
nevista
ECONOMICA
CONSILIUL SUPRBJ AL DEZVOLTÂl» ECONOMCE Șl SOC SALE —- MSTITUTUL CENTRAL DE CERCETAM ECONOMCE

MOBILIZARE AMPLĂ, 
ORGANIZARE SUPERIOARĂ 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA

Numărul 28 O Vineri 14 iulie 1978



---------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

In viata economico-socială a tării
• Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român

• Sesiunea Marii Adunări Naționale

„în cadrul plenarei am adoptat atit 

planul pe 1979 cit și planul pe 1980 ; 

ca atare,trebuie trecut de îndatâ la sta

bilirea tuturor măsurilor de pregătire a 

bunei desfășurări a activității economi- 

co-sociale... Să nu precupețim nimic 

pentru îndeplinirea integrală și depă

șirea prevederilor planului pe următorii 

doi ani, de care depinde propășirea 

continuă a patriei noastre socialiste!"

NICOLAE CEAUSESCU



MOBILIZARE AMPLĂ, ORGANIZARE SUPERIOARĂ 
ÎN ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE

A ÎNFĂPTUIRII PLANULUI PE ANII 1979 -1980
* Condiții superioare de pregâtire a planului # O preocupare sus

ținută — înfăptuirea prevederilor la producția fizică O Realizarea exem
plară a indicatorilor pe acest an — temei al producției anilor următori

ASA CUM ESTE CUNOSCUT, recenta plenară comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
adoptat proiectul planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anii 1979—1980, ale cărui preve
deri asigură realizarea în bune condițiuni a obiectivelor 
stabilite pentru această perioadă de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională din decembrie 1977. Elaborat 
sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituit ca rod al conlucrării strînse dintre 
organele de sinteză, ministere, centrale și întreprinderi, 
proiectul de plan oferă condițiile înfăptuirii ritmurilor și 
proporțiilor prevăzute în planul cincinal 1976—1980 și 
programul suplimentar de dezvoltare economico-socială 
pînă în anul 1980, accelerării procesului de dezvoltare 
armonioasă și echilibrată a tuturor județelor țării.

Cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară constituie un 
program amplu și concret de acțiune pentru întreaga 
economie, relevînd distinct direcțiile în care trebuie în
dreptate eforturile în fiecare unitate in scopul pregătirii 
în cele mai bune condiții a programului de activitate pe 
1979 și 1980. în scopul înfăptuirii exemplare o sarcinilor 
viitoare.

întreaga construcție a planului pentru 1979—1980 s-a 
făcut potrivit hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie a.c. cu privire la perfecționarea conducerii și pla
nificării economico-financiare’ a mecanismului econo- 
mico-financiar care, după cu.ri se știe, pune un accent 
deosebit pe sporirea rolului activității de planificare și a 
celei financiare în înfăptuirea programelor de creștere în 
ritmuri înalte a forțelor de producție, pe dezvoltarea ini
țiativei și răspunderii întreprinderilor și centralelor în pla
nificarea propriei activități și așezarea pe o bază mai 
temeinică a autoconducerii muncitorești, în strînsă cone
xiune cu planificarea unitară a economiei naționale. în 
acest cadru de mobilizare intensă a capacității creatoare 
a colectivelor de muncă, trăsătura definitorie a planului 
național unic pentru anii 1979—1980 o constituie orien
tarea tuturor eforturilor economiei naționale în ansamblu 
și a fiecărei unități economice în parte spre valorificarea 
deplină și Ia un nivel superior a potențialului economic, 
prin utilizarea intensivă a capacităților de producție și 
creșterea productivității muncii, folosirea rațională a 
resurselor materiale și energetice, reducerea în conti

nuare a consumurilor materiole, sporirea eficienței în 
toate ramurile și sectoarele economiei, lidicarea calității 
întregii activități și, pe această bază, creșterea perma
nentă a bunăstării întregului popor.

întregul complex de prevederi cuprins în plan, intim 
legat de îndeplinirea acestor sarcini majore, urmărește 

I dezvoltarea accelerată, în continuare o tuturor sectoa
relor de activitate, în condițiile promovării susținute a 
progresului tehnico-științific și mobilizării maxime a re
zervelor de care dispun întreprinderile, asigură consti
tuirea bazei materiale necesare dezvoltării noastre eco
nomice și, prin toate acestea, creșterea accentuată a 
forțelor de producție, a venitului național și a avuției 
naționale, a nivelului de trai. Prevederile planului pe 
următorii doi ani conturează nu numai noi și impor
tante perspective pentru mersul ascendent ol țării noastre 
pe drumul progresului și bunăstării, dar și exigențe 
deosebite în activitatea economică.

Contractarea din timp a producției

FAPTUL că toți titularii de plan, toate unitățile eco
nomice și social-culturale ca și administrativ-terito- 
riale cunosc cu un substanțial avans obiectivele și sarci
nile cu privire la dezvoltarea economico socială a țării nu 
numai pentru anul 1979 ci și pentru anul 1980, repre
zintă pentru fiecare unitate în parte un avantaj deose
bit în procesul de pregătire temeinică și în condiții su
perioare a producției viitoare, pentru inițierea și aplica
rea celor mai eficiente măsuri, care să asigure desfă
șurarea în următorii doi ani a unei activități la cei mai 

j înalți parametri cantitativi și calitativi, realizarea inte
grală a prevederilor planului cincinal și programului 
suplimentar.

în condițiile acțiunii hotărîrii cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării economico-financiare, 
cunoscîndu-se din vreme sarcinile, sînt create premise 
superioare pentru încheierea contractelor economice — 
și nu numai pe perioada unui an — pentru produsele 
prevăzute în plan la intern și export, atît pentru desfa
cerea produselor fabricate, cît și pentru aprovizionarea 
tehnico-materială, acestei acțiuni fiind necesar să i se 
acorde în toate unitățile cea mai mare atenție. în acest 
sens contribuie nominalizarea completă în unitățile fizice
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a pianului de producție, pînă la sortotipodimensiuni, 
ceea ce asigură totodată fundamentarea amplă a tuturor 
indicatorilor de plan, in special a valorii producției nete, 
premise largi pentru mai buna organizare a tealizării 
programelor de producție cu eficiență sporită.

încheierea din timp a contractelor economice va per
mite înlăturarea greutăților și neajunsurilor care mai 
persistă încă în unele întreprinderi în domeniul aprovizi
onării tehnico-materiale și care determină în procesul de 
realizare a planului fie nelivrarea la termen a unor ma
teriale și utilaje, fie formarea de stocuri supranormative. 
Cu aceeași acuitate se pune problema încheierii contrac
telor de cooperare in producție dintre întreprinderi, pre
cum și definitivarea operativă a programelor în această 
direcție, ușurînd înfăptuirea programelor de producție, 
în condițiile în care produsele ce se realizează în între
prinderi sint tot mai complexe și implică un grad sporit 
de cooperare. Numai prin fructificarea completă a avan
tajului pe care îl prezintă cunoașterea în avans a obiec
tivelor de plan de către toate întreprinderile se vor evita 
neajunsurile ce pot apare în procesul de îndeplinire a 
planului.

Realizarea avantajelor pentru economie ce decurg în 
condițiile acțiunii de perfecționare a mecanismului eco
nomico financiar implică trecerea neîntîrziată la o serie 
de acțiuni complexe, esențiale, la care vom încerca să 
ne referim în continuare. în acest context, este de o im
portanță majoră obligația organelor de resort de a fi
naliza acțiunea de desfășurare a sarcinilor ce decurg din 
planul național unic pe toate unitățile în subordine și de 
defalcare a acestora, în cadru! termenelor ce se vor sta
bili, pe secții, ateliere, laboratoare, șantiere, formații sau 
locuri de muncă. Printr-o conjugare a eforturilor se cer 
intensificate preocupările pentru pregătirea întregii pro
ducții prevăzute a se realiza in toate sectoarele de ac
tivitate din întreprinderi, în care sens se impune o con
lucrare foarte strînsă între întreprinderile furnizoare și 
consumatoare. Este necesar ca această conlucrare să se 
desfășoare pe o arie largă de probleme, începînd de la 
cele ale procesului de aprovizionare și terminînd cu aco
perirea și desfășurarea optimă a fluxului de producție.

Pregătirea exportului și a investițiilor —

in centrul preocupărilor

AVÎND ÎN VEDERE prevederile planului cu privire la 
creșterea importantă a comerțului exterior în următorii 
doi ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea ros
tită la plenară, arăta : „...exportul trebuie să constituie 
problema numărul unu ! în toate întreprinderile să se 
urmărească cu prioritate punerea la timp în fabricație și 
realizarea la nivelul tehnic calitativ cerut de partenerii 
externi a producției destinate exportului". Deci, în virtu
tea grijii deosebite ce trebuie acordată exportului, cit și 
ca urmare a faptului că această activitate se cere a fi 
precedată de ample prospectări ale pieței externe, se 
impune ca o acțiune prioritară și de mare răspundere 
contractarea produselor prevăzute în plan la export cu 
întreprinderile de comerț exterior. Pentru a se crea con
diții cit mai bune realizării planului de export este nece
sară lansarea din timp în fabricație a mărfurilor contrac
tate în acest scop, manifestarea unei exigențe crescînde 
în organizarea producției în termen a contractelor în
cheiate

De o deosebită importanță în următorii doi ani este 
și ridicarea nivelului tehnic al producției, îmbunătățirea 
calității tuturor produselor, elemente esențiale ale creș

terii și dezvoltării industriei și economiei noastre. Crea
rea condițiilor în acest sens impune luarea, încă dir. 
acest an, a unor măsuri hotărîte pentru lichidarea rămî- 
nerilor în urmă în realizarea programelor de cercetare 
mai cu seamă în introducerea în producție a rezultateloi 
cercetării, a unor produse, mașini și utilaje noi, a tehno
logiilor moderne, a progresului tehnic. în această direcție 
ridicarea calității produselor și îmbunătățirea controlului 
de calitate în toate fazele procesului de producție, acce
lerarea dotărilor corespunzătoare, precum și asigurarea 
pregătirii fabricației produselor noi, cu respectarea con
dițiilor tehnice de calitate, impun măsuri convergente 
atît din partea întreprinderilor și centralelor, cit și a orga
nelor tutelare și organelor de sinteză cu atribuții în acesl 
domeniu complex de activitate.

Realizarea ritmică și integrală a prevederilor planului 
de producție pretinde întocmirea, de către întreprinderi, 
a unor programe de măsuri concrete, detaliate, pentru 
asigurarea utilizării depline a capacităților existente și a 
spațiilor construite, pentru încărcarea corespunzătoare a 
liniilor și utilajelor tehnologice, a mașinilor-unelte, a 
instalațiilor și agregatelor, precum și atingerea, în ter
mene cît mai scurte — în cazurile unde sînt rămîneri în 
urmă — a parametrilor tehnico-economici proiectați. Re- 
ferindu-se la unele neajunsuri manifestate în acest an 
în domeniul investițiilor, datorate nelivrării unor utilaje, 
fapt ce a generat și nerealizarea planului de producție, 
criticînd nerealizările la planurile producției fizice, accen- 
tuînd că ele se datoresc în mare măsură și nefolosirii co
respunzătoare, în unele ramuri, a capacităților existente 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază : „lată de ce 
obiectivul nostru trebuie să fie realizarea în cele mai 
bune condiții a investițiilor și, totodată, funcționarea 
normală, la întregul potențial, a capacităților de produc
ție. în felul acesta vom asigura ca planurile pe următorii 
doi ani să fie realizate la nivelurile stabilite și să obținem 
și o depășire însemnată a producției fizice, ceea ce se va 
evidenția in producția globală și netă, influențînd pozitiv 
toți indicatorii de plan". Se pune astfel în relief legătura 
nemijlocită și reciprocă dintre producție și în mod deose
bit producția fizică și investiții, corelația temeinică în asi
gurarea unei desfășurări normale a activităților.

Tot în acest context se înscrie problema mai bunei 
organizări a transporturilor. Funcționarea transporturile 
la parametrii superiori de utilizare a parcului va acoperi 
mai bine nevoile economiei, asigurîndu-se astfel reali
zarea superioară a atribuției de bază a acestui sector : 
de sistem circulator al economiei.

Fundamentare temeinică, urmărire consecventă 

a sarcinilor de reducere a consumurilor materiale

ÎN CONTEXTUL obiectivelor majore puse de partid 
în fața economiei noastre în următorii doi ani, o atenție 
deosebită se impune a fi acordată creării condițiilor pen
tru creșterea eficienței economice, a rentabilității și a 
sporirii, pe această bază, a producției nete și a venitului 
național, care sintetizează rezultatele întregii activități 
desfășurate în sfera producției materiale. Acest proces 
complex reclamă, în primul rînd, o fundamentare de 
detaliu la nivelul fiecărei întreprinderi, reducerea în con
tinuare a normelor și normativelor de consum de materii 
prime, materiale pe calea reproiectării mașinilor și utila
jelor cu gabarite mari, adoptării și extinderii tehnologii-

Toma MELINTE
Comitelui de Slat al Planificării

(Continuare în pag. 24)
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VALENȚE ECONOMICE ȘI SOCIAL-UMANE 
ALE SALTULUI LA O NOUĂ CALITATE

Coordonate ale dezvoltării județului Sibiu
Vasile BĂRBULEȚ

prim secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R.

CU ARGUMENTELE mereu proaspete pe care le aduc fap
tele, viața ne demonstrează realismul și justețea concepției 
partidului nostru potrivit căreia a conduce economia înseamnă, 
înainte de toate, a cunoaște în profunzime acțiunea și cerințele 
legilor economice obiective, a adopta măsurile necesare pen
tru folosirea lor conștientă, prin elaborarea unor soluții care 
să răspundă necesităților reale, condițiilor concrete, proble
melor ridicate de practică. Dintr-o asemenea perspectivă dina
mică se relevă importanța excepțională a ansamblului de mă
suri elaborate din inițiativa și sub directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, eliminarea fenomenelor de centralism 
excesiv și birocratic, punerea de acord a formelor și metode
lor de conducere planificată a activității economico-sociale cu 
stadiul atins de forțele de producție ale țării, cu exigențele pe 
care le revendică mișcarea vieții economice moderne, cu cerin
țe ie specifice pe care le determină etapa pe care o parcurgem în 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 22-23 martie au de
clanșat — și vor declanșa încă — înnoiri de esență, gîndite și 
dimensionate de partidul nostru astfel încît să producă o co
titură radicală în funcționarea mecanismului economico-finan- 
ciar, în însăși structura concepției economice, corespunzătoare 
exigențelor trecerii de la acumulările cantitative la faza supe
rioară a creșterii calitative.

Participare, inițiativă și angajare responsabilă — acestea 
constituie coordonatele principale ale eforturilor noastre pre
zente și de perspectivă.

Amplificarea responsabilității 
în activitate — cerință hotărîtoare 
a unei noi calități

CALITATE NOUA, cerințe noi, o optică nouă ! Sub semnul 
acestor exigențe majore ale prezentului socialist, județul 
Sibiu, viața sa economico-socială oferă astăzi imaginea unei 
munci susținute, pline de abnegație și dăruire, a colectivității 
unite a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — 
români, germani, maghiari — în ipostaza lor multiplă de pro
ducători, proprietari și beneficiari ai roadelor muncii lor.

O trăsătură dominantă a ultimului deceniu o constituie pro
cesul amplu și complex al industrializării. Caracteristic tuturor 
județelor țării în etapa actuală, pentru județul nostru acest 
proces nu constituie numai un mijloc de amplificare și diversi
ficare a unei vechi tradiții muncitorești, prin crearea a noi lo
curi de muncă și prin asigurarea unei eficiente superioare mun
cii sociale. Prin el se înfăptuiește „pe viu“ o amplă și con
tinuă transformare a întregii vieți economice și sociale, o creș
tere substanțială a veniturilor, îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viață, a cadrului de civilizație, o acce
lerare a procesului de urbanizare, de ștergere treptată a deose
birilor esențiale între sat și oraș, între munca fizică și inte
lectuală, realizîndu-se o accelerare a progresului în toate com
ponentele care caracterizează calitatea vieții într-o societate 
multilateral dezvoltată (vezi tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1 
Indicatori ai nivelului de trai

— în procente —
1968 1975 1977

A 1 2 3

Veniturile populației din sectorul
socialist 100,0 190,7 223,3
Locuințe la 1 000 locuitori — nr. 255 270 276
Volumul desfacerilor de mărfuri k 100,0 197,9 222,4
Cheltuieli social culturale 100,0 164,7 186,7
Grad de urbanizare

— ponderea populației urbane % 55,3 57,8 61,0
— ponderea pop. mediu rural % 44,7 42,2 39,0

Dezvoltarea rețelei de învățămînt
— nr. școli și inst. de învățămînt 275 281 285
— nr. de elevi și studenți 86 866 96 157 103 517
— nr. cadre didactice 4 727 5 486 5 980

Dezvoltarea infrastructurii culturale!
— numărul bibliotecilor 429 450 465

— nr. cărți la 1 000 locuitori 6 020 7 192 7 205
— nr. ziare și reviste la 1 000

locuitori 53 624 42 967 63 620
Dezvoltarea infrastructurilor edilitare

— lungimea drumurilor cu 
îmbrăcăminți asfaltice 100 363 402

— lungimea rețelei de apă 100 134 150
— lungimea rețelei de canalizare 100 167 184
— creșterea numărului

de autobuze 100 253 313

Dinamismul în viziunea sistemică și complexă a etapei ac
tuale de dezvoltare are adînci implicații economice și sociale, 
pe care statisticile le recepționează și le pun în evidență în di
mensiunile și profundele lor semnificații (vezi tabelul nr. 2). 
într-un singur deceniu, valoarea producției industriale realizată 
în economia județului a sporit de trei ori, în cursul acestui an 
ea depășind cifra de 30 miliarde lei, iar în anul 1980 urmînd 
să depășească 36 miliarde lei, situîndu-se, deci, la un nivel de 
circa 4 ori mai mare decît în anul 1967. Numai valoarea anga
jamentelor asumate în acest cincinal de către organizația ju
dețeană de partid pe baza prospectării realiste și exigente a 
resurselor se ridică la 5,6 miliarde lei (echivalînd cu întreaga 
producție industrială a anului 1964), din care pînă în prezent, la 
jumătatea cincinalului, s-au realizat 3,3 miliarde lei. Există? 
așadar, toate premisele pentru îndeplinirea și depășirea acestui 
angajament. Aceasta pune în evidență nu numai înțelegerea pro
fundă a importanței corelației dezvoltare-bunăstare, ci și 
patriotismul, responsabilitatea oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri față de prezentul și viitorul țării.

întreaga activitate economică și socială este pătrunsă de 
preocuparea de a pune permanent în valoare noile resurse care 
se ivesc continuu, de a găsi formele cele mai eficiente care 
permit realizarea în practică a saltului de Ia cantitate Ia cali
tate. O asemenea preocupare este ilustrată pe mai multe pla
nuri : al îmbunătățirii permanente a structurii economiei ju
dețului, îndeosebi a structurilor industriale, și pe această bază 
al promovării ramurilor și tehnicilor de vîrf, al creșterii apor-



Tabelul nr. 2
Dinamica principalilor indicatori

— în % —

Indicatorul 1967 1977
Ritm mediu 
anual de
creștere

Producția globală 100 301,5 11,65
Ponderea ramurilor în total 
prod, industrială

Construcții mașini 33,0 52,3
Confecții 4,1 5,3
Textile 21,6 15,2*
Alimentară 15,4 10,0 **

Prod, globală industrială la 
1000 lei fonduri fixe 100 109,3 0.9
Productivitatea muncii în 
industria socialistă 
(prețuri la 1 ian. 1977) 100 247,4 9,5
Livrări la export 100 348,2 13,3

—- devize libere 100 685,2 21.2

*) în condițiile creșterii sale de peste 3 ori 
**) în condițiile creșterii sale de 2,4 ori 

tului cercetării științifice și inovării tehnologice ; al îmbună
tățirii continue a tuturor componentelor și indicatorilor care ex
primă laturile calitative și de eficiență a producției, îndeosebi 
în ce privește calitatea resurselor umane și a muncii desfă
șurate, prin dezvoltarea conștiinței economice și creșterea gra
dului de responsabilitate și inițiativă.

Modernizarea structurilor — 
opțiune calitativă esențială

O CONSTANTĂ a politicii partidului nostru de creare a 
unei economii avansate, de înaltă eficiență, a constituit-o și o 
constituie în continuare opțiunea pentru modernizarea structu
rilor economice, industriale, în favoarea ramurilor de vîrf, cu 
un rol important în procesul de antrenare a progresului teh
nic și de accelerare a industrializării. în această lumină, bogata 
tradiție industrială a județului Sibiu a cunoscut și cunoaște 
amplificări de cea mai mare însemnătate, definite în direcția 
accentuării activităților complex prelucrătoare, a laturilor ca
litative și factorilor intensivi în procesul de dezvoltare.

Printr-o politică activă și rațională de investiții numai în 
ultimul deceniu au fost create aproape 50 000 noi locuri de 
muncă din care 32 300 în industrie, îndeosebi în sectoare com
plexe, ceea ce a contribuit decisiv la multiplicarea de peste 3 
ori a producției industriale. O imagine de ansamblu asupra ni
velului de industrializare a județului o oferă și locul 7 pe care 
acesta îl ocupă în producția industrială a țării (deținînd 3,5% 
din totalul producției industriale), comparativ cu locul 2.1 pe care 
îl ocupă după numărul populației (2,2% din totalul populației).

Ponderea personalului muncitor din ramurile neagricole a 
crescut în ultimul deceniu de Ia 90,4 la sută la 93,3 la sută — 
o creștere care raportată la baza ridicată de pornire prezintă 
în mod cert o amplitudine cu mult mai mare decît valoarea 
ei relativă, și aceasta în primul rînd pe seama scăderii pon
derii personalului din agricultură (vezi tabelul nr. 3). în aceste 
condiții în ansamblul agriculturii județului lucrează în pre
zent numai 20 la sută din totalul populației ocupate la nivelul 
județului. Pentru a sesiza în modul cel mai sintetic ce semni
ficații economice profunde prezintă o asemenea structură 
amintim doar că în cadrul județului productivitatea medie anuală 
a muncii în industrie este de 7 ori mai mare decît cea 
realizată în agricultură.

