10,3 191 ________ iri. ........rii oțelului și energiei primare, ceea ce ne și propunem să realizăm în anii care vin, pînă în 1990 ... Lucrurileînsă se complică mult din cauza prezenței inevitabile a unor surse primare de scumpire a creșterii noastre economice : trecerea la exploatarea unor resurse naturale mai sărace în conținut util, exploatarea altor resurse în condiții mai dificile (de adîncime sau de altă natură), trecerea la explorări și exploatări pe platforma continentală a Mării Negre, ridicarea anarhică și enormă a prețurilor mondiale ale resurselor naturale, mai ales de combustibili etc. în aceste condiții, în care procesul creșterii economice cunoaște încă din start o scumpire a costurilor sale, numai prin realizări tehnice de am- i'oare la nivelurile prelucrării materiei prime și energiei se pot compensa cheltuielile suplimentare din start și asigura creșterea eficienței economice dorite și necesare. Or, procesul circular activ este de natură să stimuleze activitatea tehnică tocmai în sensul realizării unor tehnologii care să permită consumuri reduse de energie și să valorifice superior materiile prime, deci să sporească eficiența economică.Eficiența valorificării tuturor resurselor
CONSTANTIN IONETE — Așa cum a rezultat din dezbaterile noastre, procesul circular activ se definește prin două dimensiuni esențiale. Și anume prin valorificarea industrială 

simultană și succesivă a întregului potențial util al unei uni
tăți de materie primă, precum și prin reconvertirea în același 
proces sau în altele a tuturor substanțelor derivate sau rezi
duale.Aceste trăsături influențează firesc aprecierea eficienței procesului circular activ. în primul rind, folosirea tuturor substanțelor utile dintr-un zăcămînt sau produs natural necesită investiții suplimentare pentru tehnologii de separare și costuri suplimentare pentru valorificarea componentelor cu concentrație săracă și foarte săracă. In condițiile utilizării în producție a aceluiași nivel tehnic este evidentă descreșterea randamentului proporțional sau neproporțional cu cheltuielile de investiții și exploatare suplimentară. într-o anumită măsură acest fenomen este prezent și în procesul reconvertirii reziduurilor. Pentru depășirea acestei tendințe de la început se impune introducerea procesului circular activ pe baza unui 
nivel tehnic superior celui existent.

în al doilea rînd, procesul circular activ răspunde acțiunii de multiplicare a disponibilului de resurse necesare dezvoltării, dar care sînt limitate din punct de vedere natural. în acest sens eficiența lui trebuie apreciată în funcție de conținutul larg al categoriei de eficiență, care, în condițiile actuale, oricum trebuie să încadreze din ce în ce mai mult în mărimea valorii cheltuielile pentru valorificarea substanțelor utile în condițiile cele mai grele. în economia noastră în curs de dezvoltare această tendință acționează și în direcția atenuării restricțiilor pe care le impune importul de materii prime, ca urmare a limitării fondurilor valutare, ceea ce pune în relief o altă latură de însemnată utilitate a procesului circular activ.Numai pe asemenea baze de economicitate devine necesară și posibilă atragerea în circuitul economic atît a concentrațiilor mari cît și infime de substanțe utile din aceeași rocă. Desigur că pentru punerea în mișcare a acestui proces este necesară funcționarea corespunzătoare a mecanismului economic și în primul rînd a mecanismului prețurilor. Indiferent dacă îmbracă forma rentei sau a coeficientului de deficit, limitarea naturală a resurselor își impune reflectarea în structura prețurilor. După părerea mea generalizarea mărimii medii a cheltuielilor de producție ca punct de plecare în formarea prețurilor, pentru toate ramurile și produsele, practică actuală în sistemul nostru de prețuri, nu este de natură să faciliteze introducerea procesului circular activ. Ca element de referință în sensul celor arătate de mine poate fi menționat procesul declanșat de formarea pe plan mondial a prețurilor la țiței după criza hidrocarburilor, pentru punerea în valoare a resurselor energetice și tehnologice colaterale, chiar dacă cheltuielile de producție depășesc prețul petrolului.

în încheiere subliniez că pentru introducerea proeesuli circular activ în economie ar fi deosebit de eficace obligați:? proiectantului ca Ia documentațiile de dezvoltare industriali sub forma noilor obiective de investiții să prezinte și o vă: riantă de realizare în concepția procesului amintit. Fundame® tarea opțiunilor pentru dezvoltare ar spori astfel, considerai^ De asemenea, apreciez că nu se va pune în același mod și i®. se pot obține aceleași efecte prin aplicarea procesului circula' activ la toate exploatările de roci din țara noastră, sau la pr<|f lucrarea tuturor produselor naturale. La o examinare intuitiv® a priorităților se impun atenției minereyrile metalifere, ce® nemetalifere și lemnul. -X-
CONSTANTIN CALOIANU. După cum vedeți, dezbateri® noastră de astăzi este menită să încheie discuțiile de ansambi® asupra problemei proceselor circular active de valorificare materiilor prime și materialelor, urmînd — așa cum a precizii tovarășa Popescu — ca în continuare ședințele viitoare s® abordeze domeniile specifice ale acestei probleme, pe ramur subramuri, sectoare de activitate.Cum era și normal, discuția de ansamblu trebuia să se îr® cheie cu aspectele calitative, de eficiență ale întregii probii® matici pe care o discutăm. Procesul circular activ trebuie s® conducă nemijlocit la valorificarea superioară a materiilor pri me și materialelor, înainte de toate, ia ridicarea eficienței. Con® sider că discuția noastră de astăzi a fost utilă prin lucrările pre zentate și problematica abordată, că ea ne ajută să ne îmbogă® țim instrumentarul practic, metodologic pe baza căruia se pre® gătesc, la diferite nivele, decizii în cadrul mecansimului noștri® economic.Vreau să punctez cîteva aspecte pe care le consider esen® țiale : în primul rînd problema conceperii sistemice a indicato r rilor de valorificare. Acest aspect este extrem de interesant șl util, fiind necesară abordarea și adîncirea lui în continuare I La ora actuală folosim indicatori de valorificare de ansamblt® ei sînt cunoscuți, sînt în plan, îi preiau anuarele statistice, sîn folosiți în publicații. Spre exemplu: lei producție pe tona de ți® ței, lei producție pe metru cub de masă lemnoasă, lei producții în construcția de mașini pe tona de laminate prelucrate ș.a.m.d Sînt indicatori utili care contribuie la evidențierea creșterii grai dului de valorificare într-o perioadă de timp. Ei sînt însă mul prea agregați și nu permit desprinderea domeniilor în care acesta aspecte sînt necorespunzătoare și trebuie acționat. De aceea, tra tarea sistemică, arborescentă a acestei probleme o consideiI deosebit de necesară. Vom putea analiza astfel care este situații® spre exemplu, în construcția de mașini, în domenii diferite, al industriei electrotehnice și electronice, al sectorului naval ele;Sigur că întregul sistem nu va putea fi elaborat într-o perit! oadă scurtă de timp, dar un început trebuie făcut; indici glo® ball de valorificare a metalului sau petrolului trebuie divizau pe grupe și subgrupe de producție, pe sortimente fizice pen tru a ne putea da seama de influența schimbărilor structuralii; ale producției și a stabili măsurile ce se impun. Din nefericire® acest indicator fiind valoric, este influențat de ceea ce spuneq tovarășul profesor Ionete, de prețuri, și comparațiile se po® face între unități cu profiluri similare de fabricație sau cu perioadele trecute : cum valorifică metalul întreprinderea de va® goane din Arad față de întreprinderea de vagoane din Turnu-| Severin sau din Caracal, sau cum se valorifică țițeiul în 1971] comparativ cu 1975.Dacă am putea face o comparație cu alții, cum spunea to-: varășul profesor Gheorghiu, ar fi o treabă considerabilă. Cel puțin pentru unele sectoare pe care știm că le vom dezvolți rapid în viitor aceasta ar putea reprezenta teme de cercetare! deosebit de interesante și utile.Prin aceeași prismă consider că trebuie privită și apreciere J indicatorului „consum cumulat de resurse". Exemplele date aici de tovarășul Iancu și colegii d-sale, sînt edificatoare. Eu cred că aceste abordări sînt deosebit de interesante și ele ar trebui să intre în practica curentă.Problema eficienței este o problemă mare în ansamblul ei| Este discutabilă și discutată foarte mult din punctul de vedere al modului ei de exprimare. Dacă pentru primele două cazuri pe care le-am tratat se pot prevedea posibilități de concre-l tizare, stabilirea eficienței în ansamblu și comensurarea aces-S tui indicator este mult mai complicată mai ales atunci cînd în. analiză intervin și alte elemente decît cele de natură mate-I rială, spre exemplu aspectele ecologice sau cele sociale. Dar nu numai acestea ; chiar aspecte legate de influența progresului, tehnic asupra creșterii productivității muncii sau a reducerii costurilor de producție nu sînt în prezent în măsură suficientă evidențiate în cadrul indicatorilor de eficiență. Este de datoria noastră să reunim cercetările parțiale făcute pînă în prezent și să le dăm o exprimare de sinteză prin intermediul indicatorilor de plan și de urmărire statistică. Discuțiile pe care le-am purtat azi ne-au ajutat să clarificăm o serie de lucruri și, de asemenea, să ne gîndim la aplicarea efectivă în practică a unorl sugestii și idei noi menite să releve posibilități de aplicare în practică a procesului circular activ.