O importanță deosebită în procesul dezvoltării economice a 
județului în general și a celei industriale în special, o repre
zintă amplificarea potențialului ramurilor principale purtătoare 
ale progresului tehnic — cum este industria construcțiilor de 
mașini care și-a dublat aproape ponderea în ultimul deceniu 
— dezvoltate într-o optică nouă. Punerea accentului pe dezvol

tarea unor sectoare de complexitate superioară cum sînt meca
nica fină, electronica, producerea instalațiilor de mare tehnici
tate și complexitate pentru chimie, metalurgie, energetică etc. 
au făcut ca în prezent județul Sibiu să dispună de importante 
capacități de producție. Unitățile industriale ca „Independența", 
I.P.A., Mecanica, „Balanța" din Sibiu, Automatica Mediaș. 
Uzina mecanică Mîrșa, însumînd cîteva zeci de mii de munci
tori și specialiști de înaltă calificare, reprezintă un considerabil 
potențial de creație tehnică căruia în această etapă a cincinalului 
revoluției tehnico-științifice și în lumina sarcinilor trasate de

Tabelul nr. 3
Modificări în structura personalului 
economiei naționale

muncitor pe ramuri ale

— în % —

Indicatorul 1967 1977

Industrie 55,3 58,8
Construcții 6,9 6,8
Agricultură 9,6 6.7
Transporturi 4,8 4,8
Circulația mărfurilor 6,2 6,8
Gospodăria comunală 3,5 4,0
învățămînt, cultură, artă 5,9 5,3
Ocrotirea sănătății 3,9 3,0
Celelalte ramuri 3,9 3,8

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a realiza un salt de la cantitate la calitate îi revine un rol 
specific, de mare răspundere. Creșterea astfel a ponderii pro
ducției industriei construcțiilor de mașini de la 33 la sută la 52 
la sută, într-un județ cu un nivel de industrializare cum este 
Sibiul, constituie o expresie elocventă a felului în care partidul 
a conceput, îndeosebi după Congresul al IX-lea, industrializarea 
României socialiste.

Creativitatea tehnică, impuls 
principal al unei noi calități

TALENTUL ȘI HĂRNICIA oamenilor muncii din economia 
județului nostru își găsesc — printr-o tradiție amplificată la 
nivelul noilor parametri calitativi ai activității — o puternică 
expresie în avîntul creației științifice și tehnice originale, în 
impactul acesteia asupra producției materiale și a rezultatelor 
economice. Acest proces a fost dinamizat pe ambele planuri : 
prin sporirea potențialului de cercetare și proiectare (vezi ta
belul nr. 4) cît și prin accelerarea caracterului de masă al acestei 
activități.

O ilustrare pregnantă a dimensiunii de masă a creației teh
nice a reprezentat-o participarea a peste 18 000 de oameni ai 
muncii din județ — români, germani, maghiari — la creația 
tehnico-științifică, în cadrul primei ediții a Festivalului național

Tabelul nr. 4
Expresii ale creșterii potențialului tehnic

— în %, 1968=100

1975 1977

— Numărul personalului de știință și deservire 
științifică 194,6 236.5

— Cheltuieli pentru cercetarea științifică 170,8 270.8
—- Numărul tehnologiilor noi aplicate 166,7 238,9
— Dinamica creșterii produselor noi și moder

nizate 185,5 215,7
— Economii realizate prin promovarea progresu

lui tehnic 200,8 355,5
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„Cîntarea României". Această amplă participare s-a concretizat 
n elaborarea și aplicarea a circa 2 500 de lucrări originale, 
avînd ca efect un spor de producție de 30 milioane de lei, eco
nomii la costurile de producție de 60 milioane de lei, înlocuirea 
unor importuri în valoare de 135 milioane de lei valută. Faptul 
:ă 11 din aceste lucrări au obținut premii la Expoziția națională 
din cadrul „Săptămînii .științei și tehnicii românești" atestă 
'aloarea gîndirii tehnico-economice sibiene, în numeroase ca
zuri aceasta depășind granița necesităților întreprinderilor 
unde a fost generată.

Procesul de înnoire, rod al gîndirii și muncii colective, vi
zează atît produsele, cît și modul de realizare a lor, prilejuind 
în repetate rînduri adevărate premiere chiar pe plan național, 
în ultimii doi ani, mai bine de o pătrime din totalul producției 
industriale sibiene au reprezentat-o produsele noi și cele mo
dernizate, ponderea acestora uimind să atingă în anul 1980 
circa 60% — ceea ce reprezintă un semnificativ progres față 
de nivelul de 51,6% înregistrat la finele cincinalului trecut. 
In legătură cu aceasta trebuie menționat importanta acțiune 
inițiată de comitetul județean de partid și care se desfășoară în 
toate unitățile economice, avînd drept obiectiv găsirea soluțiilor 
optime de asimilare în producție a noi produse, repere și piese 
do schimb, în scopul înlocuirii celor care în prezent se 
importă.

Plenara Comitetului județean de partid din 26 iunie a aces
tui an — care a analizat activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii din uni
tățile economice pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului privind transformarea canti
tății într-o nouă calitate și sporirea eficienței economice pe 
toate planurile — s-a axat într-o mare măsură asupra direcți
ilor de acțiune pentru accelerarea promovării progresului tehnic 
în întreaga economie a județului. Conștienți de aportul impor
tant pe care este chemat să-l aducă creativitatea științifică și 
tehnică la accelerarea dezvoltării și apreciind că rezultatele ob
ținute pînă în prezent nu se situează încă la nivelul posibilită
ților- potențialului de creație al unităților economice din județ, 
în cadrul dezbaterilor și planului de măsuri adoptat au fost 
evidențiate însemnate rezerve pentru creșterea nivelului tehnic 
și calitativ al producției. Astfel se va adînci analiza obiecti
velor planurilor de cercetare științifică, proiectare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic, urmărindu-se amplificarea 
acestor activități precum și valorificarea rapidă a rezultatelor 
obținute, inclusiv finalizarea accelerată a celor relevate pînă în 
prezent ; se are totodată în vedere integrarea mai puternică a 
cercetării cu activitatea de proiectare și producție, scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-producție ; îmbunătățirea procesu
lui de planificare în acest sens ; analiza permanentă, produs cu 
produs, tehnologie cu tehnologie a parametrilor tehnici și econo
mici în care se realizează structura de producție și perfecționa
rea continuă a concepției în care se realizează produsele și 
noile tehnologii, amplificarea mișcării de invenții și inovații.

Toate măsurile și acțiunile comitetului județean de partid 
pornesc de la convingerea fermă că introducerea progresului 
tehnic în economia județului face necesară mobilizarea gene
rală a capacității tehnico-științifice creatoare, concentrarea 
eforturilor de concepție, înnoire, perfecționare profesională 
a tuturor oamenilor muncii, de toate vîrstele, profesiunile și ca
lificările. Acționăm astfel îneît creativitatea tehnică să devină 
c componentă de bază în activitatea fiecărei întreprinderi, în 
ateliere, la fiecare loc de muncă, indiferent dacă este vorba de 
muncitor, maistru, tehnician sau inginer.

Comandamente majore ale etapei 
actuale: indicatorii de eficiență

ÎN CONTEXTUL actualei etape de dezvoltare a noilor ce
rințe pe care conducerea partidului le-a așezat la temelia creș
terii economice, comitetul județean de partid are permanent în 
vedere necesitatea ca planurile de dezvoltare economico-socia- 
lă ale fiecărei unități să fie astfel concepute și fundamentate 
îneît să asigure optimizarea indicatorilor cantitativi și calita
tivi, o producție netă cît mai mare și o valoare cît mai ridicată 
la mia de lei fonduri fixe. Acestea sînt cerințe legate nemijlocit 
de promovarea autogestiunii economico-finănciare, pe care or
ganizațiile de partid, consilile oamenilor muncii trebuie să o în
țeleagă în cele mai intime articulații, să gîndească și să acțio
neze concret, în practică, pentru realizarea sa în toate compo
nentele și planurile de acțiune. în aceste condiții printre priori
tăți trebuie situate nemijlocit reducerea cheltuielilor materiale 
și creșterea productivității muncii, cu alte cuvinte preocupările 
de economisire a muncii vii și materializate cu corolarul lor re
flectat în indicatorii ce .exprimă cel mai concludent sporirea efi

cienței : creșterea producției nete și a producției la 1 000 de lei 
fonduri fixe. Acțiunile declanșate în întreprinderi au avut ast
fel un numitor comun : produs cu produs, tehnologie cu tehno
logie, fază cu fază, totul să fie redimensionat judicios, prin pro
movarea unor soluții și metode științifice, prin participarea ac
tivă a tuturor cadrelor tehnice și economice, pornind de la ce
rința exprimată sintetic de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Trebuie să se înțeleagă bine că 
cheltuind mai puțin, vom putea face să crească producția netă, 
vom contribui la creșterea venitului național, la realizarea de 
mijloace suplimentare, atît pentru dezvoltarea generală a econo
miei, cit și pentru creșterea mai rapidă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nostru popor".

Acționînd consecvent în spiritul comandamentelor eficien
ței, colectivele de oameni ai muncii din industria sibiană au 
obținut o serie de rezultate bune. Mărturie stă și bilanțul gos
podăresc al anului trecut, care cuprinde beneficii suplimentare 
de peste 141 milioane lei, reduceri ale cheltuielilor totale de pro
ducție planificate cu 115 milioane lei și importante economii de 
metal și laminate (aproape 4 000 tone), combustibili (peste 
25 000 t.c.), energie electrică (21 600 Mwh). Acestea sînt ele
mente principale care a făcut posibilă depășirea sarcinilor la 
producția netă cu 285 milioane lei. Realizînd la sfîrșitul anului 
trecut o producție netă a cărei valoare depășește 13 miliarde lei. 
județul Sibiu se situează din acest punct de vedere pe locul trei 
în ansamblul județelor țării ocupînd chiar un loc mai bun în 
ceea ce privește ponderea producției nete în producție indus
trială realizată.

Evoluțiile pozitive pe planul reducerii cheltuielilor materiale 
în industrie, ca și al sporirii productivității muncii — o crește
re de circa 2,5 ori în ultimul deceniu — s-au reflectat în acest 
an în creșterea permanentă a valorii noi create, a producției 
nete, cît și a producției industriale la 1 000 lei fonduri fixe. Bi
lanțul primelor cinci luni ale anului se evidențiază pregnant în 
acești parametri: odată cu depășirea planului producției globa
le (cu 186 milioane lei) și al producției marfă (cu 123 milioane 
lei) în industria județului Sibiu s-au înregistrat depășirea sar
cinilor de productivitate (cu 1 325 lei pe o persoană ocupată) 
precum și realizarea de importante economii materiale (219 t 
metal, 2 367 t combustibil convențional, 3 052 Mwh energie elec
trică etc.), ceea ce a asigurat realizarea nivelului planificat al 
producției nete.

Asemenea realizări, îndeosebi în ce privește evoluția pro
ducției nete, au fost posibile numai printr-o justă înțelegere și 
o analiză permanentă și riguroasă a corelațiilor concrete care 
există între creșterea producției nete, reducerea cheltuielilor 
materiale și sporirea productivității muncii, a faptului că pro
ducția netă nu constă numai într-o diferență aritmetică între 
valoarea producției globale și cheltuielile materiale. Acest in
dicator, de o profundă expresie economică reflectă într-un mod 
concludent calitatea activității pe diferite planuri, solicitînd 
concentrarea atenției deopotrivă pentru : a) sporirea producției 
fizice ca o nouă expresie a realizării contractelor care stau la 
baza fundamentării planurilor ; b) valorificarea superioară a 
materiei prime, materialelor și combustibililor, concomitent cu 
reducerea consumurilor specifice ; c) creșterea cantității de 
muncă vie incorporată in produse de o tehnicitate și o valoare 
tot mai ridicată, concomitent cu creșterea productivității muncii 
sociale ; d) sporirea calității producției și a parametrilor tehni- 
co-funcționali etc.

Pentru pregătirea introducerii de la 1 iulie a producției nete 
ca indicator- de plan, sub conducerea comitetului județean de 
partid au fost desfășurate ample studii și acțiuni urmărind fun
damentarea optimă a sarcinilor la acest indicator. Comitetul 
județean de partid a îndrumat organizațiile comuniștilor, colec
tivele de oameni ai muncii către noi obiective și direcții de ac
țiune, in condițiile stimulării gîndirii și ale creativității posibi
litățile in domeniul sporirii eficienței dovedindu-se practic neli
mitate. Promovarea conceptelor de autoconducere, autogestiu- 
ne și autofinanțare, se realizează în practică în mod complex, 
printr-o activitate susținută de studii și de programe, de preco
nizare a unor soluții calitativ superioare, pe toate planurile, in
clusiv în ce privește metodele și instrumentele de conducere, 
analiză și control a activității.

Un obiectiv central: creșterea 
calității resurselor umane

SÎNTEM CONVINȘI că bătălia pentru calitate nu are ca 
spațiu de afirmare doar produsele și tehnologiile, materialele, 
piesele, mașinile și utilajele. Sfera preocupărilor organizațiilor

(Continuare în pag. 12)
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ACȚIUNJ^C ONCRETE PENTRU ÎNFĂPTUIREA

SARCINILOR STABILITE DE RECENTA PLENARĂ 

A C.C. AL. P.C.R.

REALIZAREA
PRODUCȚIEI
FIZICE
LA NIVELUL 
PLANULUIÎN CONTEXTUL perfecționării mecanismului economico-finan- ciar, producția netă reprezintă indicatorul de bază al activității întreprinderilor, el constituind principalul criteriu de apreciere a nivelului eficienței lor economice. Trecerea la utilizarea acestui indicator în unitățile economice a fost precedată de aplicarea unor măsuri și acțiuni complexe, care îmbrățișează laturi esențiale ale activității productive în așa fel încît valoarea nou creată să fie cît mai mare. Indicațiile prețioase ale secretarului general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R. se materializează în creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție industriale, în obținerea de produse eficiente, cu competitivitate înaltă.

La întreprinderea de mecanică 
fină din Capitală, din inițiativa comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii, de pildă, s-a realizat o amplă mobilizare a muncitorilor și a specialiștilor atît din compartimentele tehnice, cît și din cele economico-financiare pentru a găsi noi posibilități și soluții care să ducă la utilizarea mai eficientă a potențialului tehnic și uman, a resurselor materiale și financiare și, pe această bază, să se asigure realizarea ritmică a producției nete. în urma acestor consultări, a părerilor exprimate și a propunerilor făcute, au fost întocmite programe de măsuri care .vizează îmbunătățirea, . în continuare, a activității de producție,

# Prin diminuarea accentuată a costurilor de producție, o creștere a 
valorii nou create. # Pe întreaga filieră, concepție-pregătirea fabrica- 
ției-execuție, valorificare superioară a potențialului existent • Ritmici
tatea — premisă a livrării la termen a produselor către beneficiari • Pre
gătirea temeinică, din vreme, a producției anului viitorde economisire a materiilor prime, de reducere sistematică a costurilor pe fiecare unitate de produs.O riguroasă comensurare și urmărire a cheltuielilor

OBȚINEREA unei producții nete cît mai mari implică, înainte de toate, reducerea substanțială a 
tuturor cheltuielilor de producție, și, îndeosebi, a celor materiale. Colectivul întreprinderii a obținut și pînă acum rezultate pozitive în această direcție. în primele 5 luni ale anului s-a realizat, la costurile totale, o economie de 7,950 milioane lei, din care la cele materiale — 3,7 milioane. Aceste economii au condus la realizarea producției nete în proporție de 101,3%. Pentru a stimula, în continuare, preocuparea colectivelor de muncă în reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor materiale — au fost luate o serie de măsuri. Astfel, au fost introduse de la 1 iulie a c. bugete de cheltuieli pe 
sectoare de activitate defalcate pe 
elemente și pe grupe de produse. Aceste bugete, avînd la bază structura producției lunare, se întocmesc și se lansează sectoarelor înaintea începerii fiecărui trimestru. Pentru urmărirea îndeaproape, pe elemente de cheltuieli, a costurilor stabilite, în fiecare sector a fost desemnat cîte un economist care să țină o evidență strictă.înainte, prin metoda urmăririi costurilor centralizate la nivel de întreprindere, nu se putea depista la timp depășirea unor cheltuieli și, deci, nici lua măsuri, întrucît ele erau constatate abia după 20 de zile ale lunii următoare pentru luna expirată. Acest lucru era îngreunat și de faptul că sectoa

rele nu cunoșteau din timp nici costurile alocate aferente producției lunii în curs. Așa se face că, nu de puține ori, se înregistrau la unele produse depășiri de consumuri materiale care grevau costurile de producție. Prin introducerea bugetelor pe sectoare și pe grupe de produse defalcate pe elemente de cheltuieli se va putea urmări îndeaproape încadrarea în cheltuielile planificate și interveni pe parcurs pentru eliminarea oricăror neaj trasuri.O altă măsură, menită să ducă la creșterea producției nete, este aceia de a se executa prin forțe 
proprii în secția de sculărie o parte 
din sculele și dispozitivele nece
sare întreprinderii — produse care pînă acum erau procurate de la alte unități și veneau încărcate cu beneficiile furnizorilor. Prin realizarea unor scule și dispozitive prin forțe proprii și introducerea bugetelor de cheltuieli pe sectoare de activitate se va realiza pînă la sfîrșitul anului — după calculele făcute de specialiști — o economie la costurile totale de circa 12 milioane lei, ponderea principală reprezentînd reducerea cheltuielilor cu munca vie (prin creșterea productivității muncii) și diminuarea consumurilor specifice de materiale la unele produse.Accelerarea modernizării produselorMĂRIREA valorii nou create și. în general, a eficienței economice, presupune ca produsele realizate să aibă parametrii tehnico-econo- mici înalț! și gabarite reduse, să incorporeze cît mai multă inteligență tehnică. în întreprindere, în anii cincinalului revoluției teh- nico-științifice, s-a pus un accent mare pe modernizarea și asimila-
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rea de produse noi, încît acestea să se alinieze celor realizate în țările dezvoltate economic.Pentru a se da un nou impuls acestei activități, pentru a se stimula mai puternic inițiativa crea- tare a lucrătorilor, de curînd au fost formate în întreprindere co
lective mixte integrate, avind în componența lor cercetători, pro- iectanți, muncitori și alți specialiști — colective menite să accelereze modernizarea produselor. Aceste colective — 8 la număr — din care fac parte și specialiști de la Institutul de cercetări și proiectări de mecanică fină și scule, sînt organizate pe grupe de produse (orologerie, A.M.C.-uri, scule dia- mantate și altele), ele avînd întocmite programe specifice de activitate, în funcție de planul întreprinderii. Prin formarea acestor colective mixte integrate, se urmăresc două obiective importante: 
1 Creșterea ponderii produselor

noi și modernizate în totalul 
producției întreprinderii. Astfel, dacă în 1977 ponderea produselor noi și modernizate reprezenta 24,92% din totalul producției, în primele 5 luni din 1978 ea a crescut la 27,77%, iar pînă la sfîrșitul anului va atinge o proporție de 30,14%.
2 Scurtarea perioadei de asimi

lare sau de modernizare a pro
duselor. După calculele făcute,

prin acțiunea colectivelor mixte integrate, se va obține o scurtare medie a perioadei de asimilare sau de modernizare de 40%, respectiv de 3—12 luni.Folosirea la parametri ridicați a tehnicii avansateÎN PRIMELE 5 LUNI ale anului, întreprinderea s-a prezentat cu principalii indicatori de plan nu numai îndepliniți, ci și depășiți (tabelul nr. 1). Analizarea unor stări de fapt care au frînat uneori valorificarea superioară a potențialului disponibil, a condus la stabilirea unor măsuri complexe în direcțiile hotărîtoare ale desfășurării procesului de fabricație, în așa fel încît producția fizică să fie realizată ritmic și în condițiile unei creșteri accentuate a productivității muncii. Desfășurarea acestor acțiuni contribuie nu numai la o creștere substanțială a
Tabelul nr. 1 

Realizarea principalilor indicatori de 
plan

utilizării capacității de producție în acest an, ci și la asigurarea unei pregătiri temeinice a fabricației pe 1979 ;
Tabelul nr. 2

Coeficientul de schimb și nivelul 
indicelui de utilizare a mașinilor

c! co 
n l- 

•—' 05
IO

Coeficientul
de schimb 1,36 1,44 1,46 1,52
Indicii
de utilizarea
mașinilor-
unelte
(secțiile
de bază) 77,36 82,00 86,62 86,75

Indicatorul Proporția 
realizării

Producția netă 101,30
Producția marfă 105,64
Producția globală 105,33
Productivitatea muncii 104,49

S regruparea în flux tehnologic 
a unor utilaje. în întreprindere utilajele erau amplasate, în bună măsură, pe tipuri de mașini, corespunzător unei producții de mare diversitate și serie mică de fabricație. Acest lucru făcea ca o piesă să treacă — sau să se întoarcă — într-un interval scurt de la efectuarea unei operații la alta pe diferite mașini și astfel să se piardă un timp foarte prețios din producție. Pentru înlăturarea a- cestui neajuns s-a trecut, de
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Măsuri ferme pentru reducerea 
cheltuielilor materiale

lei/țooo lei producție marfă

ÎN PRIMELE CINCI LUNI 
ale anului nivelul cheltuielilor 
materiale pe ansamblul unități
lor din subordinea Ministerului 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții a înre
gistrat o depășire de 13 lei la 
1 000 lei producție marla. Din
tre centralele ministerului, cele 
mai mari depășiri s-au înre
gistrat valoric la Centrala de 
prelucrare a lemnului (peste 116 
milioane lei), Centrala de ex
ploatare a lemnului (peste 83 
mii. lei), Centrala materiale
lor de construcții (peste 70 mii. 
Iei).

O analiză a cauzelor care au 
determinat aceasta situație scoa
te în relief faptul că. alături de 
unele dificultăți întimpinate de 
unitățile de producție din cauza 
timpului nefavorabil, au existat 
o serie de lipsuri în organiza
rea producției și a muncii care 
puteau fi evitate sau a căror 
influență putea fi diminuată. 
Una din cauzele frecvent în- 
tîlnite o constituie depășirea 
consumurilor normate. La sfîr
șitul trim. I, din cele 167 nor
me de ’ consum din planul de

stat, 22 norme au fost depă
șite (13 la Centrala industriei de 
celuloză, hîrtie și fibre arti
ficiale. 4 Ia Centrala cimentu
lui, 2 la Centrala materialelor 
de construcții etc.).

O altă cauză a unor cheltu
ieli suplimentare o constituie 
defecțiunile mecanice — conse
cință atît a exploatării nera- 
tionale a mașinilor și utilaje
lor, cît și a reparațiilor și a în
treținerilor necorespunzătoare. 
Repetatele întreruperi ale pro
ducției au grevat costul de pro
ducție pe toate elementele sale.

Pentru încadrarea în cheltu
ielile normate este necesar ca 
centralele și unitățile din sub
ordinea lor să analizeze cauze
le ce au determinat această si
tuație, să ia măsuri hdtărîte 
care să contribuie la elimina
rea neajunsurilor existente. Se 
cere acordată mai multă aten
ție realizării prevederilor din 
programele întocmite la începu
tul anului pentru reducerea cos
turilor de producție, încadrării 
în normele de consum specifice 
pentru realizarea fiecărui pro-

A = Centrala materialelor de construcții ■ 
b ^centrala pentru utilaje și piese de schimb 
c 'Centrala de prelucrare a lemnului
D = Centrala de exploatare a lemnului
E = TOTAL M.EJW.C.
F»Centrala^ de exploatare industrială a

.sifibre artificiale. , ' , ,H = Centrala cimentului.

agregatelor minerale , ,, ,
if G=Centra/a in dusțniei de ce/u/oza, hîrtie

Depășirea nivelului planificat al indicatorului cheltuieli materiale 
Ia 1 060 Iei producție marfă la centralele industriale ale M.E.E.M.C.
dus, atragerii în circuitul eco- I economisire a resurselor matc- 
nomic a tuturor rezervelor de 1 riale.



GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

Tipizarea produselor
acțiune cu largi implicații în creșterea eficienței economice

• Scurtarea cu 1—2 ani a ciclului de asimilare sau de modernizare a pro
ducției • Realizarea de însemnate economii de materiale și fonduri de in
vestiții, creșterea accentuată a productivității munciiÎNTRE AMPLELE ACȚIUNI ce se desfășoară pentru mai buna gospodărire a materiilor prime, a capacităților de producție, a forței de muncă — coordonate fundamentale ale sporirii eficienței economice —■ se numără și TIPIZAREA PRODUSELOR. Din experiența a numeroase colective de muncă rezultă că tipizarea se 

înscrie ca un factor important care contribuie la identi
ficarea și valorificarea unor importante rezerve de 
creștere a producției și productivității muncii, la diver
sificarea rapidă a producției, scurtarea ciclului cerce- 
tare-proiectare-fabricație, reducerea sistematică a chel
tuielilor materiale, folosirea intensivă a potențialului 
tehnic și productiv.Că așa stau lucrurile o dovedesc pe deplin și rezultatele obținute în industria producătoare de utilaj pe
trolier. Studiul întreprins la Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru utilaj petrolier, în cîteva întreprinderi producătoare reprezentative, a demonstrat că planurile întocmite, încă cu ani în urmă, în scopul tipizării produselor s-au materializat în realizări deosebite, în prezent existînd posibilități mai bune pentru satisfacerea la cel mai înalt nivel a cerințelor diversificate de utilaje și instalații petroliere atît pentru nevoile interne, cît și pentru export.
O concepție strategicăjjnitarâESTE BINE CUNOSCUT faptul că România se menține de mulți ani în fruntea ierarhiei țărilor producătoare de utilaje petroliere : locul II în lume la export și III la producție. Cu utilaje românești au fost forate cele mai adînci sonde din Europa (8 000 m în R.D. Germană) și America Latină (Argentina). Tot ceea ce se 
produce in domeniul utilajului petrolier are la bază o 
concepție proprie românească.Pentru atingerea unor asemenea performanțe s-a impus, alături de crearea condițiilor tehnico-materiale necesare, și o preocupare susținută a specialiștilor din 
cercetare și proiectare, a producătorilor însăși. Fără o asemenea împletire armonioasă a eforturilor nu ar fi cu putință să se țină pasul cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane care fac ca viața utilajelor .petroliere să fie extrem de scurtă, ele fiind înnoite și 
modernizate în medie la un interval de 3—5 ani. în această „cursă“ de menținere la un nivel ridicat a ștachetei utilajului petrolier românesc, tipizarea principalelor utilaje, echipamente, dispozitive și repere permite proiectanților și producătorilor să asimileze rapid noutățile tehnice, să realizeze noi tipuri de furnituri, în condiții de calitate și eficiență ridicate. >Concepția strategică unitară de tipizare, elaborată de specialiștii institutului de profil permite fiecărei unități productive să diversifice larg nomenclatorul de produse, în condițiile restrîngerii numărului de sorto- tipodimensiuni și a celui al reperelor. Pe baza studiului întreprins au fost stabilite 7 sisteme de mașini care cuprind, fiecare, un întreg nomenclator de produse ne

cesare desfășurării activității într-un domeniu dat (descoperirea de rezerve de hidrocarburi, forajul sondelor de țiței și gaze, forajul și extracția pe mare, extracția țițeiului și gazelor, mărirea factorului final de recuperare, extracția țițeiului prin metode miniere, aparatură pentru prospecțiuni și conducerea proceselor tehnologice) și care acoperă pe deplin cerințele beneficiarilor. Sistemele de mașini, la rîn- dul lor, sînt divizate în familii și grupe de familii de 
produse. In ansamblu, acestea au fost gîndite în așa' fel îneît să permită aplicarea tipizării pentru o diversitate largă a nomenclatorului de produse. S-a ajuns astfel ca fiecărui sistem de mașini să i se asigure un număr de familii de instalații și echipamente.O altă componentă a clasificării produselor este 
clasa acestora ; fiecare clasă, la rîndul ei, are mai multe variante, în funcție de sistemul și tipul de motor care acționează instalațiile și de modalitățile de transport a acestora. Bunăoară, instalația de foraj F-200 poate fi realizată în următoarele variante : Diesel hidraulic, electric în curent continuu, electro-hidraulic, ambele alimentate de la rețea etc. Aceasta, din punctul de vedere al sistemului de acționare. Dar ea poate fi de tip descompus în colete gabaritice sau pentru transport în bloc sau blocuri agabaritice pentru condiții speciale de teren. Din combinația aceasta rezultă o serie de variante. Toate însă vor avea unul sau maximum două tipuri de mese rotative, unul sau două tipuri de maca- rale-cîrlig sau 1-2 tipuri de trolii cu multiple diversificări constructive etc.Prin măsurile adoptate s-a ajuns astfel ca de la un 

număr de zeci și zeci de sortotipodimensiuni de produse 
și de sute de mii de repere ce se executau in trecut 
pentru diferite instalații, să se utilizeze în prezent un 
număr mult mai restrins, dar care asigură o bază largă 
de diversificare a produselor. Acțiunea de restrîngere a sortotipodimensiunilor și reperelor se află în plină desfășurare, studiile efectuate stabilind încă de pe acum ,,cotele" care se vor atinge în 1930 (tabelul). Tipizarea pe sisteme de mașini și familii de produse are în vedere, de asemenea, realizarea unui nivel calitativ

Numărul sortotipodimensiunilor și al reperelor
r
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Instalații de forat
sonde de țiței și gaze 16 101 000 10 82 500
Instalații de cercetări
și măsurători
geologice 28 50 000 11 37 000
Instalații de forat
puțuri cu apă 7 22 000 5 16 100
Unități de pompare 45 9 400 22 7 800
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ÎN EXTINDEREA largă a tipizării produselor și, în general, în realizarea unor instalații sau furnituri de mare complexitate și competitivitate, specialiștii din domeniul cercetării și proiectării, cît și cei din execuție, se confruntă cu o serie de probleme pentru rezolvarea cărora se cer eforturi susținute și din partea diferiților colaboratori. Despre ce este vorba ?• în ultimii ani au apărut cerințe noi în ce privește condițiile de climă în care trebuie să funcționeze unele instalații (temperaturi de minus 30, 45 și chiar 60 de grade Celsius). Pentru realizarea lor sînt necesare anumite oțeluri speciale care, din păcate, fie că nu se produc în țară, fie că sînt realizate în industria de specialitate cu mare greutate. Cerințele impun ca industria 
șiderurgică să aducă un aport mai mare la producerea 
unor asemenea oțeluri, pentru a se putea realiza insta
lații petroliere competitive în condițiile de mediu 
amintit. De asemenea, se impune realizarea in mai 
mare măsură a unor materiale anticorozive, a unor țevi 

; de oțel cu garanție de calitate, ținîndu-se seama că son
dele care se sapă la adîncimi din ce în ce mai mari au 
nevoie de o asemenea echipare.

9 O diversificare largă a instalațiilor de foraj și atingerea unui consum de energie corespunzător claselor acestor instalații sînt legate și de un sprijin mai mare din partea întreprinderilor producătoare de mo- 
, toare. în prezent se produc numai două tipuri de motoare, ceea ce constituie un mare neajuns în ce privește diversificarea instalațiilor. Faptul că industria constructoare de mașini întîrzie asimilarea în fabricație a unor motoare Diesel rapide conduce la necesitatea unor

V. BOE5CU 
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(Continuare în pag. 24)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .maxim corelat cu progresele cunoscute pe plan mondial (graficul).Avînd în vedere diversitatea largă a furniturilor și instalațiilor solicitate de beneficiari, o mare parte din produsele ce se realizează în fiecare an sînt unicate. Datorită faptului că la fiecare produs nou sau modernizat se pot utiliza părți de elemente sau subansamble tipizate, realizarea propriu-zisă are loc în termene scurte, ceea ce face ca cererile beneficiarilor să fie operativ satisfăcute. Participarea specialiștilor din cerce- tare-proiectare direct în unitățile productive (sînt colective permanente la întreprinderea „1 Mai“ -Ploiești, întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște și întreprinderea mecanică Cîmpina) asigură verificarea operativă a proiectelor pentru noile produse direct în producție, găsirea la fața locului a unor posibilități de utilizare a diferitelor componente tipizate la o gamă cît mai largă de instalații sau furnituri de utilaje petroliere.
Efecte economiceAPLICAREA STRATEGIEI CONCEPUTE, reactualizarea unor măsuri preconizate inițial (în funcție de condițiile concrete ale producției), extinderea experienței bune au avut înrîuriri pozitive atît asupra creșterii producției, îmbunătățirii calității, cît și asupra ridicării eficienței economice. în mod concret, aplicarea și extinderea tipizării utilajelor petroliere s-a materializat în :

— sporirea producției pe aceleași capacități, pe an
samblul unităților producătoare, cu circa 20% anual, întreprinderea „1 Mai“-Ploiești și întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște, de pildă, au obținut în perioada ce a trecut din acest cincinal sporuri anuale de producție între 20—35% ;

— scurtarea duratei de asimilare și modernizare a 
produselor cu 1—2 ani, ca urmare și a faptului că institutul profilat s-a organizat pe principiul specializării cadrelor de cercetători și proiectanți pe grupe de utilaje. în acest mod au fost înlăturate paralelismele în activitatea de studii și proiectare, determinînd o gîn- dire unitară între tipizarea produselor și realizarea de noi furnituri și instalații. De exemplu, toate construcțiile metalice pentru instalații de 10 mii m adîncime sînt concepute de un singur colectiv, care gîndește și rezolvă în mod unitar problemele specifice ce apar. Aceasta a permis ca, încă de la elaborarea studiilor tehnico-economice și a proiectelor, să se meargă pe linia utilizării a cel puțin 60% din reperele și materialele tipizate ;

j — profilarea mai bună și adincirea specializării tu
turor unităților productive aparținînd Centralei de uti
laj petrolier. Astfel, instalațiile de adîncime sînt realizate la întreprinderea „1 Mai“-Ploiești, instalațiile transportabile se produc la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște, sculele de foraj și instrumentație se fabrică la întreprinderea mecanică din Cîmpina etc. Profilarea și specializarea unităților a condus la ridicarea nivelului calitativ al produselor, economisirea materiilor prime, reducerea costurilor pe unitatea de produs. Realizarea unor ansamble și repere în serie mare pentru o diversitate largă de produse a permis, de asemenea, creșterea cu 15—30% a productivității muncii ;

— elaborarea unei structuri-cadru în care sînt sta
bilite tipurile de oțel și semifabricate ce se utilizează 
în producția de utilaje petroliere, fapt ce asigură o mai 
bună aprovizionare a unităților productive și arc, tot
odată, o foarte mare însemnătate pentru buna gospo
dărire a metalului ;
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— stimularea activității creative, concretizate in 
introducerea mai rapidă a unor tehnologii avansate (tehnologia de grup, turnarea centrifugală, matrițare în loc de turnare și forjare), cu efecte pozitive în utilizarea 
rațională a materiilor prime ;

— economisirea de materii prime și combustibili. Perfecționarea soluțiilor constructive și de execuție ale utilajelor ca și folosirea de elemente tipizate au asigurat și asigură economii de materiale și de combustibil atît la producător cît și la beneficiar. Astfel, prin aplicarea măsurilor amintite, numai la instalația F. 320—3 D.H. greutatea netă a fost redusă cu 24,743 tone.
Cerințe ale dezvoltării și diversificării produselor



ECONOMIE NAȚIONALA

CERCETAREA ECONOMICĂ ÎN SPRIJINUL PRACTICII

SCURTAREA DURATELOR DE ASIMILARE 

A NOILOR PRODUSE

— Exigențe ale cincinalului revoluției tehnico-știrnțifice —ÎN SPORIREA eficienței economice a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, în realizarea unei competitivități sporite a produselor românești, un loc important îl ocupă eforturile consacrate reducerii conti
nue a duratei ciclului cercetare-proiectare-producție. Semnificația economică a realizării acestei reduceri constă în faptul că ea asigură valorificarea mai rapidă a cercetărilor încheiate, introducerea mai devreme în producție a unor produse noi, calitativ superioare și competitive, micșorarea eforturilor, încă mari, pe care statul le face în prezent pentru achiziționarea licențelor, diminuarea pericolului ca unele produse sau tehnologii să se uzeze moral. în acest context secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că, o sarcină de o deosebită importanță pentru întreaga economie, este ca ministerele și centralele. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, institutele centrale de cercetare să acționeze ferm pentru scurtarea duratei lucrărilor de cercetare și a termenelor de valorificare in producție, precum și pentru creșterea eficienței economice a soluțiilor.
Noi măsuri in sprijinul înnoiriiÎN LUMINA acestor sarcini, în toate întreprinderile au fost adoptate programe concrete de acțiune cu termene și responsabilități precise pentru scurtarea duratei ciclului cercetare-proiectare-producție. Dintre măsurile 
care cuprind noi soluționări ale problemelor pot fi amintite :

® crearea colectivelor mixte, pluridisciplinare, care cuprind specialiști din institute de cercetări și proiectări, centrale și întreprinderi, și care funcționează pe toată perioada asimilării produselor noi sub conducerea unor șefi de programe din institute. Adoptată în majoritatea institutelor și centrelor de cercetare, această formă de conlucrare asigură asistența tehnică de înaltă competență necesară pe parcursul asimilării produselor noi, precum și pîrghiile eficiente indispensabile depășirii unor dificultăți de conducere a procesului de asimilare.
9 stipularea, în contractele încheiate, a următoarelor elemente de natură să asigure desfășurarea rapidă, fără întîrzieri, a ciclului menționat : nominalizarea persoanelor din întreprinderi responsabile cu prelucrarea prototipului și cu asimilarea în fabricație a noului 

produs ; orele-normă prevăzute la sculărie pentru asimilarea produselor noi ; orele prevăzute pentru realizarea pe liniile de fabricație a seriei zero etc. ;• suplimentarea de către ministere a planului departamental și aprobarea finanțării din fondul de teh
nică nouă a realizării primului exemplar din unele noi 

produse necuprinse inițial în planul tehnic și la care Banca de Investiții nu efectuează finanțarea pînă cînd produsele în cauză nu sînt omologate.
înnoirea nu este o sarcină facultativăAPLICAREA în practică a măsurilor preconizate s-a soldat cu rezultate bune în scurtarea ciclului de asimilare în multe întreprinderi. Și totuși, rezultatele obținute pînă acum sînt inegale. Cercetarea efectuată a pus în evidență că, pentru unele din produsele sau grupele de produse realizate în unitățile investigate, duratele efective de parcurgere a ciclului amintit se mențin încă destul de mari (tabelul nr. 1).

Durata (luni)

Tabelul nr. 1
Durata efectivă a ciclului cercetare — proiectare — producție

Produse sau grupe de produse
din care :

To
ta

l
I

cerce- dezvoltare
tare + punere 

în produc
ție

Țevi din oțeluri normale 6 6
Țevi din oțeluri speciale 
(burlane prăjini) 15 12 3
Mașini-unelte de 
complexitate medie 40—52 34—40 6—12
Aparate de mecanică fină de 
complexitate medie 24—30 3 21—27
Anvelope turisme și camioane 
Anvelope speciale și gigant 
Mobilă garnituri
Confecții

36—48
48—60
18—24

9 6 3
Produse noi și tehnologii noi 
alimentare 14—36 12—24 2—12Cauzele sînt, desigur, multiple, cu influențe hotărâtoare în prelungirea duratelor :

— punerea cu intîrziere Ia dispoziția institutelor, a 
liniilor de fabricație din unitățile beneficiare, pentru 
realizarea și încercarea prototipului sau seriei experimentale. Beneficiarii motivează întîrzierile argumen- tînd că orice întreruperi ale fabricației de serie afectează realizarea planului de producție. Evident, o asemenea optică este necorespunzătoare, deoarece trebuie înțeles că înnoirea nu este o sarcină cu îndeplinire „facultativă". Pe de altă parte este necesar ca institutele și întreprinderile să pregătească din vreme, mai temeinic, realizarea efectivă a prototipului și seriei zero, în așa fel ca durata eventualelor întreruperi ale producției să fie cît mai redusă ;

— condiționarea acordării avizului de asimilare a 
unor noi produse cerute pe piața externă, in institutele 
de cercetări și proiectări, de găsirea in țară a unui bene
ficiar interesat să achiziționeze prototipul care, potri- Primele două părți ale articolului a*u apărut în numerele 11 din 

martie 1978 și 15 clin 14 aprilie 1^78.



vit reglementărilor, trebuie valorificat ; pentru găsirea beneficiarului se consumă timp și se fac numeroase demersuri care lungesc — uneori substanțial ■— perioada de la includerea temei în planul de cercetare și pînă la livrarea produsului nou către partenerul extern ;— dificultăți în procurarea, de către institutele de cercetări și proiectări, a materialelor necesare de la furnizorii interni, care, în multe cazuri, nu le acordă prio
ritate, întrucît acestea nu solicită decît cantități mici ;

— întîrzieri în procurarea modelelor unor produse care urmează să fie asimilate și care servesc ca etalon de referință pentru cercetători ;
— lipsa, în unele întreprinderi, a atelierelor proprii 

de realizare a prototipurilor ș.a.

Obstacolul nr. 1 : in cercetare sau in fabricație ?ESTE EVIDENT faptul că durata efectivă de parcurgere a ciclului cercetare-dezvoltare tehnologică- producție este influențată de o multitudine de factori : nivelul de pregătire profesională a personalului de cercetare și proiectare, experiența acestuia, capacitatea utilajelor și echipamentelor existente în cercetare și în producție, „presiunea14 cererilor de desfacere etc. Cu toată influența puternică a acestor factori situați în etapa cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, trebuie remarcat că investigația noastră a evidențiat că la înregis
trarea unor durate totale lungi de asimilare pentru 
unele produse contribuie, în cele mai multe cazuri, nu 
cercetarca-dezvoltarea tehnologică — propriu-zisă (a căror perioade de realizare se înscriu, de regulă, în li-

Tabelul nr. 2
Ierarhizarea principalelor cauze care produc prelungirea ciclului 

cercetare — proiectare — producție

Loc în clasament, conform opiniei.
din care, cadre din : 

totalului--------------------------------
’cadrelor cen-

din între- insti- trale mi-
eșantion Prin- tute in- nis-

deri dus- tere
triale

Dificultăți în obținerea 
în cooperare a unor piese 
sau subansamble care se
realizează în alte unități 1 3 2—3 2 1
Existența, în unele cazuri, 
a unei baze tehnice insuficiente 2 4 5 1 2
Lipsa, în anumite situații, 
a materiilor prime și a 
materialelor necesare 3—4 1 6 5 3
Existența unor circuite 
complicate pentru experimentări, 
omologări, avizări etc., 
între ministere, centrale, 
institute, întreprinderi 3—4 2 4 3 4
Lipsa unor modele de referință 
(din import) pentru produsele 
care urmează a fi 
asimilate în țară 5 6 2—3 6 6
Accesul dificil, în unele 
cazuri, al institutelor 
de cercetări și proiectări 
la liniile de fabricație 
din unitățile beneficiare 
pentru realizarea prototipului 
sau seriei experimentale 
a produselor noi ti 7 7 4 5
Lipsa unui sistem unitar 
centralizat la nivelul 
unor centrale industriale 
de informare-documentare 
asupra noutăților tehnice 
și tehnologice 7 5 1 7 7

mite raționale și care ocupă ponderi relativ mici în ansamblul intervalului de realizare a ciclului), ci o serie 
de perturbări în asigurarea bazei tehnico-materiale ne
cesare și a utilizării acesteia. însemnate prelungiri ale duratelor sînt generate și de factori care apar în cadrul relațiilor dintre unitățile care concură la desfășurarea ictivităților de cercetare-dezvoltare : în investigațiile e- fectuate au fost constatate durate foarte lungi la anumite produse pentru unele faze ale ciclului, complementare cercetării-dezvoltării tehnologice propriu-zise 
(avizare STE, omologare preliminară, omologare finală).în concluzie, dacă se interpretează opiniile cadrelor de specialitate chestionate se poate stabili un clasament interesant al principalelor cauze care conduc la prelungirea ciclului cercetare-proiectare-producție (tabelul nr. 2).Analiza ierarhizării cauzelor înscrise în tabel permite evidențierea următoarelor aspecte :

1 Cauza primordială care determină lungirea ciclului cercetare-proiectare-producție apare ca fi
ind obținerea cu dificultate a unor piese sau sub

ansamble ce se realizează în cooperare, ceea ce vizează direct mecanismul dintre unitățile ce concură la desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare tehnologică ; o altă cauză prioritară este existența unor circuite complicate pentru experimentări, avizări etc.
2 La nivelul institutelor de cercetări și proiectări o cauză frecvent întîlnită a fost aceea a lipsei — în 

unele cazuri — a unui sistem unitar de informare și respectiv, a dificultăților în obținerea unor piese sau subansamble din cooperări, în timp ce nivelul dotării tehnico-materiale pentru aceste unități apare drept o cauză de ordin secundar a lungirii perioadei analizate.
3 La nivelul întreprinderilor și centralelor industriale, lipsa materiilor prime și materialelor nece

sare și respectiv existența unei baze tehnice insuficiente apar drept cauzele primordiale ale încetinirii ciclului amintit în unele situații.Desigur, evidențierea principalelor neajunsuri reprezintă prin ea însăși o sugestivă sursă de idei pentru orientarea prioritară a eforturilor de scurtare a duratelor de asimilare. Alături de aspectele menționate, considerăm că ar mai putea fi reținute pentru studiu și eventuală aplicare următoarele sugestii de reducere a duratei ci
clului cercetare științifică-dezvoltare tehnologică-pro- 
ducție :• asimilarea produselor noi să se efectueze, în toate cazurile, în cadrul unor ateliere specializate sau a unei părți din capacitățile existente care să fie special afectate în acest scop, pe baza unor indicatori de plan distincți pentru procesul de asimilare, fixați la un nivel care să reflecte mai adecvat particularitățile acestui proces ;

9 prevederea prin acte normative a unui regim 
prioritar în aprovizionarea cu materii prime și materiale a institutelor și centrelor de cercetări ;

• obținerea mai operativă a modelelor de referință pentru studierea lor, intensificarea schimburilor de experiență și a contactelor consacrate problemelor asimilării produseloi' și tehnologiilor noi;
@ perfecționarea sistemului de informare-documen- 

tare în cadrul fiecărui minister și a legăturilor în acest domeniu între ministere, pentru a se asigura difuzarea operativă și completă a rezultatelor cercetărilor efectuate pe plan mondial și în țara noastră, actualizarea informațiilor, a statisticilor, a datelor comparative etc.
dr. ing. Corneliu RUSSU



MALA

VALENTE ECONOMICE
(Urmare din pag. 5) 

noastre de partid trebuie mai larg extinsă, în toate domeniile, 
inclusiv în acela al pregătirii și educării oamenilor, ai valorifi
cării resurselor umane, de forță de muncă, a forței lor de crea
ție. Ne stă permanent în atenție îndemnul secretarului general 
al partidului de a asigura „o calitate nouă a oamenilor, a ace
lora care produc mașinile și utilajele. Numai astfel vom putea 
realiza acest obiectiv, trecerea de la acumularea cantitativă la o 
nouă calitate".