„Ținînd seama de amploarea îngrijorătoare pe care a căpătat-o cursa 
înarmărilor, de cheltuielile uriașe și de risipa de lesurse materiale și umane 
provocate de producerea mijloacelor de distrugere — acumulate în proporții 
fără precedent în istorie — România se pronunță cu toată fermitatea pentru 
trecerea, pînă nu este prea tîrziu, la măsuri practice de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară".

NICOLAE CEAUȘESCU

esiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.

STRATEGIA Șl CAILE CONCRETE 
DE ÎNFĂPTUIRE A DEZARMĂRII

ÎN CONCEPȚIA ROMÂNIEI SOCIALISTE (I)
POZIȚIA principială promovată consecvent de-a lungul iilor de România în problemele dezarmării, numeroasele pro- jneri .și inițiative concrete avansate de țara nesstră în do- leniile importante ale opririi cursei înarmărilor, dezarmări' ucleare, măsurilor colaterale, dezangajării militare și dezar- lării în Europa, creării de zone denuclearlzate, înaintării pe 11 ea dezarmării generale și totale — reflectă pregnant con- ?pția științifică, profund realistă, pe care partidul și statul astru o așează la baza întregii activități internaționale a pa- iei noastre. Ele se constituie, totodată, ca o strategie cuprin- itoare, unitară, cu obiective imediate și de perspectivă, me- ite să conducă la materializarea acestui deziderat fundamen- il al contemporaneității care este dezarmarea. Această stra- :gie, precum și căile și modalitățile practice de acțiune pentru prirea cursei primejdioase și împovărătoare a înarmărilor, entru înaintarea pe calea dezarmării, și-au găsit — în preaj- îa marelui forum al dezarmării care este sesiunea specialăAdunării Generale a O.N.U., deschisă săptămîna aceasta la ew York — o nouă și strălucită concretizare în Hotărîrea 

bmiletuliii Central al Partidului Comunist Român privind po- 
ifia României în problemele dezarmării și, în primul rînd, ale ezarmării nucleare. Document de o excepțională valoare teo- atică și practică, Hotărîrea nu numai că va călăuzi activitatea jnstructivă, militantă, a țării noastre la sesiune, dar, în ace- iși timp, oferă o bază temeinică de dezbateri și negocieri entru depășirea impasului existent în ultimii ani pe planul egocierilor de dezarmare, pentru angajarea unor tratative de >nd, pentru adoptarea unor măsuri concrete într-un domeniu e însemnătate vitală pentru pacea, securitatea și progresul uturor națiunilor.

ționale; imperativul lichidării decalajelor economice și a stării de subdezvoltare ; nevoia stringentă a reducerii cheltuielilor militare, a stăvilirii înarmărilor și realizării dezarmării pentru eliberarea de fonduri, resurse materiale și energii umane în vederea rezolvării unor probleme acute existente pe plan național în diferite țări ca și în relațiile interstatale luate în ansamblul lor, și altele.„Înarmările — se subliniază în Hotărîre — afectează negativ ansamblul raporturilor interstatale pe plan mondial, fiind inseparabil legate de tendințele spre o nouă reîmpărțire a lumii și constituind principalele instrumente ale politicii de forță, de dominație și presiune asupra statelor. Politica înarmărilor înveninează atmosfera internațională, alimentează neîncrederea și suspiciunea între state și popoare, aflîndu-se într-o totală contradicție cu cerințele statornicirii unor relații internaționale noi, bazate pe respectul principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne. Totodată, înarmările reprezintă un obstacol major în rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor internaționale litigioase".în esență, încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării constituie, în concepția partidului și statului nostru, componente și obiective fundamentale ale edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, ale făuririi unei lumi mal bune și mai drepte pe planeta noastră.Conceptul românesc de program în domeniul dezarmării2) problemă cardinală a timpurilor loastre
FUNDAMENTATĂ pe principiile și liniile directoare ale >oziției partidului și statului nostru în activitatea externă, tra- ate cu claritate de Congresul al XI-lea și Conferința Națio- îală din decembrie 1977, în deplină consonanță cu programul :oncret de dezarmare adoptat de Congresul al XI-lea și pre- :entat, ulterior, de țara noastră la O.N.U., Hotărîrea C.C. al ?.C.R. are, între altele, meritul important de a situa cu justețe ;i de a demonstra cu argumente puternice locul de prim or- iin pe care îl ocupă dezarmarea între problemele cardinale ale jontemporaneității. Astfel, oprirea cursei înarmărilor și rcali- sarea dezarmării sînt abordate și tratate ca necesități obiective ce decurg din actuala situație internațională, determinată le asemenea factori cum sînt: mutațiile survenite în raportul de forțe pe plan mondial ; persistența, alături de procesele și tendințele pozitive, a unor fenomene și tendințe negative, generate de vechile practici bazate pe forță ; impactul și consecințele negative ale cursei înarmărilor pe plan politic, economic, social, militar, al păcii, securității și cooperării interna-

ESTE BINE ȘTIUT și larg recunoscut și apreciat pe plan internațional faptul că România este țara care a lansat pentru prima dată, încă în anul 1969, conceptul de program de măsuri în domeniul dezarmării. Un asemenea program este menit, în viziunea țării noastre, să pună capăt situației nesatisfăcătoare și primejdioase de pe planul tratativelor de dezarmare postbelice, în care, ca urmare a unor interese unilaterale, negocierile au fost orientate constant spre domenii marginale, neesențiale ale dezarmării, eludîndu-se practic problemele majore, de fond, în primul rînd cele ale dezarmării nucleare. în concepția țării noastre, așezarea la baza tratativelor de dezarmare a unui program cuprinzător de măsuri, cu priorități și etape bine precizate, ar fi de natură să confere substanță tratativelor de dezarmare, să le orienteze spre problemele reale care se pun în acest domeniu, să le ofere o perspectivă clară — progresul pe calea dezarmării nucleare și spre obiectivul final — dezarmarea generală. Se știe, de asemenea, că România a prezentat în Comitetul de la Geneva și la O.N.U., în anul 1975, programul concret de dezarmare adoptat de Congresul al XI-lea, program care a fost promovat activ de țara noastră ca bază a negocierilor de dezarmare, inclusiv în lucrările pregătitoare pentru sesiunea specială a Adunării Generale consacrată dezarmării. Ca membră în Comitetul pregătitor al sesiu-