Perfecționarea conducerii, creșterea rolului organeloi- colec
tive în realizarea autoconducerii și autogestiunii impun, ca o 
cerință obiectivă, ridicarea nivelului profesional și tehnic, a 
gradului de calificare al tuturor Cadrelor de muncitori, tehni
cieni, ingineri, al cadrelor din domeniul economic și de condu
cere ; acordăm o deosebită atenție creșterii nivelului politic al 
oamenilor, considerînd această activitate ca o condiție esențială 
a îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor. Ca rezultat al acțiu
nilor inițiate în întreprinderi de către toate organizațiile de 
partid, în cursul acestui cincinal am prevăzut să calificăm 
44 000 cadre și să perfecționăm pregătirea altor 130 000. Se poate 
spune, deci, că mai mult de 3/4 din populația ocupată în 
prezent în județul Sibiu va trece pînă la finele cincinalului 
printr-o formă de calificare sau de perfecționare a pregătirii 
profesionale. Forînd mai adînc în aria largă a calității, consi
derăm că munca politică a organizațiilor de partid trebuie să 
vizeze însăși o schimbare calitativ generală a stilului de muncă 
la toate nivelele ierarhice, accentuînd dinamismul, operativita
tea, spiritul gospodăresc. Stimularea participării și răspunderii 
individuale se înscriu drept condiții indispensabile ale realizării 
în fapt a autoconducerii și autogestiunii. în acest spirit în cadrul 
ultimei plenare a Comitetului județean au fost revăzute măsurile 
privind asigurarea, pregătirea și repartizarea cadrelor pentru 
anii 1978—1980 și 1981—1985, elaborîndu-se un plan unic, corelat 
cu obiectivele noi ce urmează a fi date în funcțiune și amplu 
fundamentat pe calcule detaliate a necesarului de cadre pe 
meserii, specialități și ani, ca și pe exigențele ce decurg din 
etapa actuală de dezvoltare. Am desfășurat aceste acțiuni ținînd 
seama nemijlocit de faptul că productivitatea muncii va 
cunoaște șl în viitor o dinamică susținută, ea urmînd să crească 
de la circa 253 mii lei pe persoană în 1975, la circa 317 mii lei 
în 1980 și la 378 mii lei în 1985. Ținînd seama de complexitatea 
caracteristicilor și importanța programelor de pregătire a cadre
lor, de faptul că acestea cer o perspectivă largă de timp, într-o 
plenară viitoare urmează să dezbatem, problemele asigurării 
necesarului de forță de muncă și pregătirea cadrelor pînă la 
orizontul anilor 1990.

în atenția noastră se află nemijlocit problemele înnoirii și 
îmbunătățirii calității producției, ale sporirii în ritm înalt a 
productivității muncii, în principal prin perfecționarea tehnolo
giilor și organizarea unor noi fluxuri de fabricație, prin stimu
larea autodotării. Ne preocupăm de asemenea de creșterea efi
cienței investițiilor, acționînd atît în faza realizării lor propriu- 
zise, cît și în etapa atingerii parametrilor funcționali prevăzuți, 
de optimizarea consumurilor tehnologice, de folosirea superioară 
a tuturor formelor și resurselor de energie secundară, de extin
derea utilizării înlocuitorilor metalului, de găsirea unor moda
lități mai ieftine, mai eficace de integrare a deșeurilor materiale 
în circuitul economic.

Sînt obiective concret precizate de secretarul general al 
partidului în cuvîntarea ținută la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. — îndrumar fundamental pentru activitatea întregului 
partid, pentru munca tuturor organelor județene de partid. în 
perspectiva anului următor și a anului 1980 — ale căror preve
deri sînt deja elaborate — județului Sibiu îi revin sarcini de cea 
mai mare însemnătate — a căror realizare constituie, deopo
trivă, temelie cît și legătura cu sarcinile de amploare care se 
configurează pentru cincinalul următor. Pe aceste direcții ale 
ridicării calității activității noastre, cunoscând din vreme ceea 
ce avem de înfăptuit, voi'n acorda o maximă atenție asigurării 
unei pregătiri exemplare .a producției anului următor, sporirii 
dimensiunilor cantitative și accentuării pregnante a dimensiu
nilor calitative ale întregii noastre activități. Așa cum sublinia 
recent secretarul general al partidului, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, „De fapt, acum pentru realizarea programului pe 
următorii doi ani și jumătate esențială este activitatea organiza
torică și de conducere, repartizarea justă a forțelor în toate 
domeniile, urmărirea permanentă a îndeplinirii sarcinilor. Tre
buie să întărim atît răspunderea colectivă cit și cea personală ! 
Să se înțeleagă bine că răspunderea organelor colective nu 
diminuează cu nimic răspunderea personală a fiecăruia la locul 
său de muncă".

Experiența și maturitatea organizațiilor noastre de partid, 
priceperea și entuziasmul comuniștilor, al muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și tuturor celorlalte cadre, ne dau convin
gerea fermă că toți cei care trăiesc și muncesc în această parte 
a țării — români, germani și maghiari, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici — vor acționa în deplină angajare pentru aplicarea 
ansamblului de măsuri adoptate de conducerea partidului în 
scopul perfecționării mecanismului economico-financiar, al creș
terii eficienței întregii activități. Dăm astfel expresie voinței 
noastre de a acționa tot mai hotărît, cu abnegație revoluționară, 
pentru a ne aduce contribuția la înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism, de înflorire continuă a Româ
niei socialiste.

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
(Urmare din pag. 7)curînd, la regruparea în flux teh

nologic a unor utilaje, în așa fel îneît pentru executarea diferitelor operații, piesele să poată circula cît mai direct. Se va obține astfel o economie simțitoare de timp la execuție, creîndu-se premise favorabile pentru creșterea productivității muncii la prelucrarea pieselor și desfășurarea ritmică a producției ;
# organizarea de echipe de re

parații pe grupe și tipuri de ma
șini. Pînă nu de mult echipele de reparații aveau un profil universal, în sarcina lor intrînd repararea întregului parc de mașini- unelte, indiferent de tipul acestora — lucru ce conduce la durata mare de inactivitate a unor utilaje. Pornind de la necesitatea scurtării termenelor de imobili

zare a utilajelor aflate în reparații s-a trecut la reorganizarea echipe
lor, stabilindu-se un raport cores
punzător între complexitatea re
parațiilor și gradul de calificare 
medie. Astfel, au fost organizate echipe de reparații cu specializare limitată la grupul de mașini- unelte de același tip, iar în cadrul acestei specializări, pe tipuri de reparații (capitale, mijlocii și curente). Prin noua organizare a acestor echipe se preconizează o scurtare a duratei medii de reparații a utilajelor cu circa 15%, ceea ce echivalează cu realizarea unei producții suplimentare de aproape 3 milioane lei ;

# completarea schimburilor II 
și III. Întrucît în întreprindere ponderea cea mai mare a producției se realizează în schimbul I, deoarece celelalte două nu erau completate cu cadrele necesare, 

au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea situației respective. Au fost deschise o serie de cursuri de calificare la locul de muncă în meseriile de strungari, frezori, rectificatori, lăcătuși etc. pentru a completa locurile de muncă din schimburile II și III din diferite secții și ateliere. în plus, de la școlile profesionale au provenit 150 de absolvenți. în total, în acest an, numărul muncitorilor calificați va crește cu 462 lucrători față de anul 1977. Aceasta va avea drept efect mărirea coeficientului de schimb și, implicit, creșterea indicilor de utilizare a mașinilor unelte (tabelul nr. 2).MASURILE luate pe linie tehnică și organizatorică, precum și introducerea bugetelor de cheltuieli pe sectoare, defalcate pe elemente, vor da, fără îndoială, colectivului întreprinderii putința să realizeze în bune cqpdițiuni indicatorul producției nete și să asigure sporirea valorii nou create, mărindu-și astfel contribuția la creșterea venitului național.



Perfecționarea mecanismului economico-financiar

Puncte de vedere

STIMULAREA PRIN PREȚ A INTRODUCERII

TEHNICII NOI

POTRIVIT Hotărîrii adoptată de Plena
ra C.C. al P.C.R. din 22-23 martie a.c., în 
practica economică din țara noastră s-a 
introdus ca principal indicator de plan 
„valoarea producției nete", de realiza
rea valorii sale depinzînd creșterea 
aportului fiecărei unități productive la 
crearea venitului național, la satisfa
cerea cerințelor tot mai diversificate 
ale economiei naționale în ansamblu.

în condițiile în care fiecare între
prindere are obligația să obțină bene
ficii din care să-și asigure propria dez
voltare, să contribuie cu o anumită cotă 
la dezvoltarea generală a societății 
și să creeze resursele necesare pen
tru participarea oamenilor muncii 
la beneficii, perfecționarea formării 
prețurilor și reflectarea cît mai 
exactă a cheltuielilor de muncă nece
sară pentru realizarea producției capătă 
o importanță deosebită. Toate acestea 
vor intensifica preocupările pentru re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
materiale, pentru sporirea mai accen
tuată a productivității muncii, pentru 
creșterea ritmului de înnoire și moder
nizare a produselor pe baza încorporă
rii rapide în producție a progresului 
tehnico-științific.

Utilizarea prețurilor ca unul din 
principalele elemente stimulatoare ale 
introducerii în fabricație a noilor pro
duse și ale reproiectării și moder
nizării celor existente impune for
marea și stabilirea acestora la un 
nivel care să reflecte schimbările inter
venite în factorii obiectivi ai producți
ei, respectiv în volumul, structura și 
nivelul tehnic al mijloacelor de pro
ducție și a factorului uman ; în dina
mica nivelului și a structurii valorii 
mărfurilor create.

Măsurînd fenomene și procese dina
mice, prețul devine el însuși o mărime 
dinamică, determinată în principal de 
evoluția costurilor. Pentru a-și exer
cita în mod corespunzător funcțiile sale 
și în primul rînd aceea de economisire 
a muncii sociale, o importanță deose
bită o reprezintă formarea prețurilor pe 
baza analizei științifice și înscrierea cu 
rigurozitate a acestora în indicatorii de 
plan. în acest scop, practica economică 
a renunțat la indicatorul „sarcina de 
reducere a prețului de cost" din pla
nul de costuri ce nu reflecta modifică
rile în structura producției prin apari
ția de noi produse, adoptînd ca indica

tor de bază „cheltuieli la 1 000 lei pro
ducție marfă" care îmbină necesitatea 
reducerii planificate a cheltuielilor de 
muncă cu îmbunătățirea continuă a 
structurii producției. în condițiile nou
lui mecanism economico-financiar, folo
sirea prețurilor ca pîrghie economică de 
promovare a progresului tehnic și 
creșterii eficienței economice presupune 
reducerea continuă a nivelului chel
tuielilor de producție, pe seama valori
ficării superioare și eficiente a resurse
lor materiale, a gospodăririi raționale 
a combustibililor și energiei, a creșterii 
eficienței utilizării fondurilor fixe, a 
utilizării depline a capacităților de 
producție.

Asimilarea de noi produse este con
diționată de reducerea consumurilor 
specifice pe unitatea de utilitate, creș
terea coeficientului de utilizare a me
talului, folosirea înlocuitorilor etc. (De 
exemplu : prin introducerea în fabri
cație a locomotivei diesel electrice de 
4 000 C.P., se realizează o economie de 
materiale de circa 20%/C.P., comparativ 
cu locomotiva de 2 100 C.P., considerată 
ca etalon). în acest fel, activitatea uni
tăților economice este orientată în mai 
mare măsură în direcția reproiectării, 
modernizării și fabricării de noi pro
duse.

Desigur că acestei necesități trebuie 
să-i răspundă întregul sistem de indi
catori, de stimulente de cointeresare 
materială și de pîrghii economico-fi- 
nanciare, menite să armonizeze intere
sele producătorului cu cele ale benefi
ciarului de tehnică nouă, de pe poziții
le intereselor întregii economii națio
nale.

Cheltuielile sociale de producție oca
zionate de obținerea unui produs nou 
ce constituie baza de calcul în forma
rea prețului exprimă totodată și nive
lul tehnic caracterizat prin parametrii 
tehnico-funcționali ce definesc valoa
rea de întrebuințare a acestui produs. 
Prin analiza și compararea parametri
lor tehnico-funcționali ai noului pro
dus, cu ai celui existent se efectuează 
de fapt un control asupra timpului de 
muncă cheltuit pentru obținerea noilor 
produse, făcînd posibilă nerecunoaște- 
rea cheltuielilor de producție ce nu co
respund cheltuielilor sociale necesare.

Sporul de eficiență al produselor noi, 
comparativ cu cele asimilate anterior 
trebuie să fie mai mare decît creșterea 

costurilor și respectiv a prețurilor ce 
se stabilesc pentru aceste produse. Nu
mai astfel se va putea realiza reduce
rea costurilor și a prețurilor pe unitate 
de utilitate.

Legea cu privire la regimul prețurilor 
și tarifelor, adoptată în 1971 — cadrul 
general al perfecționării prețurilor — 
prevede ca un obiectiv principal sti
mularea introducerii în fabricație a 
produselor noi, de un înalt nivel teh
nic și cu o eficiență sporită, în care 
scop se poate lua în calcul o rentabili
tate mai mare decît cea a produselor 
care satisfac necesități asemănătoare. 
Odată cu stabilirea prețurilor la princi
palele produse din această categorie se 
precizează termenele la care se vor 
face propuneri de reducere a prețuri
lor de producție, precum și cuantumul 
orientativ al acestor reduceri. La sta
bilirea acestor termene se va ține sea
ma de durata normată de serviciu a 
fondurilor fixe, de prevederile planului 
tehnic, precum și de mărimea perioadei 
în care tipurile sau categoriile de pro
duse similare se uzează moral pe plan 
mondial. în același scop, rentabilitatea 
produselor învechite va fi redusă, ast
fel încît unitățile producătoare să fie 
cointeresate să le înlocuiască cu altele 
moderne și cu eficiență sporită. Tradu
cerea în practică a acestor prevederi 
legale necesită adoptarea unor metode 
adecvate de calcul care să răspundă 
cerințelor actuale privind creșterea ro
lului prețurilor în stimularea econo
mică.

în practica actuală, formarea și sta
bilirea prețului se realizează la înce
putul fabricației pentru întreaga pe
rioadă de producție, uneori prețul avînd 
și un caracter temporar, din care cauză 
nu se reflectă permanent evoluția pro
cesului de producție, schimbările teh
nice și economice ce se produc în viața 
unui produs. Proiectarea unui sistem de 
prețuri dinamic ar da posibilitatea pro
ducătorului să cunoască dinainte evolu
ția pe care o va avea rentabilitatea pro
dusului pe care îl obține, astfel încît să 
ia toate măsurile pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și pentru în
locuirea Ia timp a produselor învechite 
prin altele noi.

Sistemul de prețuri dinamice, în pri
mul rînd la mijloacele de producție noi, 
ar putea fi, de pildă, un sistem de pre
țuri în trepte (dinamice regresive) ți-
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nînd seama de evoluția costurilor, a pa
rametrilor tehnico-economici și func
ționali, a eficienței la beneficiar, pre
cum și a uzurii morale ele. Pentru sta
bilirea și introducerea în practică a sis
temului de prețuri dinamice regresive 
care să stimuleze promovarea tehnicii 
noi este necesară studierea evoluției 
costurilor sociale ale produsului de 
bază și ale celui ce urmează a fi asimi
lat, a eficienței economice, a duratei de 
viață, a evoluției parametrilor tehnico- 
funcționali și a efectului util al tehnicii 
noi.

Realizarea în practică a cerinței po
trivit căreia prețurile noilor produse 
trebuie să exprime reducerea relativă 
a nivelului acestora pe unitate de uti
litate, impune cuantificarea indicelui 
de complexitate al nivelului tehnic și 
a efectului util al tehnicii noi.

în metodologia actuală de formare a 
prețurilor noilor produse nu se prevede 
expres modalitatea concretă de calcul 
a efectului util. Literatura economică 
de specialitate avansează propunerea 
calculării efectului economic rezultat 
din introducerea în fabricație a noilor 
produse după următoarea formulă :

Eu = (I’ba - I’») + 
Cb - cn Jl,,(Kb - K„)_

Pam + En l’a'n + kn 
în care :

Pb, Pn — prețurile de producție ale 
tehnicii de bază și ale tehnicii 
noi ;

a — coeficientul de înlocuire a 
tehnicii de bază cu cea nouă 
(de regulă determinat în ra
port de productivitatea aces
tora) ;

Cb, Cn — cheltuielile curente anuale 
ale consumatorului, fără a 
ține seamă de prelevările pen
tru amortizare prin aplicarea 
tehnicii de bază și a celei noi ;

Pam — coeficientul prelevărilor 
pentru amortizarea tehnicii, 
ținînd seama de durata uzurii 
morale a acesteia ;

E„ — coeficientul normat al efi
cienței fondurilor ;

Kb, Kn — cheltuielile de investiții ale 
consumatorului care însoțesc 
aplicarea tehnicii de bază și a 
celei noi.

Efectul economic poate fi determinat 
însă numai după calcularea limitei in
ferioare și a limitei superioare a pre
țului noului produs, precum și reexami
narea costului și prețului produsului 
etalon.

Limita inferioară a prețului noului 
produs calculată prin metoda agregării 
costurilor corelate cu costurile produse
lor similare, fundamentate pe norme ra
ționale de consum, reprezintă de fapt 
nivelul sub care prețul nu poate coborî.

Formula de calcul poate fi reprezen
tată sintetic prin expresia :

Pi; - C„() + R„)
în care :

Pii = este limita inferioară a prețu
lui noului produs ;

Cn — costul produsului nou ;
Rn = normativul de rentabilitate al 

ramurii.
Pentru ca prețurile produselor noi să 

se încadreze în nivelul de prețuri exis
tent, în vederea menținerii nivelului 
general al prețurilor în economie, este 
imperios necesară analiza comparativă 

a parametrilor tehnico-funcționali ce 
conferă produsului o anumită valoare 
de întrebuințare și stabilirea unui in
dice de complexitate.

Acest indice este rezultat din rapor
tarea parametrilor esențiali, cuantifi
cabili prin unități de măsură adecvate 
fiecăruia, prin chei de echivalență, 
punctaj și altele. Indicele de complexi
tate rezultat din raportarea celor două 
valori de întrebuințare, ponderat cu pre
țul în vigoare al produsului de bază, 
va determina nivelul maxim al prețului 
produsului nou, respectiv limita supe
rioară a acestuia. Limita superioară re
prezintă astfel prețul la care beneficia
rului îi este la fel de avantajoasă 
atît mașina nouă cît și cea veche. Re
zultă că limita superioară a prețului 
produsului nou poate constitui o cheie 
eficientă de control a limitei inferioare 
a acestuia, exprimînd de fapt nivelul 
tehnic ridicat al noului produs.

Un serios impediment care apare în 
aprecierea nivelului tehnic este dificul
tatea de a cuantifica acest indicator și 
aceasta datorită diversității caracteris
ticilor tehnice care îl definește. Mai 
mult, fiecare dintre acestea are o uni
tate de măsură proprie și un sens de 
progres, de asemenea propriu. Unele 
trebuie să fie cît mai mari (randamen
tul, durabilitatea, precizia, fiabilitatea), 
altele trebuie să fie cît mai mici (greu
tatea specifică, consumurile specifice 
de energie, combustibil). Fiecare carac
teristică influențează diferit asupra in
dicatorului global al nivelului tehnic.