nii, România a prezentat proiecte proprii la toate cele trei documente elaborate în acest organism pentru a fi dezbătute la sesiunea specială : Declarația privind dezarmarea (Doc. A/AC. 187/77), Programul de măsuri și acțiune (Doc. A/AC. 187/78) și mecanismele de negocieri (Doc. A/AC. 187/79).în concepția țării noastre, întocmirea și adoptarea de către sesiunea specială a unui program de dezarmare se impune ca o premisă de bază a trecerii la un proces eficient de negocieri. Ca plan de acțiune în cadrul unei strategii a dezarmării, programul trebuie să cuprindă obiective și măsuri concrete — așa cum au propus România și alte state — care ar urma să fie înfăptuite pe parcursul întregului proces de negocieri în sfera dezarmării. Criteriul de abordare a acestor măsuri trebuie să-l constituie înainte de toate contribuția pe care ele o pot aduce la promovarea obiectivului final — dezarmarea generală și totală. în Hotărîrea C.C. al P.C.R., această idee este exprimată cu multă limpezime și cu un realism profund, subliniindu-se că „un țel de o asemenea amploare, cum este dezarmarea generală și totală, poate fi înfăptuit numai treptat, prin măsuri parțiale, cu caracter tranzitoriu". în scopul obținerii unor progrese reale și constante pe calea dezarmării, pe baza unui program, partidul și statul nostru au avansat o serie de propuneri concrete, cu o arie foarte largă de cuprindere, menite să stea la baza viitoarelor tratative în domeniul dezarmării.Măsuri concrete, imediate de reducere a cursei înarmărilor
URMÎND CALEA LOGICA și, totodată, a abordării realiste, de la simplu la complex, a problemelor dezarmării, țara noastră preconizează ca tratativele de dezarmare să se concentreze în primul rînd asupra unor măsuri concrete de încetare imediată a cursei înarmărilor, care să pună capăt achiziționării, producției și perfecționării armamentelor și întăririi dispozitivelor militare. În concepția țării noastre, încheierea unor acorduri și înțelegeri corespunzătoare cu privire la „înghețarea" cheltuielilor militare, stabilirea unui program concret de reducere treptată, în etape, a bugetelor respective, începîndu-se cu cele ale țărilor mari, ar corespunde pe deplin acestui scop.O serie de măsuri propuse în Hotărîrea adoptată recent de C.C. al P.C.R. servesc nemijlocit obiectivului opririi și reducerii cursei înarmărilor și cheltuielilor militare, creării condițiilor pentru trecerea la măsuri de dezarmare propriu-zisă, de mai mare anvergură. Este vorba, în primul rînd, de propunerea vizînd „înghețarea" cheltuielilor militare la nivelul anului 1978 și trecerea la reducerea lor treptată, începînd cu anul financiar 1979, astfel îneît, pînă în anul 1985, aceste cheltuieli să se diminueze cu cel puțin 10—15 la sută față de anul 1978. Din fondurile considerabile eliberate prin aplicarea unei atari măsuri, țara noastră a propus ca o parte să fie folosită de fiecare stat care operează reduceri ale bugetelor militare, în vederea finanțării unor programe social-economice naționale, iar o altă parte să fie destinată constituirii unui fond de dezvoltare al O.N.U. în scopul sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare care au un venit național de pînă la 500—600 dolari pe locuitor.Obiectivului diminuării competiției militare și eliberării unor însemnate fonduri necesare dezvoltării pașnice i-ar servi., de asemenea, adoptarea altor măsuri preconizate în Hotărîrea C.C. al P.C.R., între care : „înghețarea" efectivelor militare și armamentelor statelor la nivelul anului 1978 și trecerea la reducerea treptată a acestora, astfel îneît, pînă în anul 1985, să se efectueze reduceri de 10—15 la sută față de nivelul actual, Cu diminuări mai substanțiale în statele cu efective militare mai mari ; asumarea de către toate statele a angajamentului ferm de a nu mai amplasa noi trupe și armamente pe teritoriul altor state, România propunînd trecerea la reducerea treptată, pentru început cu 10—15 la sută, și apoi la retragerea în propria țară a trupelor și armamentelor amplasate pe teritoriile altor state, pînă la retragerea lor completă în granițele naționale și desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor țări ; reducerea treptată a activității blocurilor militare, ca măsură tranzitorie spre desființarea lor concomitentă și angajarea de negocieri concrete asupra lichidării blocurilor militare ; pentru început, țara noastră propune ca statele care fac parte din blocuri militare să-și asume angajamentul de a nu mai admite noi țări în aceste alianțe și de a nu-și spori efectivele forțelor armate și dotarea cu armament, inclusiv nuclear, peste nivelul anului 1978.Pe lîngă efectele certe pe care le-ar avea asupra consolidării destinderii, reducerii riscului de război și întăririi păcii, sînt evidente marile avantaje economice și sociale ce ar de-

CHELTWULE MILITARE MONDIALE, 19o8-1Ș76

curge dm transpunerea în viață a unor asemenea măsuri pe tru progresul economic și social al tuturor statelor. Consecii țele pozitive ale măsurii de înghețare și reducere, cu 10—I la sută a bugetelor militare apar evidente dacă avem în vede că cheltuielile militare mondiale în prețuri curente crescut de la 300 miliarde dolari în 1975 la 350 miliarde 1976 și 400 miliarde în 1977. Ultima ediție, pe 1978, a Anuarul SIPRI „Armamentele mondiale și dezarmarea" apreciază dacă rata actuală de creștere a cheltuielilor militare nu va redusă, bugetul militar anual al omenirii se va apropia, sp anul 2000, de nivelul astronomic de etica un trilion de dola „Și aceasta — arată experții SIPRI — în ciuda faptului < etica 570 milioane de oameni de pe planeta noastră suferă < foame și subnutriție, circa 2,8 miliarde nu dispun de surse < apă potabilă igienice (bolile provocate de consumul de ai impură ucid în prezent circa 25 000 de oameni pe zi), circa i miliard de persoane nu au locuințe corespunzătoare, aprox mativ 1,5 miliarde duc lipsă de asistență medicală eficac aproximativ 250 milioane de copii nu urmează școlile, iar’ 8( milioane de oameni sînt complet analfabeți".Prioritate absolută eliminării armelor nucleare
-------------------------PORNIND de la realitățile vieții internaționale, de la uriaș primejdie pe care o prezintă acumularea și perfecționarea ai momentului nuclear, punerea la punct a unor noi sisteme, mai sofisticate, de arme de nimicire în masă, Hotărîrea C.< al P.C.R. reafirmă cu tărie punctul de vedere al țării noasta potrivit căruia măsurile vizînd interzicerea folosirii acestij arme, încetarea producției și dezvoltării lor, reducerea lor trera tată și, în final, lichidarea lor completă trebuie să se bucud de cea mai înaltă prioritate în cadrul tratativelor de dezai mare. Cu această finalitate, documentul aprobat de C.C. i P.C.R. propune o suită de măsuri, între care : asumarea angq jamentului de către statele posesoare de arme nucleare de nu folosi aceste arme împotriva statelor care nu le posedă s de a nu amplasa arme nucleare pe teritoriul acestor țări ; în cheierea unui acord pentru oprirea producției de armament nu clear, încetarea perfecționării și experimentării acestor arm< asumarea de către toate statele a angajamentului de a nu pre duce în viitor asemenea arme ; încetarea producției de mate riale fisionabile cu destinație militară și conversiunea materia' lelor existente spre folosire pașnică, o parte urmînd să fie ce dată în vederea utilizării pașnice de către toate statele dori toare ; angajamentul tuturor statelor participante la sesiune specială de a trece la negocieri în vederea încheierii unui acon de interzicere totală a armelor nucleare ; crearea de zone de nuclearizate în diferite părți ale lumii, inclusiv în Balcani măsuri de eliminare totală a oricăror arme de nimicire îl masă.

C. NICOLAi



TENDINȚE CONJUNCTURI

ropa occidentala : 
dificultățile 

lustriei cărbunelui
IEȘI D1FERENȚ1A- 

de la o țară produ- 
oare la alta, evoluția 
ustriei cărbunelui din 
ropa occidentală n-a 
ifirmat speranțele 
zite acum cîțiva ani, 
i efectul „crizei" pe- 
lului, In cercurile de 
•cialitate se aprecia- 
că conjunctura nefa- 

I abilă din industria 
erurgică vest-euro- 
mă,' repercutată în 
ucerea cererii de s, a constituit princi- 
a cauză a închiderii 

mine în 1977 (2 în 
țgia și 5 in Anglia) în 
Iidițiile reducerii cu 

mii de tone a voiu
lui extracției de căr- 
te în zonă, pentru 
il în curs fiind pre
tată închiderea altoi'
mine (din care 5 în 

înța) și micșorarea cu 
ă 4,3 mil. tone a ex- 
cției. In această am- 
nță nu pare surprin- 
or faptul că volumul 
festițiilor în industria 
•bunelui preconizat în 
‘st an în principalele 
' ru țări producătoare 
nglia. R.F.G.. Franța 
Belgia) ar urma să fie 

o cincime sub nive- 
realizat anul trecut.

F.G.: perspective
pe termen mediuINTR-UN raport al ex- 
rților băncii „West- 
Iutsche Landesbank 
rozentrale", se apre

ciază că în următorii 
cinci ani economia 
R.F.G. va continua să 
se dezvolte relativ lent, 
cu fluctuații ale dina
micii; ritmul mediu a- 
nual de creștere a pro
dusului național brut în 
perioada 1978 — 1982 ar 
urma să fie de 3,9%. în 
ceea ce privește prețu
rile cu amănuntul, se 
prevede că ele vor creș
te, în aceeași perioadă, 
intr-un ritm mediu anu
al de circa 3%.

Se estimează, de ase
menea, că în anii 1978 
— 1982 va interveni o 
anumită îmbunătățire a 
situației financiare a 
companiilor vest-germa- 
ne precum și a gradului 
de utilizare a capacită
ților de producție. în 
domeniul ocupării forței 
de muncă, însă, exper
ta nu se așteaptă la 
vreo ameliorare ; după 
opinia lor, în 1982, în 
R.F.G. vor fi 1,2 mili
oane de șomeri, dimtr-o 
populație activă de 25,2 
milioane de oameni.

ll.R.S.S.: dinamici 
ale comerțului 

exterior
FAC1ND bilanțul co

merțului exterior sovie
tic pe anul 1977, buleti
nul B.I.K.I. relatează 
că anul trecut Uniunea 
Sovietică a întreținut 
relații economice cu 118 
țări din lume, iar volu
mul schimburilor econo
mice a crescut cu 11,6% 
față de 1977. Creșterea 
a fost de 18,7% la ex
port și de 4,7% la im
port, ceea ce a permis 
realizarea, unei balanțe 

comerciale excedentare 
(îndeosebi în cadrul 
schimburilor cu țările 
în curs de dezvoltare). 
Principala pondere în 
comerțul exterior al U- 
niunii Sovietice revine 
țărilor socialiste (57,2%), 
urmate de țările capita
liste dezvoltate (29,6%) 
și de țările în curs de 
dezvoltare (13,1%).

O importanță tot mai 
mare în cadrul expor
turilor sovietice capătă 
mașinile și instalațiile, 
livrate în peste 80 de 
țări ale lumii. Ele re
prezintă peste 25% din 
valoarea exporturilor U- 
niunii Sovietice în cele
lalte țări socialiste, 
20,1% din cea a expor
turilor către țările în 
curs de dezvoltare și o 
pondere mai redusă în 
cazul țărilor capitaliste 
dezvoltate.

OriiMstiii i în dezvoltarea 
economică

Cooperarea Bulgariei 
cu Belgia și Luxemburg

ÎN Bulgaria se aprecia
ză ca foarte promițătoare 
legăturile cu Uniunea 
economică Belgia-Luxem- 
burg (UEBL). Bune re
zultate au fost obținute 
pe planul cooperării în 
industriile chimică, elec
tronică. electrotehnică. 
Părțile cooperează în 
producția de mijloace 
pentru protecția plantelor, 
de materiale plastice și 
de televizoare color por
tative. O formă de pers
pectivă a cooperării eco
nomice o constituie ex
portul în comun pe terțe 
piețe și construcțiile în 
terțe țări. Organele com
petente consideră satisfă
cător și stadiul cooperării 
tehnico-științifice în do
meniul agriculturii, prin 
promovarea schimbului 
de specialiști și prin ac
tivitatea comună de cer
cetare.

Brazilia: creșterea potențialului industriei
ÎN INDUSTRIA BRAZILIANĂ, ramură care con

tribuie cu 28,5 % la formarea P.I.B. și spre care 
sînt orientate mai mult de jumătate din investițiile 
efectuate în economie, lucrează circa 20 % din popu
lația activă a țării.

Brazilia posedă circa 25 % din rezervele mondiale 
de minereu de fier (30 mlrd. t), ocupînd locul doi 
în lume, după U.R.S.S. în anul 1977 producția de 
minereu de fier a atins 95 milioane de tone, din 
care 80 milioane de tone au fost exportate. Pro
ducția de oțel a atins în anul 1977 aproximativ 
11 mii. t. Totodată, Brazilia produce anual un număr 
mare de autovehicule și tractoare. Oficialitățile duc 
o politică susținută pentru majorarea participării 
industriei naționale ca furnizoare de produse ale 
industriei constructoare de mașini.

Cheltuielile mari necesitate de importul de țiței au 
determinat intensificarea prospecțiunilor geologice 
pentru descoperirea d< rezerve de țiței (la care, 
în prezent, producția internă satisface numai 20% 
din necesarul de consum al tării) și de cărbune 
cocsificabil, precum și luarea unor măsuri pentru 
producerea de surse alternative de energie. în 
cursul anului 1977 s-a trecut la folosirea alcoolului 
în amestec cu benzina, drept combustibil pentru 
autovehicule. în anul 1977 s-au produs 1,5 mlrd. litri, 
iar în 1980 se vor produce 3,5 mlrd. litri de alcool.

în domeniul industriei chimice, Brazilia se află 
pe locul doi in America Latină. în 1977 s-au produs 
aproape 200 mii t cauciuc sintetic. Producția de 
ciment a atins circa 20 milioane t.

în agricultură este concentrată circa 40% din 
populația activă a țării, această ramură fumizînd, 
în anul 1977, circa două treimi (8 mlrd. dolari) din 
încasările din export. Brazilia este cel mai mare 
producător mondial de cafea (în 1977 peste 1 milion 
de tone) și fasole (peste 2,3 milioane de tone), al 
doilea producător mondial de bumbac (aproape 
2 mii. t) și al treilea de cacao și citrice. în domeniul 
șeptelului deține locul patru în lume.

Balanța comercială a fost în anul 1977 activă, prin
cipalele produse de export fiind cele tradiționale : \ 
cafea, șroturi de soia, minereu de fier și soia boabe, 
care au reprezentat aproximativ 45 % din valoarea 
totală a exporturilor. Dintre produsele indus
triei prelucrătoare, mai importante la export au fost 
unele mijloace de transport, utilaje, mașini și apa- 
rate electrice, încălțăminte. Principalul produs im
portat a fost țițeiul (1/3 din totalul importurilor, 
reprezentind cca. 3,7 mlrd. de dolari). Brazilia mai 
importă produse chimice (în 1977 în valoare de 
1.5 mlrd. dolari), mașini și materiale de transport.