Introducerea indicatorului — nivelul 
tehnic — ca principal criteriu de apre
ciere. de pildă, a noilor autocamioane, 
face imperios necesară găsirea modali
tăților de extragere, evidențiere și 
cuantificare a parametrilor tehnico- 
funcționali esențiali. Astfel, pentru 
noile autocamioane, de tip Roman- 
Diesel, ca parametri esențiali pot fi 
considerați următorii : consumul spe
cific; greutatea specifică; viteza de 
deplasare economică; randamentul 
transmisiei ; factorul aerodinamic; con
sumul specific de combustibili; consu
mul de pneuri; complexitatea construc
tivă; siguranța de exploatare; durabili
tatea mașinii. Dintre aceste caracte
ristici patru dețin o pondere de aproape 
80% în nivelul tehnic și anume : con
sumul specific — 22,6%, randamentul 
transmisiei — 22%, greutatea specifică 
—• 20%, durabilitatea — 14,5%,

Rentabilitatea produsului etalon, cu
prinsă de fapt în prețul limită superi
oară, va trebui asigurată și produsului 
nou. astfel că, după scăderea din acesta 
a venitului net vom cunoaște nivelul 
maxim al costurilor produsului ce ur
mează a fi fabricat. Cunoașterea costu
rilor maxime dă posibilitatea analizei 
critice a consumurilor de materii prime 
și materiale; a manoperei și a cheltuie
li loi- indirecte, procedind chiar la modi
ficarea soluțiilor constructive și tehno
logice în situația în care produsul se 
dovedește ineficient, neîncadrîndu-se în 
costurile maxime. în această direcție 
subliniem necesitatea încadrării în nor
mele tehnologice științific fundamenta
te a consumurilor de materii prime și 
materiale, delimitîndu-se volumul co
operărilor constînd din repere și sub- 
ansamble mari. Aceasta pentru ca ren
tabilitatea să fie calculată fără coope
rări, deci numai la valoarea adăugată 
de întreprindere.

Avînd un volum corect și real de 
materii prime și materiale la produsul 

no-u, vom putea cunoaște raportul aces
tora față de cel al produsului luat ca 
etalon.

Indicele astfel rezultat îl vom aplica 
asupra volumului retribuțiilor directe 
înregistrate la produsul etalon și vom 
afla volumul maxim al retribuțiilor 
directe necesare fabricării produsului 
nou.

în ce privește cheltuielile indirecte, 
considerăm că se impune modificarea 
metodologiei de calcul a acestora. De 
altfel, sînt elemente constitutive ale 
regiilor care se cuprind convențional 
atît în regia de secție cît și în regia ge
nerală. lucru ce conduce la creșterea 
volumului acestora. Calculul limitei 
superioare și inferioare de preț la pro
dusul nou este urmat de împărțirea 
între producător și beneficiar a efectu
lui util rezultat, atît unul cît și celălalt 
avînd responsabilități reciproce asupra 
nivelului eficienței tehnicii noi.

Numai în aceste condiții se va crea 
posibilitatea reală a obținerii unei efi
ciente a noului produs la nivelul uni
tății economice, precum și la nivelul 
economiei naționale și stabilirea unor 
prețuri de producție și de livrare co
recte.

Eficiența economică a tehnicii noi 
care se realizează în procesul de folo
sire la consumator a acesteia este o 
latură esențială a problemei aprecierii 
eficienței și oportunității fabricației 
produsului.

în activitatea de stabilire și aplicare 
a prețurilor trebuie să se pornească de 
la faptul că criteriul hotărîtor al efi
cienței tehnicii noi îl constituie eco
nomisirea muncii sociale care se reali
zează în producția și utilizarea aces
teia. Cel mai important principiu al 
formării prețurilor în condițiile progre
sului tehnico-științific trebuie să fie 
realizarea ieftinirii relative a tehnicii 
noi.

La determinarea mărimii eficienței și 
a nivelului prețurilor pentru produsele 
noi, care deschid orientări în progresul 
tehnic, trebuie să se ia în considerare 
efectul total pe care îl realizează eco
nomia națională prin crearea acestor 
produse, inclusiv aportul pe care îl 
aduc la sporirea potențialului tehnico- 
economic al țării. Pătrunderea tot mai 
intensă a progresului tehnic în econo
mia noastră a avut ca urmare firească 
amplificarea interdependențelor dintre 
întreprinderi și implicit modificarea 
raporturilor specializare ■— cooperare 
integrare. în aceste condiții. încadrarea 
acestor raporturi în limite, corespun
zătoare devine hotărîtoare în respecta
rea indicatorilor de plan și în primul 
rînd în realizarea valorii producției 
nete.

Ca atare, atenția tuturor factorilor de 
decizie din cercetare, proiectare, ingine
rie tehnologică, producție și consum 
trebuie îndreptată în primul rînd asu
pra principalelor caracteristici tehnico- 
funcționale ale nivelului tehnic pentru 
a obține produse la nivelul realizărilor 
de vîrf ale tehnicii mondiale. Ridicarea 
nivelului tehnic, calitativ al tuturor 
produselor devine una din condițiile 
de bază ale realizării valorii producției 
nete, a venitului național și a progresu
lui general al economiei românești.

Gheorghe BUSBAR 
cercetător științific la Institutul 

de finanțe, circulație monetară 
și prețuri
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OPINII

ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII

TEHNICO-MATERIALE
A ÎNTREPRINDERILOR

PERFECTIONAREA MECANISMULUI APROVIZIONĂRII, în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din luna martie a.c., are ca o componentă centrală abordarea relației plan-contracte într-o optică mai adecvată cerințelor de creștere a eficienței economice, prin faptul că, în momentul aprobării, planurile trebuie să aibă la bază contracte ferme. Pentru ca această acțiune să poată crea premise certe pentru asigurarea unei derulări ritmice a livrărilor în anii 1979 și 1980, este necesar să se •realizeze o desfășurare perfect corelată a diferitelor activități precontracts ale.
înainte die definitivarea balan
țelor sintetice se pot încheia 
ferm toate contractele?

DUPĂ cum se știe, potrivit art. 8 din Legea 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României, relațiile de aprovizionare și desfacere se stabilesc între unitățile producătoare și cele consumatoare în concordanță cu balanțele materiale aprobate și repartițiile emise prin plan, urmînd ca, pe această bază, între întreprinderi și unități economice să se încheie contracte.în acest context, pentru a contracta un anumit produs, coordonatorul de balanță respectiv trebuie să cunoască producțiile pe sortimente și furnizori, cit se livrează la intern din produsul respectiv și cui, cît se livrează la export ș a.în prezent, deoarece s-a trecut la contractarea pentru anul 1979 și 1980 înainte de definitivarea balanțelor sintetice, la unii coordonatori de balanțe se procedează astfel : se aleg marii consumatori, li se emit contracte pentru niște cete similare cu cele din anul 1978 și de la aceiași furnizori, urmînd ca. după primirea balanțelor sintetice aprobate, să se aducă corecturile necesare, inclusiv schimbarea furnizorului dacă din opera

țiunea de optimizare a transporturilor rezultă aceasta. Un astfel. de procedeu atrage după sine o mare cheltuială de forță de muncă și de mijloace financiare, fără a rezolva, în toate cazurile, problema perfectării unor contracte ferme.După părerea mea, pentru ca în momentul aprobării, planurile să poată avea la bază contracte ferme, acțiunile precontractuale ar 
trebui să se desfășoare în urmă
toarea succesiune :a) aprobarea balanțelor sintetice în care să fie prevăzute numai producții certe și cu desfacere asigurată ;b) transmiterea cotelor, elaborarea balanțelor analitice (inclusiv optimizarea transporturilor), emiterea repartițiilor și încheierea contractelor ;c) definitivarea, pe această bază, a tuturor capitolelor planului ;d) aprobarea planului.
Contracte de lungă durată cu 
cheltuieli minimeO ALTĂ ACȚIUNE de o deosebită însemnătate care poate asigura certitudinea aprovizionării o constituie extinderea contrac
telor de lungă durată. Problema care se pune este în ce mod trebuie ele încheiate pentru a se respecta prevederile tuturor actelor normative în vigoare și a se obține o eficiență ridicată. Pentru producția internă din anul 1980 de pildă, este necesar să avem în vedere că Legea 140/1973 obligă să se facă optimizarea fluxurilor de transport înainte de încheierea contractelor. Pentru a efectua această operație, trebuie cunoscute cu precizie producțiile pe furnizori și sortimente, precum și consumurile pe beneficiari și sortimente, atît pe an cît și pe trimestre. Cheltuielile cu e- fectuarea operației la centrele de 

calcul se suportă de coordonatorul 
de balanță ; acesta își recuperează cheltuiala de la furnizori care, la rîndul lor, o recuperează de la beneficiarii de transport, iar aceștia o suportă pe costurile de producție. Pe de altă parte, optimizarea odată efectuată, trebuie să ofere garanția recuperării cheltuielilor, situație care este valabilă numai atunci cînd producțiile și consumurile se desfășoară exact așa cum au fost prevăzute inițial.Dar, Legea 8/1972 obligă la actualizarea planurilor cu un semestru înainte de începerea anului de plan. Experiența arată că la actualizare există cazuri cînd apar unele modificări față de prevederile inițiale determinate, în principal, de neintrările în funcțiune la termene sau de neatingerea parametrilor proiectați la unele noi obiective de investiții. Actualizarea datelor cu 6 luni înainte, deci în lunile iunie-iulie 1979 atrage după sine și refacerea optimizării, adică o altă cheltuială. Personal, 
consider că sugestia dată de Ministerul Aprovizionării de a se face 
raionare și a se emite contracte 
numai la nivel de an nu rezolvă 
integral problema, deoarece experiența arată că optimizarea transporturilor duce la schimbarea de furnizori — pentru același beneficiar — de la un trimestru la altul și chiar de la o lună la alta, datorită perioadelor reviziilor la diferite instalații productive și a apariției la date diferite față de cele inițial prevăzute a unor noi furnizori sau consumatori.Date fiind aceste condiții și reglementări în vigoare, consider 
că contractarea de lungă durată 
între furnizorii și beneficiarii in
terni s-ar putea desfășura cu chel
tuieli minime, astfel : pe baza balanțelor sintetice din cincinal centralele furnizoare să încheie con- tracte-cadru cu centralele beneficiare, prin acestea garantîndu-se asigurarea livrărilor și a consumurilor, fără a se stabili în amănunt cine și cui livrează. Prin a- cest contract-cadru, centrala furnizoare garantează că livrează o anumită cantitate, iar centrala beneficiară garantează că o cumpără. Anual, după actualizarea planurilor și efectuarea operațiilor metodologice expuse anterior, urmează a se încheia contracte ferme între furnizori și beneficiari.

S. CORNEL



în îndeplinirea hotărîrilor Consfătuirii pe țară 

a oamenilor muncii din comerțul socialist

O POLITICĂ ACTIVĂ

A STOCURILOR DE MĂRFURI

CREȘTERILOR ÎNALTE de ordin 
cantitativ și calitativ pe care le înre
gistrează piața internă a mărfurilor și 
serviciilor' trebuie să le corespundă 
preocupări de perfecționare continuă a 
activității comerciale, inițiativă și com
petență ridicată în gestiunea mărfurilor 
în scopul obținerii unei eficiențe eco
nomice c.ît mai ridicate. Distribuția 
„mecanică" sau „pasivă" trebuie înlo
cuită cu distribuția promoțională, ac
tivă, la toate mărfurile, dar mai cu 
seamă la cele unde oferta devansează 
cererea populației.

O problemă cardinală a promovării 
comerțului o constituie asigurarea unei 
corelații eficiente între dinamica vîn
zărilor pe de o parte, și mărimea și 
structura stocurilor de mărfuri social
mente necesare, pe de altă parte. Nor
marea și gestiunea științifică a stocu
rilor constituie premisa promovării 
vînzărilor și bunei aprovizionări a 
populației.

Creșterea volumului de mărfuri și 
mai cu seamă diversificarea rapidă a 
gamei sortimentale sînt factori care de
termină, ca principiu, o anumită creș
tere a stocurilor, fără ca aceasta să 
devanseze creșterea vînzărilor. Or, în 
ultimii ani, ca rezultat pe de o parte al 
creșterii rapide a vînzărilor, lărgirii 
considerabile a gamei sortimentale, iar 
pe de altă parte insuficientei cunoaște
ri a cererii populației, neadaptării ope
rative a producției la dinamica cere
rii etc., paralel cu o creșterea normală 
a stocurilor se înregistrează tendința, 
în unele întreprinderi, la unele mărfuri, 
a creșterii într-un ritm mai rapid a 
stocurilor, comparativ cu dinamica 
vînzărilor. O astfel de tendință, așa 
cum arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
recenta Consfătuire pe țară a oameni
lor muncii din comerț, este foarte dău
nătoare : „Trebuie să reducem în mod 
substanțial timpul de staționare a 
mărfurilor în depozite — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Pe lingă as
pectul economie aceasta pune și pro
bleme privitoare la calitatea mărfuri
lor. Orice staționare în depozit, chiar 
pentru o perioadă scurtă, duce la o 
anumită depreciere a produselor. în 
mod normal cînd se termină un sezon 
— am în vedere mai cu seamă produ
sele de îmbrăcăminte — nu trebuie să 
rămînă nimic în stoc pentru sezonul 
următor". Acționînd pentru înfăptuirea 
rezoluției Consfătuirii, oamenii mun

cii, organele de decizie din comerț tre
buie să ia măsuri adecvate de mobili
zare a stocurilor supranormative, pen
tru menținerea unei rate eficiente a 
stocului, atît în prezent, cît mai ales 
pentru perspectivă.

Creșterea stocurilor, sau 
creșterea vitezei de circulație ?

EXEMPLIFICATIV, evoluția ratei 
stocului la două subgrupe de produse 
comercializate prin întreprinderile din 
sistemul Ministerului Comerțului Inte
rior se prezintă astfel: în timp ce vîn- 
zările la țesături tip bumbac au scăzut 
cu 12% în anul 1976 față de anul 1972, 
stocurile au crescut în aceeași perioadă 
cu 38%; la încălțăminte cu fețe din 
piele vînzările cresc cu 8,9%, iar 
stocurile cu 45%. Ca rezultat al acestoi- 
situații, rata stocului crește la țesături 
tip bumbac de la 37,2% în anul 1972 
la 58% în 1976, iar la încățăminte cu 
fețe din piele de la cca. 31% în anul 
1972, la cca. 41% în anul 1976.

O situație asemănătoare prezintă 
evoluția vînzărilor și a stocurilor la 
unele grupe de mărfuri comercializate 
de către întreprinderile cooperatiste. 
Astfel, spre exemplu față de anul 1970 
= 100 la televizioare și frigidere se înre
gistrează o pronunțată creștere a stocu
rilor în raport cu creșterea volumului 
desfacerilor, respectiv 248% față de 
116% la televizioare și 402% față de 
272% la frigidere, la sfîrșitul anu
lui 1976. Se înțelege că a crescut 
totodată și rata stocului. Așa de 
exemplu, la televizoare rata stocului 
este de 42% în 1976 față de numai 
30% în 1970. Ritmul mai rapid de creș
tere a stocului, în raport cu creșterea 
vînzărilor se constată și la alte mărfuri, 
ca de pildă la conserve de pește, bău
turi spirtoase etc. La alte produse, deși 
se înregistrează o creștere a nivelului 
stocului, acesta nu devansează creșterea 
vînzărilor, ca de exemplu la confecții, 
tricotaje etc.

La „Universalcoop"—București — 
dacă se consideră ca bază anul 1972 
(1972 = 100), volumul total al desface
rilor în 1976 reprezintă cca. 92,2%, în 
timp ce stocul mediu crește la cca. 
130,8%.

Pozitivă în cadrul anumitor limite 
(lărgirea gamei sortimentale, asigura

rea continuității vînzărilor etc.), creș
terea rapidă a stocurilor de mărfuri 
poate duce la stocuri supranormative 
la unele grupe de produse, în unele în
treprinderi, cu multiple inconveniente 
de ordin economic, organizatoric, social, 
financiar. De altfel, creșterea vînzări
lor nu reclamă întotdeauna, la toate 
mărfurile, inevitabil, o creștere absolută 
a stocurilor. Accelerarea vitezei de ro
tație a stocurilor poate asigura un vo
lum sporit al desfacerilor, în cadrul 
anumitor limite, chiar în condițiile lăr
girii gamei sortimentale. Deoarece, da
torită multitudinii factorilor de influ
ență (evoluția cererii, schimbări în 
structura ofertei, neritmicitatea intrări
lor, necunoașterea dinamicii stocurilor 
în structură sortimentală), stocurile se 
abat inevitabil de la dimensiunile nor
mate (planificate), organele de decizie, 
prin măsuri adecvate și rapide, trebuie 
să corecteze abaterile (+) față de nive
lul optim (normat), astfel îneît ele să 
fie cît mai mici, asigurîndu-se o core
lare eficientă a ritmului de înnoire a 
stocurilor cu ritmul vînzărilor de 
mărfuri.

Premisele unui salt calitativ 
în gestiunea stocurilor

PRACTICA . DEMONSTREAZĂ că 
eficiența stocajului de mărfuri este de
terminată nu numai de normarea (pla
nificarea) judicioasă a acestuia, cît mai 
ales de gestiunea științific promovată 
în politica de stoc. Or, actualmente, 
frecvența și ritmicitatea intrărilor de 
mărfuri, determinarea mărimii optime 
a loturilor (în funcție de cheltuielile de 
formare și de păstrare a stocului, de 
intensitatea și frecvența cererii pentru 
anumite mărimi, caracteristici etc.), 
componente esențiale ale gestiunii 
stocurilor, scapă adesea atenției condu
cerii întreprinderilor comerciale sau 
sînt tratate empiric. Astfel, în contrac
tele încheiate cu furnizorii, termenele 
parțiale de livrare și volumul livrărilor 
parțiale sînt adesea insuficient funda
mentate; unele contracte cuprind nu
mai volumul trimestrial (semestrial), 
eventual lunar al livrărilor, ceea ce 
este total insuficient. Perioada relativ 
mare și caracterul oscilant al interva-
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lului. dintre două aprovizionări succe
sive determină, în unele cazuri, stabi
lirea și menținerea unor stocuri curente 
mult prea mari în raport de necesități, 
posibilități și eficiență. Nu este deter
minat și nu se cunoaște exact nivelul 
stocurilor de reaprovizionare pe fiecare 
articol (sortiment, caracteristici etc.), 
unitate, raion și loc de muncă, în vede
rea lansării unor noi comenzi la mo
mentul oportun. Stocul de siguranță 
adeseori nu este dimensionat pe baze 
științifice sau nu se respectă, creîn- 
du-se goluri ne.iustiîicate în aprovizio
narea populației cu unele produse. 
Fundamentarea necesarelor de mărfuri 
în grabă, fără o motivație științifică 
adecvată, se datorează și faptului că 
furnizorii nu înaintează la timp co
merțului sau nu trimit deloc colec
țiile de mostre, cataloage etc., în vede
rea formulării comenzilor de mărfuri. 
Este de dorit ca în cadrul noului me
canism economic, relațiile contractuale 
industrie-comerț să capete mai multă 
suplețe, elasticitate, corespunzător di
namismului ridicat al cererii populației.

O politică activă de stocuri implică, 
de asemenea, existența unei evidențe 
în adîncime (sortiment, caracteristici) 
a vînzării mărfurilor, inclusiv a previ
ziunii vînzărilor ca și analiza sistema
tică a dinamicii stocurilor, cunoașterea 
structurii stocurilor nu numai la nivel 
de grupă și subgrupă, ci mai ales pe 
articole, sortimente și principalele ca
racteristici ale acestora (mărimi, mo
dele, culori, preț etc.). Aceasta face im
perios necesară introducerea și folosi
rea mijloacelor de calcul moderne, res
pectiv a calculatoarelor electronice, 
perfecționarea și modernizarea siste
mului informațional în ansamblul lui, 
fără de care nu se poate asigura ges
tiunea științifică a stocurilor. Or, se știe 
că în prezent, la nivelul unităților co
merciale (magazin, raion, loc de mun
că) nu sînt urmărite stocurile de 
mărfuri, evidența desfacerilor și a in
trărilor efectuîndu-se nu la nivel de 
articol, sortiment, caracteristici etc., ci 
global, valoric, ceea ce este total insu
ficient pentru o politică activă în ges
tiunea stocurilor. La aceste conside
rente se mai adaugă și faptul că, deși 
întreprinderea comercială este singura 
competentă să stabilească indicatorii de 
stoc, ea primește de la organele ierar
hice superioare, ca indicatori de plan 
obligatorii: volumul absolut al stocu
rilor finale, stocul mediu, viteza de cir
culație medie anuală etc. Ca rezultat al 
acestei situații, adesea acești indicatori 
sînt insuficient corelați cu condițiile 
concrete în care se desfășoară activi
tatea fiecărei întreprinderi comerciale. 
De aici necesitatea unei mai mari au
tonomii a întreprinderii în stabilirea 
indicatorilor de stoc, sau, în ipoteza 
continuării primirii acestora de la or
ganele ierarhice superioare, dreptul e' 
ie a contribui la îmbunătățirea lor.

O politică diferențiată 
pentru mărfurile de sezon

PROBLEME deosebit de complexe 
ridică mobilizarea stocurilor constitu
ite din produse cu un ciclu de viață re
lativ scurt, cum sînt cele de consum se
zonier la care, dacă nu se sesizează la 
timp momentul începerii declinului vîn
zărilor (schimbarea modei, apariția 
unor produse noi mai deosebite, la pre
țuri mai mici, încheierea sezonului etc.) 
și nu se iau măsuri operative cores
punzătoare în . politica de vînzare, sto- 
caj și aprovizionare, se nasc stocuri su- 
pranormative de mărfuri greu, lent 
sau nevandabile, care imobilizează fon
duri, generează cheltuieli suplimentare 
neeconomicoase, ocupă spațiile comer
ciale, atrag dobînzi penalizatoare și în
greunează reînnoirea sortimentală.

La mărfurile sezoniere, declinul 
curbei vînzărilor poate fi sesizat rela
tiv ușor, atît în funcție de evoluția se
zonieră, cît mai ales pe baza cunoaște
rii evidenței vînzărilor zilnice. La măr
furile supuse oscilațiilor modei (îm
brăcămintea) începutul declinului vîn
zărilor este mai greu sesizabil. Elabo
rarea deciziilor pentru mobilizarea sau 
lichidarea stocurilor la asemenea 
mărfuri, trebuie făcută ținînd seama 
de evoluția curbei vînzărilor zilnice, a 
cauzelor generatoare, corelate cu ce
rințele eficienței economice (dacă tre
buie să promoveze o politică de sol- 
dare a mărfurilor, sau de stocare pînă 
la sezonul următor).