Relațiile economice dintre România și Brazilia se 
desfășoară pe baza acordului comercial și de plăți 
semnat la 5 iunie 1975 și a unei serii de acorduri 
de cooperare în diverse domenii, semnate în același 
an. Exportăm în Brazilia vagoane de cale ferată, 
piese pentru tractoare, mașini-unelte, produse chi
mice, și importăm din această țară minereu de fier, 
cafea, cacao, șroturi de soia, sisal etc.

EVOLUȚII MONETARE
NCEPUT printr-o continuare a redresării dolarului,, 
l.A. pe majoritatea piețelor valutare, intervalul 15—19" 
i 1978 s-a caracterizat pe ansamblu printr-o evoluție w 
itradlctorie. Menținerea tendinței de creștere a dobîn-

■ jr la depozitele în dolari atit la intern, cît și pe piața 
.ovaliutelor. alături de creștere», producției industriale + 
mricane pe luna aprilie, preouim și presupunerea că de- o 
it ul comercial american va scădea au ajutat dolarul., 
rsttl acestuia a atins, printre altele, 2,1350 mărci vest- 
nmane (cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni), 
roape 2 franci elvețieni și 4,70 franci francezi. Unele in-țs 

i venții ale băncii centrale vest-genmane și respectiv el- 
țiene pe piețele valutare pentru a opri un proces de 
preciere a dolarului considerat a nu se baza pe elemente 

fond destul de concludente, au dus la o scădere a î 
insului monedei nord-a<mericane, mai accentuat în rela- 

cu francul elvețian, francul francez și marca vest- , 
Șrmană, li
Francul elvețian, după ce a ajuns la circa 2 franci/dolar

17 mai, a început să recupereze din terenul pierdut, 
rminînd intervalul la 1,9690 franci/dolar, cu 0,7% peste i 
phiderea precedentă. Francul francez n cotat și el la 1 
frșitul
■ioare, 

is* B» 17-V

Evoluția cursurilor prin
cipalelor valute occidentale 
fața de dolarul S.IJ.A. în 
perioada 15—19 V, luîndu-se 
ca bază cursurile din ziua 
de 12.V.1978.

perioadei analizare peste închiderea perioadei an- 
respectiv 4,6550 Iranci/dolar comparativ ou 4,6615

franci. Cursul mărcii vest-germane, după anunțarea de 
I către Banca federală, in scopul stimulării expansiunii eco

nomice, a reducerii cu 7% a rezervelor minime obligatorii, 
ceea ce reprezintă o mărire a lichidităților în economie 

, cu circa 4,5 miliarde mărci, s-a redresat spre sfiișitul săp- 
tămînii pînă la 2,1090 mărcl/dolar, cu humai 0,1% sub ni- 

s velul săptămînii precedente. O evoluție asemănătoare a 
* avut-o șl francul belgian, care cota pe 19 mai circa 32,96 
„franci/dolar (depreciere de 0,3%). Lira italiană a cotat la

circa 871 lire/dolaT. Lira sterlină și yenul japonez au avut 
6 o mișcare aproape continuă de depreciere, prima fiind co

tată la sfîrșitul perioadei analizate la 1,8130 dolariiliră, Iar 
1 a doua la 227,30 yeni/dolar.

Dobînzile la depozitele în eurovalute pe perioada de 
6 luni au cotat în jur de 8,375% la cele în eurodolari, 
3,5629% la cele în euromărei vest-germane și 1,625% la cele 
în eurofranci elvețieni.

Prețul aurului la Londra a manifestat o tendință destul 
de susținută de creștere, al doilea fixing din ziua de 
19 mai 1978, de 177,90 dolari/uncie, fiind cu 3.20 dolari/unc.ie 
peste cefl din 12 mai a.c.

Paul DUMITRASCU 
Gheorghe MUNTEAN



JALOANE SI OBIECTIVE ACTUALE
EIRIEIICA

SOCIALISTA

VIETNAM

ANUL. DE MIJLOC al planului cincinal 1976—1980 găsește poporul vietnamez în plin proces de edificare a bazei tehnico-materiale a socialismului pe pămîntul reunificat al țării și de creare a unei economii a marii producții socialiste moderne, conform obiectivului strategic formulat de cel de-al patrulea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, din decembrie 1976.Dificultățile inerente reconstrucției după 30 de ani de război și calamitățile naturale (secetă, taifunuri) din 1977 conferă o semnificație sporită sarcinilor de creștere a producției în agricultură, ramură de bază a economiei vietnameze, în care lucrează încă 51% din populația aptă de muncă a țării. Planul pe anul 1978 prevede obținerea a 16—16,5 mii. t de cereale din care 13,5 mii. t orez, în perspectiva recoltării a 21 mii. t de cereale (din care 17,5 —mii. t orez) în 1980, ca un factor important în soluționarea problemei alimentației. în acest scop, agricultura beneficiază de 30% dintr-un total al investițiilor de circa 30 miliarde dongi, industriei revenindu-i 35%.Un efort substanțial se desfășoară în direcția extinderii și ameliorării suprafețelor cultivate. Au fost reamenajate în vederea cultivării 450 000 ha de terenuri abandonate în timpul războiului. Paralel, sînt defrișate terenuri (planul cincinal prevede ca obiectiv defrișarea a 1 milion ha), se întreprind lucrări de hidroameliorații pe sute de mii de hectare.Are loc, totodată, o accentuare a procesului de diversificare a culturilor : conform hotărîrii plenarei C.C. al P.C.V. din iulie 1977, suprafața afectată plantelor tehnice și pomiculturii urmează să sporească pînă la finele cincinalului la 980 000 ha, iar cea destinată culturilor pentru export — chemate să aducă o importantă contribuție la realizarea obiectivului sporirii cu 45% în acest an a valorii livrărilor peste hotare — la 500 000 ha.în același context, al eforturilor pentru soluționarea problemei alimentației populației și pentru lărgirea bazei de materii prime a industriei, o atenție deosebită se acordă dezvoltării zooteh

niei. Ea este ilustrată în primul rînd de obiectivul sporirii la 16,5 milioane pînă în 1980 a efectivului de porcine și la 1 milion tone a producției de carne (greutateIntensitatea eforturilor pe care și le-a propus poporul vietnamez este redată sintetic de sarcina sporirii cu 30% în acest an a producției globale agricole. Acelorași imperative ale îmbunătățirii aprovizionării populației și industriei și creșterii exportului le răspunde și obiectivul de plan conform căruia „recolta" de pește marin trebuie să atingă 1 milion tone în 1980.
Realizarea acestor obiective ambițioase, de care este strîns legată îndeplinirea sarcinilor privind ridicarea în continuare a nivelului de trai al unei populații de circa 50 milioane de oameni, ce sporește cu 3% pe an, presupune între altele și o distribuire mai judicioasă a populației active pe teritoriul țării, acum concentrată într-o măsură considerată excesivă în orașe și în anumite zone agricole.Acestui deziderat imperios al perioadei actuale îi corespunde măsura creării „noilor zone economice", în care pînă la sfârșitul cincinalului urmează să se instaleze 1,8 milioane de oameni, din care 460 000 persoane numai în anul în curs. Măsura amintită va contribui și la realizarea unui alt obiectiv major de ordin economic și social și anume utilizarea deplină a potențialului de forță de muncă al țării, de aproape 22 milioane de oameni în 1976, cu perspectiva de a depăși 25 milioane în 1980, în condițiile în care estimări oficiale apreciază la 1,5-2 milioane pe ansamblul zonei de sud a țării numărul celor care nu au de lucru în locul în care se găsesc acum. Totodată, în cadrul eforturilor pentru creșterea productivității muncii și a randamentului Ia hectar, suprafața lucrată cu mijloace mecanice urmează să ajungă în acest an Ia 34% din totalul unei suprafețe arabile de 5 milioane ha, iar în 1980 la 50%.Procesul de transformare socialistă a agriculturii sudului țării, paralel cu cel de perfecționare a relațiilor de producție socialiste în Nord, sînt de natură să sprijine marile eforturi desfășurate pe plan național pentru impulsionarea producției agricole a țării.Un sprijin activ în această direcție îl aduc intensificarea ritmului indus-