Potrivit unor calcule efectuate, chel
tuielile ocazionate de stocarea unor 
asemenea produse (dobînzi, dobînzi pe
nalizatoare, perisabilități, cheltuieli de 
păstrare propriu-zisă), pe o perioadă de 
cca- 3> 4, 5, ani se ridică pînă la valoa
rea inițială a mărfurilor.

Căi de eliminare 
a stocurilor neraționale

MĂRFURILE afectate de progresul 
tehnico-științific contemporan, cele su
puse oscilațiilor modei, degradării par
țiale etc., pot deveni într-o perioadă 
mult mai scurtă (1—2 ani) mărfuri ne
vandabile sau în cel mai bun caz greu 
vandabile, cu toate consecințele nega
tive ce decurg din această situație. 
Astfel, în unele întreprinderi (depozite) 
și magazine pot să se acumuleze 
mărfuri a căror vechime să depășească 
4. ani (cum ar fi rochii, fuste, bluze 
pantaloni, raglane, costume pentru co
rii, aspiratoare, antene de televiziune 
unele tipuri de aparate de radio și te
levizoare, diverse piese de schimb 
auto-moto — Moskvici, Skoda, Manet), 
unele din ele devenind nevandabile.

în practica mondială și în teoria de 
..pecialitate se confruntă, legat de re
zolvarea optimă a acestor probleme, 
două tipuri fundamentale de opțiuni și 
anume: soldarea anuală totală a stocu
rilor, practica cea mai răspîndită; sto
carea mărfurilor pentru a fi vindute în 

sezonul (anul) următor la prețul ini
țial.

în comerțul nostru socialist la sol- 
dările de mărfuri—cum ar fi: mărfuri 
sezoniere cu o vechime în comerț de 
minimum 1 an, susceptibile de a de
veni demodate sau depășite; mărfuri 
cu o vechime în comerț de minimum 2 
.mi, care nu se mai produc și au de
venit greu vandabile; mărfuri degra
date, declasate, desperecheate, deterio
rate, în preajma depășirii termenului 
de garanție etc. — reducerile de preț 
se realizează pe baza și în limitele 
unor normative generale, globale, fără 
efectuarea unor calcule prealabile 
de eficiență pe stoc, unitate, fel de 
maria etc. generînd, în unele cazuri, 
prejudicii materiale întreprinderilor și 
economiei naționale sau ineficiență în 
mobilizarea stocului. Considerăm că din 
acest punct de vedere, o soluție optimă 
poate fi adoptată numai pe baza și în 
urma calculului economic de eficiență. 
Ca principiu, în cazul cînd mărfurile 
care, datorită caracterului sezonier sau 
dependenței de modă, nu se mai pot 
vinde în sezonul următor, dar necesită 
cheltuieli mai mari cu stocarea decît 
beneficiul ce se poate realiza, ar putea 
fi de preferat soldarea mărfurilor, în 
timp ce mărfurile care pot fi vîndute 
în sezonul următor fără sau cu o re
ducere de preț, la care volumul raba
tului comercial acoperă cheltuielile 
ocazionate de procesul păstrării, plus 
un beneficiu minim, se recomandă a 
fi stocate.

Soldarea constituie o alternativă, în 
calculul eficienței mai cu seamă la 
unele tricotaje, confecții, încălțăminte, 
articole de galanterie etc., care sînt în 
magazine și depozite de 4—5 ani sau 
chiar mai mult, generînd astfel cheltu
ieli neeconomicoase întreprinderilor 
comerciale și economiei naționale.

Alternativa stocare sau soldare, ca 
soluție optimă pentru mobilizarea 
stocurilor, trebuie neapărat însoțită de 
acțiuni ca: • recartări de mărfuri în
tre unități • orientarea consumului 
prin politica sortimentală, acțiuni pu
blicitare • stimularea vînzărilor prin 
majorarea cotelor procentuale la mărfu
rile greu și lent vandabile • folosirea 
și stimularea comerțului mobil și stra
dal • prospectarea științifică a pieței, 
pentru întocmirea judicioasă a nece
sarelor și a comenzilor de mărfuri; 
• recepția exigentă a mărfurilor pri
mite de la furnizor' • asigurarea rit
micității intrării mărfurilor • adap
tarea programului de funcționare a 
magazinelor după fluxul cumpărători
lor; • mai buna utilizare a spațiilor 
comerciale prin eliminarea închiderilor 
frecvente a unităților pentru inventar, 
igienizări, plecări în concediu, reprofi
lări, lipsă gestionar etc.)' • îmbunătă
țirea prezentării și expunerii mărfuri' 
lor în magazine, îmbunătățirea activi
tății camerelor de mostre din cadrul 
depozitelor de mărfuri etc. componente 
principale ale unei politici active de 
promovare a vînzărilor, care condițio
nează obținerea unei eficiențe cît mai 
ridicate în comerț.

Nicolae LISANDRU
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ADÎNCIREA DEMOCRAȚIEI 

MUNCITOREȘTI

jN CONDIȚIILE DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO SOCIALE A ROMÂNIEI (II)

ODATĂ CU SCHIMBAREA condițiilor economice și socia
le, partidul a promovat noi forme de organizare și condu
cere a economiei, de atragere a oamenilor muncii la con

ducere. Adîncirea democrației s-a impus ca o cerință obiectivă, 
rezultată nu numai din dubla calitate a oamenilor muncii de 
proprietari și de producători, dar și din imperativul de a gos
podări cît mai rațional fondurile materiale, de a realiza o ac
tivitate economică eficientă, în pas cu dezvoltarea științei și 
tehnicii contemporane, de a stimula afirmarea capacității crea
toare a tuturor oamenilor muncii.

Corespunzător noilor condiții și noilor cerințe, Congresul al 
IX-lea al partidului a statuat principiul conducerii oolective, 
obligatoriu pentru toate domeniile construcției socialiste. în 
spiritul hotărîrilor Congresului, Constituția Republicii Socialiste 
România, promulgată în august 1965, a consacrat conducerea co
lectivă ca un principiu de ordin constituțional și a instituționa- 
lizat-o.

Lărgirea democrației socialiste în perioada de după Congre
sul al IX-lea al partidului, instituționalizarea și aplicarea condu
cerii colective în toate domeniile construcției socialiste sînt in
disolubil legate de activitatea teoretică și practică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Astfel, în Raportul prezentat la Confe- 
ferința Națională din decembrie 1967, secretarul general al par
tidului a făcut o amplă fundamentare a necesității de a se re
nunța la conducerea unipersonală și a se trece la conducerea 
colectivă, subliniind că „este necesar să se promoveze forme de 
conducere colectivă care să permită cuprinderea și rezolvarea 
multiplelor probleme ale vieții economice, înlăturarea arbitra- 
riului în luarea deciziilor, fructificarea experienței specialiști
lor, a cadrelor valoroase din întreprinderi, a masei oamenilor 
muncii".1)

Potrivit acestui principiu și tezei privind dubla calitate a 
oamenilor muncii, teză formulată, de asemenea, de secretarul 
general al partidului, s-a dezvoltat un sistem de organe de con
ducere colectivă la toate nivelurile economiei naționale. Astfel, 
la nivelul unităților economice au fost create consiliile oame
nilor muncii și s-au instituționalizat adunările generale ale oa
menilor muncii ca formă superioară a conducerii colective. în 
concepția partidului, consiliile oamenilor muncii și adunările 
generale sînt forme de dezvoltare a autoconduccrii muncitorești, 
de manifestare a răspunderii fiecărui colectiv pentru buna fo
losire a bunurilor materiale și financiare care i-au fost date in 
folosință — ca parte a avuției naționale.

Introducerea acestor instituții în țara noastră reprezintă un 
salt calitativ în lărgirea democrației, mareînd trecerea de la 
consultarea oamenilor muncii la participarea directă a acestora 
la luarea deciziilor, la stabilirea de măsuri privind dezvoltarea 
economică și socială a unităților economice. în acest spirit, 
consiliile oamenilor muncii și adunările generale au largi atri
buții în planificarea, organizarea și conducerea activității eco
nomice, în stabilirea de măsuri pentru gospodărirea eficientă a 
fondurilor și utilizarea Jor cît mai rațională. Acestor organisme 
le revin, de asemenea, importante atribuții cu caracter social, 
pe linia satisfacerii unor necesități materiale și cultural-educa
tive ale oamenilor muncii din fiecare unitate.

COMPONENȚA și organizarea consiliilor oamenilor muncii 
au un rol esențial în adoptarea unor decizii eficiente, co
respunzătoare cerințelor dezvoltării economice și sociale 

a unităților de producție. în această privință se impune atenți
ei faptul că ele cuprind următoarele categorii de membri :

— membri de drept, respectiv cadre care dețin funcții de 
conducere în organizațiile politice și de masă (secretarul orga
nizației de partid, președintele comitetului sindicatului, secre
tarul organizației de tineret) ;

—- membri de drept, respectiv cadre care dețin funcții în 
conducerea întreprinderii (directorul întreprinderii, directori 
adjuncți, inginerul-șef. contabilul-șef, precum și șeful contro
lului tehnic de calitate) ;

— șefii unor compartimente de muncă — ateliere și secții 
de producție — precum, și specialiști de înaltă calificare din în
treprindere și din afara întreprinderii, numiți de organul ierar
hic pe baza propunerilor adunării generale ;

— reprezentanții oamenilor muncii, aleși de adunarea gene-: 
rală din rîndurile muncitorilor, maiștrilor și altor categorii de 
lucrători.

Simpla enumerare a acestor categorii reliefează capacitatea 
consiliilor oamenilor muncii de a aborda și rezolva cu compe-' 
tență toate problemele de producție, economice și sociale. Este 
însuși rezultatul faptului-că această componență asigură armo
nizarea experienței cadrelor de conducere cu experiența oame
nilor muncii care lucrează nemijlocit în producția materială.

Ținîndu-se seama de această împrejurare, ca și de cerința 
îmbunătățirii activității organelor de conducere colectivă din 
unitățile economice, Congresul consiliilor oamenilor muncii a 
hotărît mărirea numărului membrilor C.O.M., cu deosebire al 
celor care lucrează nemijlocit în producția materială. Astfel,: 
potrivit noilor reglementări, din totalul de circa 103 000 mem
bri ai consiliilor, numărul reprezentanților oamenilor muncii, 
constituie aproape 50 la sută, față de 33—40 la sută, cît era pînă’ 
la începutul acestui an. De asemenea, din totalul reprezentan
ților oamenilor muncii peste 75 la sută sînt muncitori și mai
ștri care lucrează nemijlocit în producție.

îmbunătățirile aduse în componența consiliilor oamenilor 
muncii, ca și desemnarea secretarului organizației de partid ca 
președinte al consiliului sînt de natură să sporească eficiența 
acestui important organism de conducere colectivă, să crească 
influența și rolul clasei muncitoare în organizarea și conducerea 
unităților economice.

în spiritul hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1977, privind cadrul organizatoric de 
creștere a participării clasei muncitoare la conducerea societă
ții, plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din pri
măvara acestui an a hotărît lărgirea componenței consiliilor de 
conducere ale ministerelor și altor organe centrale de stat. S-a 
statuat ca 30 la sută din membrii consiliului de conducere al 
ministerului să fie reprezentanți ai oamenilor muncii din unită
țile subordonate și din aparatul ministerului. Totodată, s-a sta
bilit ca la ministerele economice, 2/3 din numărul reprezentan
ților oamenilor muncii să fie muncitori și maiștri din principa
lele întreprinderi și centrale subordonate.

AȘA CUM AM ARĂTAT, adurările generale și consiliile 
oamenilor muncii se dezvoltă ca forme ale autoconducerii 
muncitorești. în realizarea acestei tendințe, un rol însem

nat îl au hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie a.c.
Măsurile adoptate de plenară privind creșterea rolului între

prinderii în activitatea de planificare și introducerea valorii 
producției nete și a producției fizice ca indicatori de bază ai 
activității economice, precum și măsurile de perfecționare a 
finanțelor unităților economice, cu deosebire introducerea bu
getului de venituri și cheltuieli al întreprinderii oferă organelor 
de conducere colectivă din întreprinderi instrumente operațio
nale în exercitarea atribuțiilor și răspunderilor care le revin în 
ce privește administrarea rațională a fondurilor materiale și 
bănești, sporirea eficienței și realizarea unei activități rentabile.

Prin organele sale de conducere colectivă, întreprinderea ela
borează și adoptă planurile anuale și cincinale, stabilește măsuri 
referitoare la organizarea rațională a producției, ia hotărîri în 
privința repartizării veniturilor, formării și utilizării fondu
rilor. Constituirea în fiecare întreprindere a fondului pentru 
construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social, ca și 
a fondului pentru acțiuni sociale asigură baza materială nece
sară pentru ca în activitatea organelor colective de conducere

*) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste, voi. 2, Ed. politică, București, 1968, p. 540—541.
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Adunările generale ale oamenilor muncii
în dezbatere: accentuarea laturilor calitative ale activității in unitățile economice

La PLENARA C.C. AL P.C.R. din 5 
iulie a.c., jalonînd principalele o- 
rientări de ordin calitativ ale acti
vității economice din a doua jumătate 

a cincinalului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat totodată sarcinile 
prioritare ce revin diferitelor ramuri in
dustriale, agriculturii, construcțiilor, trans
porturilor pentru înfăptuirea programului 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
în curs și pe 1979—1980.

în contextul problemelor complexe ce 
urmează a fi rezolvate, al trecerii încă din 
această lună la accentuarea autocondu
cerii și la autogestiune, secretarul general 
al partidului a subliniat : „Marile sarcini 
ce ne revin în viitor impun perfecționa
rea organizării și conducerii întregii eco
nomii, cer ca atît consiliile de conducere 
ale ministerelor și celorlalte organe cen
trale, cît și consiliile de conducere ale 
oamenilor muncii din centrale și între
prinderi, din toate unitățile de cercetare 
și învățămint să acționeze în concordanță 
cu competențele și răspunderile pe care 
le au, să-și sporească răspunderea în în
treaga lor activitate**.

Climatul unei astfel de responsabi
lități la toate nivelele fiecărui colec
tiv de muncă trebuie să caracterizeze 
adunările generale ale oamenilor mun
cii sau ale reprezentanților acestora 
din întreprinderile industriale, de cons
trucții, transporturi, comerț, prestări de 
servicii și din institutele de cercetare și 
proiectare, ce vor avea loc în perioada 
15 iulie-10 august.

în cadrul adunărilor generale, colecti
vele celor ce muncesc din fiecare unitate 
— exercitindu-și rolul de conducere ce le 
revine în calitate de proprietari ai mijloa
celor de producție, de producători direcți. 
cît și de beneficiari a tot ceea ce se rea
lizează — vor analiza și dezbate, pe baza 
dărilor de seamă prezentate de consiliile 
oamenilor muncii, activitatea economico- 
financiară, rezultatele obținute în reali
zarea planului și angajamentelor pe pri
mul semestru ; măsurile politice, orga
nizatorico și tehnico-economice care se 
impun în vederea îndeplinirii integrale a 
sarcinilor de plan pe 1978, în spiritul in
dicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al sarcinilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința 

din 10 iulie a.c. ; asigurarea condițiilor 
necesare pentru înfăptuirea cu o eficiență 
economică superioară a prevederilor pla
nului pe anul viitor.

Oamenii muncii, conducerile colective 
sînt chemați să identifice resursele și să 
stabilească măsurile concrete prin care, 
accentuîndu-se laturile calitative ale acti
vității, să se asigure în semestrul II :
• ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE :
— realizarea și depășirea producției nete, 

cu respectarea strictă a sortimentelor și a 
volumului producției fizice planificate, prin 
valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor ;

— reducerea cheltuielilor de producție și 
în primul rind a celor materiale, respec
tarea strictă a normelor de consum, econo
misirea combustibilului, energiei electrice, a 
metalului ;

— ridicarea nivelului tehnic, calitativ al tu
turor produselor, prin accelerarea procesului 
de asimilare, modernizare, înnoire și tipi
zare a produselor, introducerea de noi teh
nologii moderne și perfecționarea celor exis
tente, respectarea cu strictețe a disciplinei 
tehnologice și întărirea controlului de cali
tate ;

— creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii, completîndu-se programele 
prioritare cu noi măsuri pentru sporirea gra
dului de mecanizare și automatizare a pro
ducției, perfecționarea organizării producției 
și â muncii, întărirea ordinii și disciplinei, 
ridicarea pregătirii profesionale a forței de 
muncă, utilizarea intensivă a tuturor supra
fețelor de producție, a utilajelor tehnologice, 
instalațiilor, mâinilor și agregatelor, scur
tarea perioadei de atingere a parametrilor 
proiectați la noile capacități ;

— întărirea disciplinei contractuale în li
vrarea produselor și utilajelor, încheierea 
imediată a contractelor pentru 1979—1980 ;

— realizarea planului la export, problemă 
prioritară a perioadei actuale ; creșterea 
competitivității produselor și valorificarea 
avantajoasă a mărfurilor exportate, respec
tarea cu strictețe a nivelului tehnic calitativ 
și a celorlalte condiții din contractele înche
iate cu partenerii externi.
• ÎN UNITĂȚILE DE CONSTRUCȚII- 
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— recuperarea rămînerilor în urmă în 

realizarea programului de investiții ;
—- respectarea termenelor de intrare în 

producție a noilor capacități și de dare în 
folosință a locuințelor și altor obiective so
cial-cui turale ;

— aplicarea, în proiectarea și execuția in
vestițiilor, a unor soluții de inginerie tehno

logică și de construcții care să conducă la 
creșterea eficienței investițiilor ;

— mecanizarea pe scară largă a lucrărilor, 
folosirea judicioasă a parcului de mașini și 
utilaje (în două schimburi la utilajele ac 
excavat și transport și în trei schimburi ia 
cele pentru montaj), extinderea acordului 
global ;

—- intensificarea ritmului la lucrările de 
montaje tehnologice ;

— aplicarea de tehnologii de execuție cu 
randament înalt și mare productivitate ;

— gospodărirea judicioasă ă resurselor ma
teriale, ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională al muncitorilor, îmbunătățirea or
ganizării muncii și a folosirii forței de muncă.

• ÎN UNITĂȚILE DE TRANSPORTURI :
— îmbunătățirea regularității și creșterea 

siguranței circulației ;
— acoperirea integrală și la timp a nece

sităților de transport pentru toate sectoarele, 
prin utilizarea intensivă a parcului de mij
loace de transport, accelerarea ritmului de 
expedițe și sporirea vitezei comerciale ;

— extinderea mecanizării la operațiile de 
încărcare-descărcare și a transporturilor 
containerizate, paletizato și pachctizate ;

— reducerea consumului de combustibili și 
energie.
• ÎN INSTITUTELE DE CERCETARE, 

PROIECTARE ȘI INGINERIE TEHNOLO
GICA ;

— creșterea aportului cercetării științifice 
la dezvoltarea tehnologică și introducerea 
progresului tehnic, la ridicarea productivi
tății muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție ;

— valorificarea superioară și complexă a 
materiilor prime și materialelor, crearea de 
înlocuitori, identificarea și punerea în va
loare a noi resurse ;

— realizarea de mașini, utilaje și tehno
logii moderne, cu randamente înalte ;

— valorificarea licențelor achiziționate și 
dezvoltarea tehnologiilor ce se realizează pe 
bază de licențe asimilate ;

— scurtarea ciclului cercetare-proiectare- 
producție, prin participarea directă a perso
nalului muncitor din institutele de cercetare 
și inginerie tehnologică Ia aplicarea în prac
tică, în termene cît mai scurte, a rezultatelor 
obținute.

Actuala rundă a adunărilor generale va 
trebui să ducă la îmbunătățirea muncii 
organelor de conducere1 colectivă, a acti
vității fiecărei unități, în concordanță cu 
noile măsuri stabilite de partid privind 
accentuarea autoconducerii și introdu
cerea autogestiunii întreprinderilor.

A. R.

problemele sociale, problemele de viață ale oamenilor muncii să 
ocupe, de asemenea, un loc tot mai însemnat.

Subliniind aceste aspecte, se cuvine să arătăm totodată că 
dezvoltarea autoconducerii muncitorești se realizează in confor
mitate cu programul și directivele partidului, în cadrul planului 
național unic, al legilor și hotărârilor statului. Nu este vorba 
numai de faptul că mijloacele puse la dispoziția întreprinderilor 
sînt bunuri ale întregului popor, că proprietatea de stat este 
unică și, ca atare, și administrarea ei trebuie cuprinsă într-un 
plan unic — dar și de faptul că în actualele condiții de diversi
ficare a producției, folosirea cu maximum de eficiență a fondu
rilor nu se poate realiza decît în cadrul unui plan național unic.

IN CONCORDANȚĂ cu principiul înscris în Programul 
partidului, potrivit căruia lărgirea continuă a democrației 
este o trăsătură și o condiție a făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate, în perioada de după Congresul XI-lea 
s-au creat, la nivel național, o serie de instituții cu caracter larg 
reprezentativ, care asigură dezbaterea unor probleme funda
mentale ale dezvoltării economico-sociale a țării. Astfel, au fost 
instituționalizate Congresul consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții și transporturi, Congresul consiliilor de con
ducere din unitățile agricole socialiste, al întregii țărănimi, Con
gresul consiliilor populare, Congresul educației politice și cultu
rii socialiste, care vor avea, loc la fiecare 5 ani. Acestea sînt fo
ruri sociale larg reprezentative, care evaluează realizările obți-

-) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, vob» 12, Ed. politică, București, 
1976, p. 419—420 

nute și stabilesc măsuri pentru dezvoltarea ulterioară a econo
miei și culturii, pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor 
populației. S-a statuat totodată crearea unor organisme perma
nente, de asemenea, cu caracter larg reprezentativ, pentru în
drumarea unitară a consiliilor în perioada dintre congrese. Au 
luat ființă, astfel, Consiliul Național al Oamenilor Muncii și 
Consiliul Național al Agriculturii, care îndrumă activitatea con
siliilor de conducere ale întreprinderilor și centralelor din indus
trie, transporturi și construcții și respectiv ale unităților agrico
le. S-a constituit, de asemenea. Camera legislativă a consiliilor 
populare, care se întrunește înaintea sesiunilor Marii Adunări 
Naționale, adoptînd hotărâri și făcînd propuneri în probleme 
care privesc dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților , 
a întregii țări.