Dinu DRAGOMIRESCU

(Continuare în pag. 32)

REPUBLICA

i DEMOCRATĂ

POPULARA

LAOS

VICTORIA în lupta împotriva intervenției străine și a reacținr.ii interne și proclamarea Republicii Democrate Populare Laos în urmă cu mai bine de doi ani a constituit un e- veniment care a deschis o pagină nouă în istoria acestei țări. Poporul laoțian a pășit cu hotărîre pe calea înfăptuirii năzuințelor sale de edificare a unei societăți bazate pe justiție și egalitate, a unui Laos pașnic, unificat, independent, democratic.în scurta perioadă scursă, poporul laoțian a trecut la aplicarea în practică a amplului program de refacere a țării inițiat de Partidul Popular Revoluționar, vizînd lichidarea urmărilor exploatării colonialiste, consolidarea independenței naționale, dezvoltarea ece- nomică a patriei și făurirea noii orânduiri sociale.Eforturile depuse s-au concretizat în rezultate semnificative în domeniul dezvoltării economiei și al înfăptuirii unor importante prefaceri sociale. Astfel în agricultură — principala ramură a e- conomiei naționale —a luat amploare mișcarea de cooperativizare. Sute de întovărășiri și cooperative au fost înființate practic în toate provinciile țării, a- cest proces căpătând o extindere deosebită în provinciile Xieng Khouang și Houaphan. Rezultatele nu au întârziat să se arate, pe terenurile cooperativi- zate obținându-se recolte de orez cu 75 la sută mai mari decît pe cele necoope- rativizate. Totodată, zeci de mii de hectare de terenuri neproductive au fost atrase în circuitul agricol, pe unele dintre ele înființîndu-se orez&rii. în a- eelași timp au fost reamenajate mii de canale de irigații, mici și mijlocii, au fost construite mai mult de o mie de noi canale de irigații1, numai în cursul anului trecut suprafețele irigate crescând cu circa 12 mii ha. în același timp se depun eforturi pentru diversificarea



PE CALEA DEZVOLTĂRII ECONOMICE
culturilor agricole, terenurile ocupate de porumb, cartofi, batat, arahide ș.a. fiind în 1977 de trei ori mai mari decît tn 1976. Au fost adoptate de asemenea măsuri pentru valorificarea rațională a amplelor resurse naturale, reprezentate de păduri bogate în esențe prețioase, care acoperă 70 la sută din teritoriul tării. în acest domeniu s-a trecut la organizarea de gospodării de stat, la extinderea plantațiilor etc.în industrie s-a extins considerabil sectorul de stat (îndeosebi în domeniul prelucrării lemnului) și s-au consolidat pozițiile conducătoare ale statului în sectorul mixt. Prin eforturi susținute s-a reușit să se repună în funcțiune majoritatea întreprinderilor industriale distruse sau avariate în perioada războiului, să se dubleze pînă la finele a- nului trecut producția industriei ușoare și alimentare, să se pună temeliile unor ramuri industriale noi.Lupta de eliberare a poporului laoțian a fost privită cu sentimente de simpatie și solidaritate de poporul român, care se bucură sincer de succesele obținute de Laos în lichidarea urmărilor îndelungatei dominații colonialiste, în dezvoltarea multilaterală a economiei sale naționale.Vizita făcută în țara noastră în septembrie 1976 de tovarășul Kaisone Phomvihane, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului R.D.P. Laos, în fruntea u- nei delegații de partid și guvernamentale, convorbirile avute cu acest prilej, Declarația comună, acordurile și celelalte documente semnate la București, au conferit noi dimensiuni relațiilor de prietenie și solidaritate româno-laoție- ne. Vizita oficială de prietenie în R.P.D. Laos a unei delegații de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, convorbirile care vor fi purtate cu acest prilej, vor contribui fără îndoială la lărgirea și întărirea relațiilor de colaborare și prietenie dintre cele două țări și popoare.

KAMPUCHIA

DEMOCRATA

DE CURÎND, poporul prieten kam- puchian a sărbătorit cea de-a treia aniversare a victoriei în războiul de eliberare desfășurat de forțele patriotice. în evaluarea drumului parcurs de Kampuchia Democrată în perioada acestor trei ani, a acțiunilor și eforturilor deosebite depuse pentru reconstrucția țării, trebuie să se pornească de la imensele pagube provocate de război: sute de mii de vieți omenești pierdute, 90% din uzine și plantații și 80% din orezarii distruse, o mare parte din sate rase de pe fața pămîntului, 50—60% din șeptel distrus, 70—80% din poduri și din căile de comunicație aruncate în aer etc.După victorie, întregul popor kam- puchian a trecut la refacerea economiei, urmărindu-se eu precădere dezvoltarea agriculturii prin restabilirea și extinderea sistemelor de irigații și construcția unor noi întreprinderi industriale.Succesele obținute în aceste direcții sînt semnificative. Astfel, se lucrează intens la regularizarea cursului fluviului Mekong și la realizarea unor diguri și canale care vor permite irigarea a 1,5 milioane ha. în provincia Prey Veng a fost construit deja un mare rezervor de apă, care asigură irigarea a mii de hectare, au fost înălțate 12 diguri, se înființează tot mai multe cooperative agricole. în provinciile din nord-vestul țării au fost construite două canale de irigație (de 49 și, respectiv, 62 km lungime), iar în provincia Battambang s-au făcut amenajări pentru prevenirea secetei și a inundațiilor. Ca urmare a acestor amenajări, în prezent o treime din suprafața arabilă beneficiază de sisteme de irigații, în același timp, în cadrul cooperativelor agricole s-au înființat ateliere meșteșugărești și s-au extins acțiunile de fertilizare a solurilor și selecționare a semințelor.Eforturile umane și materiale depuse pentru dezvoltarea agriculturii s-au concretizat în majorarea producției 

agricole în 1977 de două ori față de anul precedent, îndeosebi pe seama obținerii mai multor recolte de orez pe an. Principala sarcină pe care și-a propus-o poporul kampuehian în do- meniuî agricol pentru anul 1978 este obținerea unei recolte de 3 500 kg orez nedecorticat la hectar. O atenție sporită se acordă diversificării agriculturii prin extinderea culturilor de porumb, bumbac, plante tehnice.în domeniul industrial, au fost, reconstruite și și-au reluat activitatea numeroase întreprinderi productive: de energie electrică, construcții mecanice, unități textile din orașele Pnompenh, Battambang și Kompong Som. în industrie, un mare accent se pune în prezent pe utilizarea materiilor prime locale în locul celor din import.Succese importante au fost obținute și în domeniul social-cultural. Astfel, în prezent se asigură asistența sanitară a populației pe întreg teritoriul țării, iar paludismul a fost eradicat în proporție de 90%. în perspectiva următorilor doi ani este prevăzută lichidarea analfabetismului și stimularea pregătirii de cadre calificate, pentru principalele ramuri ale economiei naționale.în anii grei ai războiului, poporul român s-a situat ferm, de la început, alături de cauza dreaptă a poporului kampuehian, acordîndu-i întregul său sprijin — moral, politic și material. Totodată, România a fost una din primele țări care au stabilit relații cu reprezentanții legitimi ai poporului kampuehian.Poporul român urmărește cu sentimente de simpatie și prietenie activitatea constructivă care se desfășoară în Kampuchia Democrată sub îndrumarea Partidului Comunist, forța politică conducătoare a țării, în vederea edificării unei orînduiri noi, socialiste.O contribuție de seamă la adîncirea legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre România socialistă și Kampuchia Democrată va aduce, fără îndoială, apropiata vizită oficială de prietenie în această țară a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
Nicolae L. OSS