Vorbind de lărgirea democrației socialiste în țar-a noastră, se 
cuvine să subliniem totodată că în ultimul timp aceasta capătă 
noi valențe, cuprinde tot mai mult și alte sfere ale activității 
sociale.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. ..democrația 
socialistă se întemeiază pe lichidarea exploatării și asupririi, pe 
înlăturarea inegalităților economice și sociale, pe proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de producție. Ea are la bază raporturi 
de colaborare, ajutor reciproc și stimă între toți membrii socie
tății, libertatea omului de a acționa în mod conștient atît pentru 
afirmarea propriei personalități, pentru făurirea propriului 
viitor, cit și pentru realizarea bunăstării generale. Ea este o 
expresie a umanismului revoluționar, care concepe realizarea 
fericirii personale în cadrul făuririi fericirii întregului popor.“2)

dr. Constantin GRIGORESCU
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RAPORTUL DINTRE LEGI ECONOMICE OBIECTIVE, 

CATEGORII ECONOMICE Șl MECANISMUL 

ECONOMICO-FINANCIAR (o
ÎN LITERATURA DE SPECIALI

TATE, raportul dintre legi, categorii 
economice și mecanismul economico- 
financiar a constituit un subiect puțin 
cercetat. Categoriile economice au fost 
abordate mai mult „în sine“, îndeo
sebi ca indicatori ai activității desfă
șurate și mai puțin în strînsă legătură 
cu acțiunea și utilizarea legilor eco
nomice.

Esența relațiilor economice, expri
mată de legile obiective nu poate fi 
sesizată de către oameni în mod direct 
în activitatea lor. După cum scria 
K. Marx, orice știință ar fi de prisos 
dacă forma de manifestare și esența 
lucrurilor ar coincide nemijlocit. în a- 
cest context, pentru dezvăluirea și ex
teriorizarea conținutului legilor obiec
tive, folosirea și respectarea cerințelor 
lor în procesul permanent al trecerii 
reciproce de la abstract la concret 
sînt necesare anumite mijloace și teh
nici de lucru, precum și elaborarea și 
statornicirea în practica economică a 
unui sistem categorial adecvat.

Categoriile economice, ca noțiuni fun
damentale de maximă generalitate ce 
reflectă laturi esențiale ale proceselor 
economice, se află într-o strînsă legă
tură cu legile economice, făcînd parte 
— așa. zicînd — din instrumentarul 
științific necesar folosirii acestora. Ele 
ajută studierea realității economice, 
deoarece „exprimă forma de existență, 
condiții de existență"1) în orîn- 
duirea socială respectivă, mareînd ast
fel trepte noi în procesul cunoașterii 
științifice.

în același timp, categoriile economi
ce, la rîndul lor, au forme concrete, 
materiale de manifestare, prin inter
mediul cărora se asigură cunoașterea 
mai precisă a realității economice, a 
aspectelor particulare, a detaliilor fe
nomenelor și proceselor etc.

De mare importanță teoretică și 
practică este dinamica acțiunii legilor 
economice. Deși legile economice res
pective exprimă întotdeauna aceleași e- 
sențe, totuși trecerea de la o etapă de 
dezvoltare a socialismului la alta pre
supune schimbări în gradul de cunoaș
tere și de realizare a cerințelor. în ma
nifestarea concretă a conținutului lor. 
Se știe că fenomenele și procesele eco
nomice se află în continuă transfor
mare. De vreme ce legile economice 
exprimă relații dintre fenomene și 
procese economice care se găsesc în 
permanentă mișcare, se înțelege că în
săși manifestarea acestora are loc, de 
fiecare dală, mai amplu, mai bogat. 
Condițiile materiale, obiective, în care 
acționează legea economică fundamen
tală a socialismului, legea creșterii 
productivității muncii și celelalte legi 
economice se maturizează : se dezvoltă 
omul însuși, capacitatea sa de cunoaș
tere a legilor ; se perfecționează mij
loacele de producție etc.

Legat de aceasta se impun modificări
•) K. Marx — Fr. Engels, Opere, voi. 13,

București, Ed. politică, 1962, p. 680. 

în sistemul de categorii economice și 
de indicatori, economici îneît prin in
termediul lor să se poată asigura o- 
glindirea fidelă și operativă a activită
ții economice mereu mai cuprinzătoare. 
Concomitent, are Ioc perfecționarea 
mecanismului economico-financiar și 
adaptarea lui noilor cerințe.

Pe linia raportului dintre legi și ca
tegorii economice, este de menționat, 
de exemplu, faptul că acțiunea legii 
valorii în socialism determină prezen
ța în economie a o serie de categorii, 
ca : muncă abstractă, valoare, bani, 
preț, cost de producție, venit net și al
tele.

Categoria valoare, ca expresie gene
rală și omogenă a elementului comun 
cuprins în mărfuri, anume munca abs
tractă, are o largă utilizare în procesul 
vînzării-cumpărării, în cristalizarea în 
mintea oamenilor, prin comparare, a 
ceea ce reprezintă o marfă față de alta, 
ca urmare a muncii materializate. O 
asemenea realitate este indisolubil le
gată de acțiunea legii valorii, căci pro
ducerea și schimbul de mărfuri pe baza 
timpului de muncă socialmente nece
sar obligă la comensurarea și, implicit, 
la consacrarea în acest sens a unor ca
tegorii, a unor instrumente științifice. 
Astfel, utilizarea categoriei valoare 
desemnează un moment, un pas, în 
procesul cunoașterii.

Acesta din urmă nu se încheie însă 
aici. Viața economică solicită aprofun
darea cunoașterii, fapt ce reclamă 
parcurgerea și a altor trepte ; ea are 
nevoie de mijloace de exprimare cît 
mai directă, cît mai exactă a pro
ceselor economice, ceea ce nece
sită utilizarea și a altor categorii. 
Spre a se putea exterioriza întreaga 
muncă socială înmagazinată în marfă, 
care nu se vede, nefiind direct sesiza
bilă de către om, se impune exprima
rea acesteia în bani și, deci, folosirea 
categoriei preț, cu toate avantajele 
(uneori și dezavantaje) pe care le are.

Cunoașterea modului de acțiune a 
legii valorii și folosirea concluziilor ce 
se desprind în practica economică — în 
întreprinderi, înseamnă, în esență, 
compararea în expresie bănească a 
cheltuielilor de muncă individuale cu 
cele socialmente necesare care repre
zintă „normă socială" de cheltuială de 
muncă, la un moment dat.

Folosirea tendințelor exprimate de 
legea valorii necesită cunoașterea nu 
numai a totalului cheltuielilor de 
muncă, a valorii, ci și a părților aces
teia. în consecință, se impune prezența 
în economie și a categoriilor cost de 
producție — expresie bănească a chel
tuielilor pe care unitățile economice le 
efectuează nemijlocit, pe seama resur
selor avansate de ele — și venit net — 
expresie bănească a plusprodusului 
creat. Conducerea unităților — pe baza 
autogestiunii economice financiare — 
apelează în mod obiectiv la evidenție
rea distinctă în formă bănească a 
cheltuielilor ocazionate de ele,, pre

cum și a părții care le depășește pe a- 
cestea, adică a valorii create de munca 
pentru societate.

Categoriile economice respective au 
și un conținut material. De exemplu, 
mărimea valorii (sociale) a mărfii, ex
primată prin preț, urmează mișcarea 
conținutului ei — timpul de muncă so
cialmente necesar, după cum mări
mea valorii individuale a mărfii este 
determinată de timpul de muncă indi
vidual. Categoria cost de producție are, 
și ea, un conținut material, reprezentat 
prin cheltuieli (exprimate în bani) de 
mijloace de muncă, materii prime, ma
teriale, combustibil, prin retribuirea 
muncii etc. Străbătînd noi trepte, pro
cesul cunoașterii devine astfel mai 
profund, mai bogat în conținut, mai 
științific.

Alte aspecte. Asigurarea eficienței 
economice este strîns legată de acțiu
nea legii valorii ; cunoașterea norme
lor sociale de cheltuială de muncă și 
respectarea lor stimulează promovarea 
noului, gospodărirea rațională a resur
selor. Un mare rol are și reflectarea 
corectă a consumului de muncă, a re
zultatelor obținute, precum și a dinami
cii reale a acestora, spre a se putea 
formula aprecieri corespunzătoare. In 
această privință, sistemul de indicatori 
valorici se înscrie, de asemenea, în pro
cesul concret de folosire a acțiunii 
legii valorii și a altor legi economice. 
Felul și modul de calcul ale indicatori
lor oglindesc și realizarea funcției de 
stimul, pe care o are însăși respectarea 
cerințelor legilor economice. Folosirea 
indicatorului producție globală, ca in
dicator de bază, în planificare și în 
stabilirea fondului, de retribuire nu 
asigură întotdeauna o apreciere reală 
asupra muncii și nici cointeresarea u- 
nităților. Perfecționarea conducerii și 
planificării economico-financiare în 
lumina Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22-23 martie a.c. are 
în vedere un complex de factori, 
în cadrul cărora o mare aten
ție se acordă pîrghiilor și mijloacelor 
economico-financiare, chemate să ducă 
la creșterea cointeresării în utilizarea 
resurselor și mărirea eficienței. Intro
ducerea ca indicator de bază a valorii 
producției nete în industrie, agricultu
ra de stat, construcții și transporturi 
permite cunoașterea în expresie bă
nească a valorii nou create în fiecare 
perioadă de timp, adică a mărimii ulti
melor două elemente ale valorii (r+p, 
— valoarea produsului creat de munca 
pentru sine și a produsului creat de 
munca pentru societate). Procesul uti
lizării acțiunii legii valorii determină 
astfel prezența unor categorii, a unor 
pîrghii economico-financiare spre a 
cuantifica nu numai valoarea, ci și di
feritele părți ale acesteia.

în partea a doua vom continua cu un 
alt exemplu și anume raportul dintre 
legea creșterii productivității muncii și 
unele categorii economice.

prof. dr. Constantin ENACHE
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FUNDAMENTAREA
EFICIENȚEI SCONTATE A PRODUCȚIEI - 
PREMISĂ A EFICIENȚEI INVESTIȚIILOR

DEZVOLTAREA complexă și echitabilă a întregii economii 
naționale se realizează în condițiile puternicului avînt al in
dustriei în cadrul căreia construcției de mașini îi revine un rol 
deosebit de important. Creșterea impetuoasă a ramurii con
strucțiilor de mașini și îndeosebi a subramurilor ei purtătoare 
ale progresului tehnic — mecanică fină, mașini unelte, electro
nică, electrotehnică — asigură premisele necesare valorificării 
superioare a resurselor naturale și de muncă, modernizarea 
continuă a tuturor ramurilor economiei noastre naționale.

Concomitent cu reînnoirea continuă a aparatului de producție 
pe baza tehnicii superioare, a întregii industrii românești, în 
construcția de mașini, potrivit politicii partidului de industriali
zare are loc o înzestrare sistematică a unităților productive cu 
mașini, utilaje, instalații și agregate la nivelul performanțelor 
mondiale pentru care se alocă anual importante . fonduri ma
teriale și bănești, precum și un apreciabil volum de fonduri 
valutare.

Ca urmare a dotării cu tehnică modernă, mai bunei organi
zări a producției și a muncii, introducerii de noi tehnologii și 
creșterii gradului de utilizare a fondurilor fixe din dotare, are 
loc diversificarea și creșterea producției și, are loc, an de an, o 
îmbunătățire evidentă a rezultatelor economice și de producție 
în această ramură.

Ca rezultat al preocupărilor pentru eficiența întregii activi
tăți economice, în anul 1977 ritmul mediu de creștere a produc
tivității muncii în ramura construcțiilor de mașini a fost de 
peste 9 la sută, iar costurile totale de producție au fost reduse 
cu peste 2 miliarde lei. Tot ca urmare a îmbunătățirii rezulta
telor de producție s-au redus costurile totale la 1 000 lei pro
ducție marfă, a crescut eficiența utilizării fondurilor fixe, iar 
rentabilitatea realizată a crescut de la un an ,1a altul. Realiză
rile obținute de construcția de mașini atît la nivelul centrale
lor industriale, cît și la nivelul întregii ramuri, puteau fi mult 
mai mari, dacă nu număr de unități noi puse în funcțiune, și-ar 
fi realizat indicatorii proiectați și eficiența economică prevăzu
tă. Datorită nerealizării indicatorilor de eficiență economică 
.proiectați unele unități noi puse în funcțiune nu-și pot recupera 
în termenul legal investiția aprobată, ceea ce determină, la ni
velul ramurii, unele aspecte de rămânere în urmă : se reduce 
potențialul economic al ramurii și, datorită nerecuperării la ter
mene a investiției alocate și creșterea costurilor asociate, se di
minuează pe o perioadă îndelungată venitul net creat în această 
ramură și în mod corespunzător se reduce venitul național pro
venit din industrie. Este cunoscut faptul că economicitatea tu
turor unităților productive noi este o lege a progresului econo
mic impusă de progresul tehnic, de dotarea cu mașini și utilaje 
moderne, de efortul material și financiar făcut pentru crearea 
tuturor condițiilor de producție, iar nerealizarea eficienței eco
nomice proiectate este considerată o eroare economică, o lipsă 
de competență profesională a celor care au participat la proiec
tarea acestor unități noi.

După unele concluzii generale și după părerea noastră, prin
cipalele cauze care au condus și încă mai conduc la aceste re
zultate nesatisfăcătoare, sînt mai ales de ordin economic și sînt 
determinate, pe de o parte de complexitatea și dinasmismul spe
cific produselor industriei construcțiilor dc mașini aflate sub ac
țiunea progresului tehnic continuu, insuficienta cunoaștere a ne
cesarului real intern și a posibilităților de export de astfel de 
produse de către beneficiari și proiectanți, iar pe de altă parte 
se întîmplă ca proiectantul general să elaboreze documentații 
tehnico-economice sumare, cu indicatori insuficient fundamen
tați din punct de vedere al organizării și al planificării produc
ției în industria construcțiilor de mașini, mai ales pentru uni
tăți noi cu producție individuală și de serie mică.

Pentru a evita producerea în viitor a unor rezultate nesatis
făcătoare și pentru îmbunătățirea muncii de proiectare de noi

unități productive în această ramură, apare necesară aplicarea 
unui complex de măsuri dintre care, după părerea noastră, cele 
mai importante și urgente sînt următoarele :

Se impune ca proiectantul general, împreună cu centralele 
industriale și ministerul titular de plan, prin anchete, sondaje, 
statistici și investigarea unităților economice care utilizează sau 
comercializează produse ale construcțiilor de mașini, să stabi
lească necesarul real de produse pentru piața internă și pentru 
export în perspectiva a cel puțin 5 ani. Pe baza necesarului de 
produse astfel stabilit, se vor putea alcătui programe de produc
ție pentru proiectarea de noi unități productive în care cel puțin 
50 la sută din produse să fie cert realizabile, urmînd ca dife
rența de produse pînă la nivelul producției (capacității) aproba
te, să se identifice și să se cuprindă în program pe baza indi
cilor tehnico-economici specifici —■ consum specific de materii 
prime, materiale, manoperă directă, costuri unitare și preț de 
producție medii valabile pentru produsele din program cert rea
lizabile. Totodată, vor trebui identificați toți factorii și tendin
țele care vor putea acționa asupra programutui de producție și 
se vor exprima cantitativ și valoric toți acești factori etapă 
cu etapă.

Pentru a evita în viitor repetarea acelor situații cînd 
nu s-a realizat programul de producție fizică, eficiență econo
mică și nu s-au recuperat în termen unele investiții alocate, 
proiectantul general va trebui să stabilească și să verifice efi
ciența economică a produselor cerute pe piața internă, folosind 
metoda analizei valorii în perspectivă, iar pentru producția de 
export să stabilească nivelul eficienței la export, ținînd seama 
de politica și nivelul prețurilor la produsele finite, precum și de 
gradul de valorificare a materiilor prime (minereu, 
cocs, feroaliaje) ținînd seama de consumurile integrate de me
tal și de laminate, precum și de tendințele prețurilor pentru a- 
sigurarea cu materii prime ultilizate, după relația :

n
Cj = aiy + Xj unde i = 1,2 ... n 

y i
în același sccp, pentru a evita construirea de spații și incinte 

productive supradimensionate care duc la reducerea acumulări
lor prin creșterea costurilor pe unitate de produs și reducerea 
eficienței fondurilor fixe pentru aceeași unitate, proiectantul 
de specialitate va trebui să determine mai întîi capacitatea de 
producție a verigilor și unităților de producție (utilaje conducă
toare, ateliere, secții și întreprinderi) să stabilească încărcarea 
și corelarea precum și gradul de utilizare al acestor capacități 
și după aceasta, și pe această bază, să elaboreze teme pentru 
planul general și pentru construcția de noi incinte de producție 
din investiții noi.

în vederea cunoașterii realităților economice privitoare la 
produsele din programul întocmit pentru noile unități, produse 
asimilate sau care sînt în curs de asimilare sau cu pregătire de 
producție terminată și pentru a asigura o eficiență economică 
optimă a producției în noile unități, este necesar să se întoc
mească un releveu economic, a căror date economice (consu
muri specifice de materii prime, materiale, combustibilul, 
energie, manoperă directă, costuri specifice, capacități, indici de 
utilizare și prețuri efectiv realizate, care analizate de proiectanți 
de specialitate și „curățate" de inerente influențe negative (gre
șeli de conducere asupra fabricației) să poată fi folosite ca date 
de bază pentru elaborarea părții economice a proiectelor și 
Ia fundamentarea oportunității eficienței economice a produc
ției și pe această bază, să se determine eficiența econo
mică a investiției alocate pentru noul obiectiv. Pen
tru proiectarea unui sistem de indicatori tehnico-eco-

dr. V. OJOG
(Continuare în pag. 24)
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OBSERVAM îm numărul trecut al revistei 
că unele confuzii provin din neglijarea 
procesului de egalizare a ratei profitului 
și de formare a unui profit mediu. Marx 
a definit profitul mediu ca profit egal la 
capital egal obținut în diverse ramuri de 
activitate, indiferent de compoziția orga
nică. Aceasta înseamnă că o porțiune dată 
din capitolul unei lamuri avind o compo
ziție organică anumită (compoziție medie 
pe ramură, in calculul căreia intră toate 
categoriile de unități, mai dotate și mai 
puțin dotate) obține, dacă privim lucru
rile pe o perioadă îndelungată, aceeași 
cantitate de profit cu orice altă porțiune 
egală de capital din alte ramuri, indife
rent de proporția în care capitalul total 
se împarte în c și v (constant și variabil). 
Marx a făcut abstracție prin urmare 
de diferențele de compoziție organică 
dintre unitățile din interiorul ramurilor. în 
medie, în ramura care are compoziție in
ferioară se creează, cu același capital, o 
cantitate mai mare de valoare nouă și, 
la o rată dată a plus-valorii, și o canti
tate de plusvaloare și deci de profit (nu 
de profit mediu).

Acestui mod de tratare i se poate 
obiecta că nu a ținut seama de comple
xitatea muncii din diverse ramuri, ea fiind 
mai ridicată acolo unde compoziția orga
nică este mai înaltă, de compensațiile 
care pot interveni între rata plusvalorii și 
masa muncii vii utilizate. Dar plusvaloa- 
rea mai mare creată de un salariat nu 
poate compensa numărul redus al aces
tora în ramurile a căror compoziție orga
nică este situată net deasupra mediei pe 
societate. Dacă mărfurile s-ar vinde la 
valoarea l-or, oricît ar părea de necrezut, 
profitul ar fi mai ridicat în ramura în 
care compoziția organică este mai joasă 
și forța productivă a muncii mai scăzută. 
La un capital cu compoziția organică de 
60 c + 40 v (v reprezentînd indice de 
muncă) rata virtuală a profitului este

Cu privire la unele critici 
recente ale teoriei 

marxiste a profitului 
si valorii-muncâ <"> 

mai mare decît la un capital avind com
poziția organică de 85 c -j- 15 v, căci 15 
muncitori nu pot produce tot otita plus- 
valoore cit 40. Profitul egal al capitalului 
egal, indiferent de compoziția organică a 
diverselor ramuri este in teoria lui Marx 
compatibil cu diferențe ale profitului în
casate de unități de puteri economice di
ferite în interiorul aceleiași ramuri. For
marea profitului mediu se ,,împacă“ și cu 
diferențe ale ratei profitului între ramuri 
î.ntr o perioadă dată și cu diferențe între 
ramuri chiar pe perioade mari, dacă o 
ramură sau mai multe se sustrag proce
sului de migrare și egalizare sau dacă o 
ramură sau mai multe nu pot să participe 
la același proces. Egalizarea ratei profi
tului realizată prin migrarea capitalului 
coincide în ultima instanță cu redistribui
rea valorii noi și a plusvalorii create în 
diverse ramuri, cu participarea la profit a 
capitaliștilor în raport cu mărimea capi
talurilor lor și independent - pînă la un 
punct — de mărimea plusvalorii create de 
fiecare. Plusvaloarea însușită și plusvaloa- 
rea creată de o ramură dată de produc
ție nu coincid.

Jean Ullmo așează sub semnul între
bării însăși esența valorii-muncă, deter
minarea ei prin timpul de muncă social
mente necesar, acuzîndu-l totodată pe 

Marx și de renunțarea Ia valoarea-muncă. 
,,Mai profund, scrie autorul, conceptul 
însuși de valoare-muncă eșuează prin 
diferențele de productivitate" ').