ROBOTRONRobotron export —Import întreprinderea de stat pentru comerțul exterior a Republicii DemocrateGermaneRDG — 108 Berlin,Friedrichstrasse 61 Ambasada R.D.G. — Secția Comercială Calea Dorobanților 14 -— București

0
W

e

w

©
o
4"
0

O
€>

«>
©

• PUBMCOM

robo+ron

1840
Participare judicioasă la progresul tehnic cu cheltuieli nu foarte mariMagnetkontencomputer daro .1840Daro 1840 oferă alternative pentru soluționarea problemelor de raționalizare în domeniul comercial și economic. Acum mai mult ca oricînd hotărîrile riscante trebuie înlocuite prin decizii ale conducerii bazate pe date sigure.
Daro 1840, ca aparat de capacitate medie a prelucrării datelor, umple golul existent între sistemul clasic de contabilizat — facturat și prelucrarea electronică, garantînd utilizarea efectivă în ramurile și domeniile economice.La bază stau : posibilitățile tehnicii și aplicarea lor, legate de înzestrarea tehnică multilaterală și vastitatea rezolvării problemelor pregătite.Daro 1840 poate fi utilizat judicios în avantajul dv.

Daro 1840 înlesnește, pe lingă avantajele enumerate, și prelucrarea de conturi de benzi magnetice.



Șomaj în perspectiva

„APROAPE 16 milioane de noi locuri de muncă trebuie create în CEE pînă în 1980 pentru ca situația șomajului să se îmbunătățească întrucâtva", aprecia nu demult săptămânalul vest-german 
VDI-Nachrichten. „Și anume, problema cea mai grea nu o constituie cei care sînt deja șomeri. Mai important este faptul că, din cauza uzurii normale și a învechirii instalațiilor de producție concomitent cu progresele tehnicii, sini

Numărul locurilor 
de muncă .re trebuie 
create respect/v 
înlocuite tn anii 

1980 (mii): >

în % din totalul 
locurilor de muncă — 
existente în I977

eliminate mereu locuri de muncă". Dimensiunile problemei șomerilor actuali rezultă din ultimele date publicate de Comisia CEE : în martie a.c. ei erau în număr de 6 milioane și reprezentau 5,7% din forța de muncă, față de 3,5% în martie 1977. Graficul, care detaliază necesarul de locuri de muncă pe țările membre ale Pieței comune vest-europene, arată totodată ce procent formează acest necesar în raport cu numărul locurilor de muncă existente în 1977. Concluzia publicației citate, că fără sporirea investițiilor și o creștere economică adecvată șomajul riscă să se agraveze în continuare, este clar susținută de asemenea cifre. 
PROBLEMA NR.4 A PIEȚEI COMUNE: 

DEFICITUL LOCURILOR'PE MUNCĂ

ia

13,1%] Il3,2?d |11,3%

dicțiiile parțiale sau totale de export al acestor materii prime, adoptate de o serie de state.
Îngrașamînt din scoarța

O PROBLEMĂ actuală a industriei de prelucrare a lemnului o constituie folosirea cît mai completă a materiei prime, inclusiv a scoarței copacilor. Utilizarea mai veche a scoarței — drept combustibil — se dovedește a fi puțin rentabilă, iar pe de altă parte „haldele" de scoarță care se adună în jurul întreprinderilor respective degradează mediul înconjurător și prezintă pericol de incendiu.La fabrica de celuloză și hîrtie din Swiecie (R.P. Polonă), unde asemenea deșeuri însumează anual circa 140 mii tone, se experimentează tehnologia de transformare a scoarței în compost, după o metodă elaborată de Institutul de cercetări al industriei forestiere din această țară. Un proces natural, dar care durează în jur de cinsprezece ani, este „comprimat" astfel la cîteva luni, descompunerea scoarței fiind accelerată de microorganismele aflate chiar în apele reziduale rezultate din fabricarea celulozei. Concomitent cu eliminarea unui element de poluare a mediului înconjurător, se obține un îngrășământ care poate fi utilizat în silvicultură, agricultură și chiar în horticultura, întreprinderea din Swiecie livrând anul trecut 30 mii tone de compost.
Energia: potențial de 

economisire în industrie 

îl oferă industria chimică, construcții, de mașini (inclusiv a celor electrice), industria ceramicii și materialelor de construcții, cea alimentară și de prelucrare a materiilor prime agricole.
Bulgaria: perfecționarea 

activității economice

CARE DINTRE RAMURILE industriei sînt mai „gurmande" în consumul de energie și care dintre ele au mai multe posibilități de economisire a ei ? Un răspuns în acest sens este oferit de specialiștii Ministerului industriei din Franța, care au elaborat un inventar al consumurilor de energie în 1975 și al obiectivelor de economisire pînă în anul 1985. Corelînd cei doi indicatori, prezentați în tabel, rezultă că cel mai ridicat potențial de economii de energie

Subramura

*) Inclusiv electrochimia
Sursa : L’Uslne Nouvelle, suplimentul pe 
aprilie 1971.

ni.tvfastria extractiva 0,9 10
Metal li rgia neferoasa 0.4 15
Electrometalurgia 3 5*
Metalurgia prelucrătoare 0,9 15
Construcția ele mașini 
Ceramică șl materiale de

6,2 23

construcții 6,1 15
Industria chimică .10 15
Producția de cauciuc 0.7 15
Industria alimentară 4.5 15
Textile, confecții, pielărie 2.4 20
Hîrtie si carton 2,3 15
Alte ramuri 1,6 10

Rol sporit materiilor 
prime secundare

RELEV1ND tendința creșterii conti nue a cheltuielilor specifice legate de valorificarea resurselor de minereuri, revista Neue Bergbautechnik din R. D. Germană arăta nu demult că ea contribuie la sporirea rolului așa-ziselor materii prime secundare, precum și a înlocuitorilor de metale. După unele calcule, ponderea fierului vechi, de pildă, în producția de oțel a ajuns pe plan mondial la 45%.Importanța materiilor prime secundare pentru industria metalurgică rezidă într-o serie de caracteristici ale acestora, și anume : materiile prime secundare se formează permanent în procesul de producție și consum ; în fiecare țară resursele respective (potențiale și reale) sînt, de regulă, în creștere ; conținutul util de metal din cadrul lor depășește de multe ori pe cel din mine- reurile corespunzătoare; prelucrarea acestor materii prime se desfășoară de cele mai multe ori după tehnologii mai simple și mai puțin costisitoare decît în cazul prelucrării materiilor prime nrimare. Deși există unele dificultăți legate de colectarea materiilor prime secundare, țările industriale — arată revista — acordă o atenție crescîndă valorificării lor, fapt atestat și de inter-

PRINTRE ORIENTĂRILE strategice menite să determine intensificarea activității economice — inclusiv a participării Bulgariei la diviziunea internațională a muncii — și sporirea simțitoare a eficienței sale, figurează extinderea formelor moderne, avansate de organizare a muncii, în scopul reducerii cererii de forță de muncă din partea producției. Teze aprobate recent de Conferința Națională a P.C. Bulgar preconizează ca perfecționarea organizării socialiste a muncii să se întemeieze pe un sistem complex de norme, fundamentate din punct de vedere tehnologic și economic, privind totalitatea resurselor materiale, financiare și de forță de muncă.Un rol esențial îl are îmbunătățirea activității de cercetare științifică, căreia îi revine sarcina de a asigura soluționarea globală a problemelor tehnicii. tehnologiei și organizării muncii, atît în sfera producției materiale cît și și în domeniul conducerii. Totodată, cea mai mare parte a fondurilor alocate activității de cercetare și dezvoltare va fi destinată aplicării de noi tehnologii și fabricării de noi produse, capabile să satisfacă un evantai mai larg de cerințe. precum și raționalizării și modernizării producțiilor existente.Pe planul relațiilor externe, se prevede ca diversele verigi din sfera producției să elaboreze programe vizînd încasări suplimentare de devize, gene- ralizîndu-se aplicarea principiului autofinanțării cu devize.



R. S. VIETNAM
(Urmare din pag. 28)trializării și reorientarea producției industriale în direcția satisfacerii necesităților agriculturii și lucrărilor de hidroameliorații. în ciuda dificultăților provocate de insuficiența unor materii prime și piese de schimb, ritmul de creștere a producției industriale globale a depășit anul trecut 10%, la o serie de produse de bază (cărbune, energie electrică, ciment, lemn, zahăr etc.) sarcinile de plan fiind nu numai atinse ci și depășite. Pentru anul 1980 planul cincinal are în vedere o creștere de 2,5 ori la construcțiile de mașini, obținerea a 10 mii. t cărbune, 5 miliarde kWh energie electrică, 2 mii. t de ciment, 1,3 mii. t îngrășăminte chimice, 250—300 mii t oțel etc. în același timp, o atenție sporită se acordă producției de bunuri de larg consum, atît sub aspectul cantitativ, cît și sub cel calitativ și al reducerii cheltuielilor de fabricație, inclusiv prin valorificarea resurselor locale, precum și construcției de locuințe din fondurile statului (14 milioane m2 în perioada cincinalului).Importantelor eforturi de ordin material și uman li se adaugă acțiunile întreprinse pentru perfecționarea conducerii și organizării activității economice considerate ca un important factor în realizarea obiectivelor fundamentale ale planului pe anul în curs și ale celui cincinal în ansamblul său. în acest context, pe baza transformărilor- în viața economică, socială și culturală petrecute în partea de sud după unificarea țării în 1975, s-au creat condițiile necesare introducerii — la 3 mai a.c.

ÎNTREBĂRI — RĂSPUNSURIN. MIRCEA, Slatina — Potrivit art. 25 alin. 5 din legea nr. 3/1977, pensia pentru invaliditate de gradul III, împreună cu retribuția primită pentru munca depusă (1/2 normă), nu pot depăși — pentru persoanele încadrate în grupa de muncă 70% (nu 60% cum scrieți dv.) — retribuția avută la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizată potrivit majorărilor stabilite pentru funcția respectivă. Pentru a cunoaște actuala retribuție la funcția pe care ați avut-o, adresați-vă întreprinderii unde ați lucrat.
ANUNȚ IMPORTANT

„Revista economică" va publica sistematic, începînd din luna iunie, un 
supliment special pe probleme de :

Relații financiar-vaiutare 
și schimburi economice internaționale

care se adresează unui cerc larg de cititori. In paginile sale veți găsi :
• explicarea unor termeni și tehnici financiar-vaiutare ;
• norme și uzanțe de drept internațional ;
• evoluții și tendințe în domeniul financiar-valutar și al relațiilor econo

mice internaționale.
Totodată, în cadrul suplimentului vor apărea periodic grupaje de articole 

privind :
Generalizarea experienței înaintate 

in unitățile economice
și

Curierul economic-legislativ
menite să constituie un ghid practic pentru aplicarea în viață a măsurilor de 
perfecționare a mecanismului economic, de organizare mai bună a conducerii 
unităților economice și de funcționare a autogestiunii și autoconducerii mun- K 
citorești, de perfecționare a organizării producției și a muncii, precum și pen- K 
tru cunoașterea și aplicarea corectă a legislației economice. »

«Suplimentul va fi difuzat împreună cu revista.

— a unui sistem monetar unificat pe întreg teritoriul țării.Realizările obținute pînă în prezent în reorganizarea și dezvoltarea economie' demonstrează imensa capacitate creatoare a maselor muncitoare conduse de partid, ca și marile rezerve de care dispune economia națională pentru înfăptuirea mobilizatoarelor obiective pe care și le-a propus, ilustrate sintetic de sarcina sporirii cu 19—21% a venitului național în acest an.
POPORUL ROMÂN urmărește cu simpatie eforturile poporului vietnamez depuse în munca pașnică consacrată propășirii încercatei sale țări. Relațiile de colaborare, prietenie și solidaritate dintre țara noastră și Republica Socialistă Vietnam au cunoscut o nouă dezvoltare în ultimii ani. Declarația comună semnată împreună cu tovarășul Le Duan, prim-secretar al Partidului Comunist din Vietnam, care a vizitat țara noastră în 1975, a înscris hotărîrea ambelor părți de a intensifica și mai mult cooperarea celor două popoare în dezvoltarea economico-so- cială, în edificarea socialismului, în lupta pentru progres și pace în lume. Vizita oficială de prietenie a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în Republica Socialistă Vietnam, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam și a guvernului Republicii Socialiste Vietnam marchează o nouă treaptă în evoluția ascendentă a relațiilor dintre cele două țări socialiste prietene.

GHEORGHE D. CONSTANTIN, Corn. Curtișoara, Olt — în anexa nr. 5 la H.C.M. nr. 69/1975 se prevăd locurile de muncă, perioadele în care se poate acorda retribuția tarifară mai mare cu 5—25%, precum, și stabilirea concretă a cuantumului retribuției majorate. în art. 71 (al. 4) se precizează că retribuția tarifară mai mare se stabilește în raport cu timpul prevăzut a fi prestat, în medie lunară, peste programul normal de lucru.

editată- de Consiliul Suprem al Dezvoltării- 
Economice și Sociale. Institutul Central de 

Cercetări Economice
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DE I IUNIE
ÎMBRĂCĂMINTE SPORT, COMODĂ, PRACTICĂ # 

pentru joacă 
ș» 

ntru excursii

• pantaloni scurți, tip jeans ; • treninguri colorate, cu căptușeala din bumbac ;
• pantaloni lungi, tip jeans și din plușcord ; • ciorapi trei sferturi, simpli sau jaquard ;
• cămăși cu mînecâ scurtă și lungă, cambrate, cu • bluze de vînt din relon, într-o singură culoare sau
buzunare, platcă și epoleți, viu colorate (din tercot jn combinații izbutite de materiale și culori ;

Vucova) și cu diverse imprimeuri (din terocel Irma • hanorace din bumbac simplu sau buclat, cu glugă 
și Florinei) ; și buzunare ;
• bluze din bumbac, imprimate ; • pulovere realizate din fire PNA, într-o singură
• tricouri din bumbac, intr-o singură culoare sau în culoare, in combinații de culori sau cu desene
dungi ; geometrice.

IATĂ CITEVA DIN NENUMĂRATELE SUGESTII DE CADOURI OFERITE, CU PRILEJUL ZILEI DE 1 
IUNIE, DE MAGAZINELE DE SPECIALITATE ALE COMERȚULUI DE STAT DIN ÎNTREAGA ȚARĂ.



”ecom
IVERSUfe JUGARIIfcOI 
BUG URI A GOPIIbOR

Magazinele comerțului de 
stat, specializate in desfacerea 
jucăriilor, vă oferă sugestii 
pentru a le crea copiilor dv. un 
univers propriu in care să-și 
dezvolte fantezia, gîndirea și 
aptitudinile :
• jocuri din carton care-i 

ajută să deprindă cusutul, țesu
tul și socotitul, să invețe basme 
și povestiri, să cunoască păsă
rile domestice sau animalele 
care trăiesc pe toate continen
tele ;
• mobilă și îmbrăcăminte 

pentru păpuși ;
• figurine din material plas

tic sau textil (căței, pisici, ele
fanți, iepuri, urși, maimuțe 
etc.) ;
• jocuri de cuburi pentru 

dezvoltarea perspicacității ;
• unelte de grâdinârie ;
• jucării mecanizate, mași- 

nuțe, vehicule cosmice etc.
Alegeți din magazinele co

merțului de stat darurile pentru 
copiii dv. !