Diferențele de productivitate ale muncii 
nu pot să pună sub semnul îndoielii con
ceptul valoare muncă (medie), întrucît 
valoarea fiind unică pentru produsul de 
o calitate anume, ea implică existența în 
cadrul ramurii a unor unități care lu
crează în condiții de oroducție deosebite 
și cu productivități diferite. Prețul, ca ex
presie bănească a valorii, egal la produse 
egale ca valoare de întrebuințare într-o 
perioadă dată, dovedește existența aces
tei valori unice. Dacă acest lucru nu se 
intîmplă întotdeauna, de aici nu reiese că 
o diversitate de prețuri este urmarea unei 
diversități de valori sociale pentru una și 
aceeași marfă. Ruinarea, concentrarea și 
centralizarea capitalului și alte procese 
ale producției de mărfuri capitaliste n-ar 
putea fi explicate dacă n-ar ființa o va
loare unică în condiții de productivitate 
diferită. Fără valoarea unică nici produ
cerea unor cantități diferite de plusva
loare de către aceeași cantitate de supra- 
muncă cheltuită în întreprinderi diferit do
tate, idee împărtășită de Jean Ullmo, 
n-ar fi o realitate palpabilă. Admițînd 
cantitățile diferite de plusvaloare create 
cu aceeași cantitate de supramuncă, - 
de complexitate sau intensitate diferită — 
Jean Ullmo recunoaște implicit, deși in
voluntar, determinarea valorii prin timpul 
de muncă socialmente necesar,

„Neputința" teoriei valorii muncă „de 
a ține seama de o economie în miș
care" ®), incriminată de Jean Ullmo, este 
lipsită și ea de temei. Dacă autorul nu 
poate să-și explice, în baza teoriei valorii 
muncă, ceea ce se intîmplă azț în capi
talism, nu este de vină această teorie. 
Atunci cînd se pleacă de la ipoteza că 
teoria reflectă nemijlocit practica, se 
ajunge întotdeauna la negarea teoriei.

MIRCEA ȘILE1CHI AUCE tASCU

fSHBSfflly

® După cum arată autorii, 
Mircea Șilețchi și Alice Lascu, 
scopul lucrării lor Informația, 
entropia și procesele sociale 
(Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, 1978, 248 
p.) este de a prezenta o serie

de modele de dezvoltare so
cială, elaborate prin aprofunda
rea proceselor entropice, infor
maționale și de comunicație. 
Accentul este pus pe studiul 
metodelor de conducere, previ
ziune, planificare și de organi
zare socială. In măsura in caro 
dezvoltarea orientată implică 
epuizarea treptată a resurselor, 
a căror Înlocuire este lipsită de 
certitudine, se poate vorbi de o 
entropie socială, semnificind 
dezordine și dezorganizare. 
Entropia este insă o caracte
ristică a sistemelor izolate, in 
timp ce sistemele sociale nu 
sint izolate, dacă avem in vede
re relația societate-mediu natu
ral. Crearea unui echilibru per
manent intre natură și dezvol
tarea socială stimulează dezvol
tarea socială. Autorii militează 
pentru elaborarea unui sistem 
de indicatori sociali care să asi
gure o imbinare de obiective pe 
termen lung ale dezvoltării so
ciale. Ei elaborează o serie de 
modele cu caracter de progno
ză, printre care un model cu 
mai multe niveluri ale sistemu
lui global, în cadrul căruia sint 
prezentate variantele și relațiile 

modelului demoeconomic, teh- 
noeconomic și tehnoecologic.

Ipoteză în relația 
productivitate-fonduri fixe

• Revista WIRSTCHAFTS- 
WISSENSCHAFT, nr. 5/mai 1978, 
publică studiul Zu einigen An- 
forderungen dauerhaft hoher 
Produktivităssteigerung an die 
Grundfondsokonomie (Despre 
unele cerințe față de economia 
fondurilor fixe pe care le pune 
creșterea continuă a productivi
tății muncii), semnat de Anne- 
liese Braun, in care se anali
zează unele condiții de modifi
care a cotei fondurilor fixe și a 
contribuției acestor fonduri la e- 
ficiența macroeconomică, în 
contextul extinderii reproducției 
intensive. Pe baza relației dintre 
dezvoltarea compoziției organi
ce și cota fondurilor fixe, autoa
rea elaborează o ipoteză asu
pra influenței substituției priori
tare a muncii vii și eficienței 
sporite a fondurilor lixe asupra 
evoluției cotei fondurilor fixe in 
produsul brut : „Dacă creșterea 

productivității muncii este reali' 
zată în principal pe baza sub
stituirii muncii vii prin fonduri 
fixe, atunci cheltuielile totale 
ale reproducției pentru munca 
vie cresc mai încet decît forma
rea fondurilor fixe. Aceasta este 
o expresie a creșterii compoziți
ei organice. Ca urmare, in con
dițiile tendinței de creștere a 
cotei fondurilor fixe în produsul 
brut, se manifestă o tendință de 
scădere a cotei fondurilor fixe 
in produsul net, dacă nu acțio
nează unii factori in sens con
trar".

Statistica și peripețiile 
dolarului

• Pierre Dhonte încearcă să 
argumenteze, intr-un articol pu
blicat de CHRONIQUES D’AC- 
TUALITE de la S.E.D.E.I.S. (nr. 
11/iunie a.c.), teza pe care o 
exprimă succint in titlu : De 
mauvaises stastistiques ont con- 
tribue ă la chute du dollar (Sta
tistici inadecvate au contribuit la 
căderea dolarului). Diagnosticul 
scăderii recente a dolarului — 
spune autorul — afirmă că, ir,



ȘCOLI • CURENTE • ECONOMIȘTI

Aceasta cu atît mai mult cu cît fenome
nele economice sint mai complexe și mai 
deformate de tranzacții, de expresii mo
netare. Știința pornește de la realitate, o 
poate explica, poate chiar servi la trans
formarea ei, dar nu coincide cu ea. Ne
garea, de pildă, de către Jean Ullmo a 
teoriei valorii prin cazul ipotetic, dar vero
simil, a două întreprinderi la fel de do
tate, dar inegal organizate, dovedește 
din nou o neînțelegere a acesteia. „Limi
tarea modelului marxist va apare încă 
mai bine, pentru că este sub formă mai 
simplificată, în cazul a două întreprinderi 
a și a’, ale unuia și aceluiași sector, uti- 
lizînd aceeași tehnică, deci in particular 
aceleași proporții de capital constant și 
variabil, C și V, dar din care una, a’, este 
mai bine organizată decît cealaltă și are, 
în consecință, o productivitate superioară. 
Exemplul este mai pur decît în cazul pre
cedent, pentru că productivitatea munci
lor care sînt comparate aici nu sînt „mas
cate" prin diferența capitalului fix 
asociat" •’). Realmente exemplul este mai 
pur, dar el nu infirmă modelul marxist, ci 
îl confirmă. Valoarea este muncă mate
rializată, cheltuită pentru producereo 
mărfurilor și mărimea valorii cantității to
tale de mărfuri produse de o întreprin
dere depinde de cantitatea de muncă 
medie simplă cheltuită în unitatea eco
nomică. Atunci cînd factorii de producție 
materiali sînt egali în două întreprinderi, 
dar organizarea muncii și a producției 
diferă, diferă mai mult sau mai puțin can
titatea și intensitatea muncii, prin urmare 
și cantitatea de muncă prestată. Același 
număr de muncitori cheltuiesc, ca urmare, 
cantități diferite de muncă și creează 
cantități inegale de valoare de întrebuin
țare și de valoare. La aceasta se adaugă 
și o calitate superioară a muncii consu
mate in întreprinderea mai bine organi

zată, împrejurare care are implicații di
recte asupra cantității de muncă medie 
simplă creatoare de valoare. Pe de altă 
parte, compoziția organică a capitalului 
nu este aceeași în două întreprinderi cu 
aceeași dotare tehnică, dar cu organizare 
diferită, pentru că volumul de obiecte 
ale muncii transformate în produs este 
direct proporțional cu gradul de sincro
nizare al muncilor efectuate de persona
lul combinat al întreprinderilor, cu nivelul 
organizării producției și a muncii ').

Negînd și el teoria valorii-muncă, Paul 
Fabra încearcă să demonstreze justețea 
tezei lui Ricardo conform căreia valori 
inegale pot fi produse în condițiile utili
zării aceleiași mase de muncă. Exemplul 
cifric pentru confirmarea teoriei lui Ri
cardo și infirmarea celei a lui Marx por
nește de la durate de producție diferite5). 
Intr-un caz capitalul avansat la începutul 
anului este de 2 000 de dolari, iar numă
rul muncitorilor angajați de 40. Dacă se 
face abstracție de materia primă, rata 
profitului fiind 10 la sută, produsul muncii 
anuale — afirmă în esență Paul Fabra — 
se vinde cu 2 200. Profitul este de 200 și 
poate fi bineînțeles reinvest'd. în al doilea 
caz, capitalul avansat la începutul anu
lui este de 1 000 de dolari, iar numărul 
de muncitori de 20. Nefiind finit la sfîrși- 
tul primului an, produsul se prelucrează 
in continuare în anul II, prin angajarea 
a 20 de muncitori noi, sau, ceea ce este 
același lucru, prin plata și folosirea în 
continuare a muncitorilor vechi. După 
calculele lui Fabra, care sînt corecte, pen
tru a obține aceeași rentabilitate cu 
primul, al doilea antreprenor trebuie 
să-și vîndă marfa cu 2 310 doi. (nu cu 
2 200), deși cantitatea totală de muncă 
folosită este aceeași în ambele situații. 
Antreprenorul al doilea a investit un 
capital de 2 100 (și nu de 2 000). Această 

sumă de 2 100 este formată din 1 100, 
valoarea produsul primului an

1 000 X 10
> 1 100 = 1 000 +----------------

100
și din noua investiție de 1 000 făcută în 
anul II. Dacă marfa s-ar fi vindut in 
primul an, pe ea se încasau 1 100 doi. și 
antreprenorul putea investi acum 2 100 
doi. într-o nouă afacere. în concepția lui 
Fabra 2 310 reprezintă valoarea produsu
lui fabricat de antreprenorul al doilea. 
Deși calculul nu este greșit aprecierea 
esențelor este eronată. în realitate 2 310 
este preț de producție, format prin adău
garea la costuri a profitului mediu și nu 
a plusvalorii. Capitalul imobilizat, fixat în 
valori de întrebuințare netermînate nu 
creează nici un atom de valoare nouă. 
Din calculul comercial pe care Paul Fabra 
îl acceptă ca teorie, ca adevăr științific, 
nu rezultă mărimea valorii create in pro
ducție. Capitalismul se conduce după 
legile înmulțirii banilor care nu coincid 
în fiecare caz cu legile creării valorii noi. 
întreprinzătorul capitalist pretinde profit 
corespunzător capitalului plasat într-o 
afacere oarecare și judecă la fel ca un 
depunător de bani care mizează pe o 
dobîndă anumită. Paul Fabra prezintă 
drept teorie calculele practice ale unor 
agenți economici. Avînd un grad insu
ficient de abstractizare în notarea acestor 
fenomene Paul Fabra se mișcă între feno
men și esență.

Constantin SÎRBU

') Jean Ullmo. Sur quelques eonceptes 
marxistes. Revue economique, nr. 1/1973, 
p. 117.

2) Idem, p. 121
3) Ibidem
4> Vezi Marx — Engels. Opere voi. 25. 

Ed. politică. 1968. p. 141—142.
5> Paul Faibra. L'anticapitalisnic. Essai 

de rehabilitation de l’economie politique, 
p. 166.

genere, scăderea parității unei 
monede se datorează creșterii 
excesive a creditului acordat in 
această monedă. Dar examina
rea cifrelor nu confirmă acest 
diagnostic. Dolarul a slăbit fără 
ca să existe, la prima vedere, o 
creștere excesivă a creditului in 
S.U.A. P.D. conchide că statisti
cile monetare americane nu co
respund realității. In adevăr, a- 
naliza ar arăta că in S.U.A. nu 
există un mijloc adecvat de mă
surare a creditului, intrucit nu 
ține seama de intervențiile in 
favoarea dolarului. Dacă aceas
tă evidență ar exista, s-ar ob
serva că diferența era in 1977 
de ordinul a 34 miliarde de do
lari, ceea ce ar explica mersul 
descendent al dolarului conform 
teoriei amintite.

Pesimismul 
unor economiști

• Comentind in WALL STREET 
JOURNAL din 22 iunie 1978 at
mosfera de ansamblu care a 
domnit fa Conferința a peste 
50 de economiști adunați pe 
insula Martha’s Vineyard, din 

inițiativa Băncii Federale de Re
zerve din Boston, Lindley H. 
Clark Jr. scrie că, explicit sau 
implicit, experții par să 'între
zărească viitorul in același fel : 
ei prevăd o nouă recesiune. Ni
mic nu permite să se spună că 
lupta împotriva inflației este e- 
ficace. Dacă guvernul ar intro
duce o politică clasică de lup
tă împotriva inflației, respectiv 
de reducere a cheltuielilor sta
tului și a masei monetare, ar re
zulta in cițiva ani 10-12 milioa
ne de șomeri. Propunerea de 
stabilizare a economiei la nive
lurile actuale de inflație și șo
ma/', aricit a apărut de modestă, 
urmărindu-se doar să se împie
dice agravarea inflației, a fost 
totuși apreciată ca fiind practic 
inaplicabilă.

• In lucrarea Organizarea 
muncii conducătorului de între
prindere, Editura tehnică, 1978, 
148 p, M. Dumitrescu iși conti
nuă dezvoltarea ideilor cuprinse 
intr-o carte anterioară — ,,Con
ducerea colectivă in unitățile e- 
conomice de stat". Autorul scoa
te in relief faptul că, in execu
tarea mandatului social primit.

conducătorul participă activ la 
constituirea viitorului, fiind soci
almente responsabil pentru efi- 
cientizarea activității de condu
cere. In lucrare sint investigate 
o serie de metode, tehnici și 
procedee de lucru care să se 
constituie drept suport al inter
venției eficiente a conducători
lor. Dintr-un sondaj rezultă că

ponderea pe care ar trebui să o 
acorde cadrele din țara noastră, 
indeosebi directori de întreprin
deri, atributelor conducerii este: 
prevedere 36 la sută ; organiza
re 25 la sută ; coordonare 16 
la sută; decizie 12 la sută; 
control 11 Io sută. In prezent 
insă cea mai mare parte a 
timpului se consumă in exerci
tarea atributelor de coordonare 
și control. Auto'ul tace une’e 
propuneri privind anumite rela
ții cantitative între proporțiile de 
timp de realizare ale diferite
lor atribute și indică o ser e de 
măsuri care pot contribui fa
perfecționarea conținutului și 
exercitării atributelor conducerii. 
Preocupările pentru perfecționa
rea conducerii — spune M.D.
trebuie să aibă in centrul loz 
omul, factor determinant a! în
tregii dezvoltări sociale.



Pregătirea înfăptuirii planului 
pe anii 1979 — 1980

(Urmare din pag. 2)

lor cu consumuri de materiale și eneraetice 'căzute etc. 
Nu trebuie omis din vedere că necesarul de materii 
prime, materiale, energie, pentru producția prevăzută în 
plan pe următorii doi ani, este echilibrat în balanțele ma
teriale cu resursele în condițiile acțiunii de reducere a 
consumurilor materiale, fapt care impune luarea unor 
măsuri ferme la nivelul fiecărei întreprinderi pentru înca
drarea în normele stabilite prin plan. în stadiul actual de 
dezvoltare economică a țării noastre, cînd laturile calita
tive au căpătat un rol preponderent, economia nu are și 
nu poate să irosească resurse suplimentare. în acest con
text, trebuie subliniată necesitatea unei preocupări parti
culare pentru folosirea rațională a resurselor energetice, 
în care scop se impune aplicarea neîntîrziată a unor 
măsuri concrete pentru reducerea substanțială a consu
murilor de combustibil și energie — încă destul de ridi
cate în țara noastră, în comparație cu cele înregistrate în 
alte țări.

O problemă de o deosebita importanta m uimuiuin ; 
doi ani o constituie creșterea în continuare a productivi- ț 
tății muncii — componentă fundamentală a politicii par- I 
tidului de sporire a eficienței economice. Pentru acea- I 
sta este necesar ca întreprinderile să elaboreze plănuii i 
de măsuri și estimări concrete care să fundamenteze pe 1 
factori creșterea productivității muncii planificate. Gra- ’ 
dul de dotare tehnică, tehnologiile moderne ce se aplică 
în producție, calificarea personalului muncitor, eviden
țiază în următorii doi ani noi și însemnate posibilități de 
creștere a productivității muncii.

întregul complex de acțiuni necesar de întreprins în 
etapa care urmează, cu privire la pregătirea producției 
pentru anii 1979—1980, va ajuta nemijlocit la clarificarea 
și soluționarea din timp a principalelor probleme care 
decurg din sarcinile ce revin întreprinderilor din preve
derile planului național unic pentru acești doi ani. Este 
evident însă că obiectivele superioare materializate în 
indicatorii de plan pe următorii doi ani, se întemeiază, 
în primul rînd, pe realizarea în cele mai bune condițiuni 
a sarcinilor pe anul în curs, fapt care reclamă eforturi 
susținute din partea tuturor oamenilor muncii în direcția 
înfăptuirii exemplare a prevederilor producției fizice, de 
reducere a cheltuielilor, de înfăptuire a programelor de 
export și investiții.

Fundamentarea eficientei>

scontate a producției
(Urmare din pag. 21)

nomici raționali (consumuri, costuri specifice, indici de uti
lizare a capacităților de producție) și pe această bază proiecta
rea unei eficiențe economice maxime, proiectantul general va 
trebui să folosească norme de consumuri și de utilizare cores
punzător dotării tehnice, să cuprindă în costuri toate materi
ile prime necesare, stabilite în documentația tehnică aprobată, 
să aplice prețurile legale în vigoare corespunzătoare caracteris
ticilor tehnice și funcționale ale materiilor prime, materialelor, 
combustibil, energie, manoperă utilizate etc. în același scop se 
impune renunțarea atît la nomenclatorul restrîns de materii 
prime cît și la folosirea unor prețuri medii arbitrare care nu 
reflectă realitatea și care au constituit și mai constituie și azi 
o cauză principală a rezultatelor negative la care s-a ajuns în 
această ramură.

în același scop proiectantul trebuie să prevadă asigurarea cu 
utilaje de performanță în această ramură numai în măsura în 

care acestea asigură o calitate superioară și o reducere a costu
rilor pe unitate de produs față de costurile specifice ce revin 
unității de produs folosind tehnica existentă ; cunoscînd că ne- 
încărcarea la maxim a utilajelor de performanță duce la nerea- 
lizarea producției nete planificate cu toate consecințele ce 
decurg din aceasta.

O preocupare deosebită este necesară din partea proiectan
tului de specialitate pentru aplicarea celor mai bune metode de 
optimizare a resurselor și pentru a fundamenta științific, mai 
întîi, eficiența economică a producției, și pe această bază, efi
ciența investiției noi.

Acest concept de lucru și metodele respective au fost apli
cate în cazul întreprinderii de utilaj chimic Bistrița și în alte ca
zuri, obținîndu-se rezultatele scontate (nivel de indicatori și efi
ciență) cu toate șansele să fie realizate practic. în condițiile apli
cării concrete a acestui concept și metodologiei realist-științi- 
fice trebuie să acceptăm, ca în orice activitate rațională de an
ticipație economică și un anumit coeficient de risc ; dar acesta 
trebuie să fie luat în considerație ținînd seama numai de cau
zele obiective specifice ramurii cum sînt nerealizarea volumului 
de producție aprobat (capacitatea) ca urmare a scăderii greută
ții specifice a produsului din lipsă de comenzi, schimbare de 
profil, lipsă de forță de muncă calificată, de modificări de pre
țuri la materia primă sau la produs etc.

Tipizarea produselor
(Urmare din pag. 9) importuri. Urgentarea asimilării de noi motoare ar permite nu numai diversificarea mai largă a producției, dar și creșterea mai accentuată a livrărilor la export.

9 Unele neajunsuri sînt și în direcția organizării 
producției echipamentelor de comandă și acționare 
electrică. In momentul de față se produc instalații cu acționare electrică cu ajutorul Institutului de cercetări și proiectări electrotehnice (I.C.P.E.), care le realizează în regim de microproducție. Aceasta nu este însă o rezolvare, întrucît instalațiile respective ar trebui realizate de o întreprindere profilată care să le livreze modulate și să-și asume întreaga răspundere pentru calitatea lor.® La instalațiile de foraj se utilizezază cantități mari de cabluri de manevră. Nomenclatorul de sortimente de cabluri ce se execută de unitățile specializate din țară este încă restrîns, neacoperind cerințele actuale. Luarea măsurilor necesare pentru rezolvarea 

acestei probleme are o mare importanță în economisirea fondurilor valutare și sporirea eficienței economice.® în transportul de utilaje petroliere se utilizează tot felul de autoșasiuri. Or, întreprinderile producătoare de utilaje petroliere nu pot să-și procure întotdeauna autoșasiurile corespunzătoare diferitelor instalații autopropulsate cu sarcini utile de 19—23 tone în formula 876, întîmpinînd adesea mari greutăți din partea întreprinderii de autocamioane Brașov, care nu este suficient de receptivă la asemenea comenzi, deși are mari posibilități pentru a realiza astfel de produse. De asemenea, lipsind ajutorul unităților din țară, întreprinderile producătoare de instalații petroliere autopropulsate cu o capacitate portantă de 60 tone sînt nevoite să recurgă la importuri costisitoare.DISPUNEM de largi posibilități de creștere, diversificare și acoperire a cerințelor pentru un volum tot mai mare de utilaje petroliere. Nivelul atins în prezent de industria românească de profil, care își exportă produsele în peste 35 de țări, trebuie menținut ridicat și în continuare. Iată de ce trebuie acordată maximum de grijă și receptivitate din partea tuturor participanților la realizarea produsului finit, astfel îneît prestigiul de care se bucură astăzi marca de fabricație „Made ir Romania" să crească în viitor și mai mult.
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PRINCIPALUL purtător material al 
progresului tehnico-științific contem
poran îl reprezintă producția industriei 
construcțiilor de mașini. De dimensiu
nile și mai ales de structura și nivelul 
tehnic al producției acestei ramuri 
depind într-o măsură hotărâtoare pro
movarea mecanizării complexe și a au
tomatizării producției, extinderea pro
cesului de cibernetizare, dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale și creșterea 
productivității muncii în toate ramurile 
economiei naționale. De asemenea, 
aplicarea largă a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane nu este posibilă 
iară dezvoltarea susținută a industriei 
chimice.

De aceea, aceste ramuri sînt cele mai 
dinamice, pentru dezvoltarea lor fiind 
alocate mari investiții care asigură atît 
construirea unor noi capacități produc
tive, cît și modernizarea celor existente. 
Pe această bază, ca și prin dezvoltarea 
cercetării, are loc și diversificarea pro
ducției în cele două ramuri menționate, 
se ridică nivelul tehnic al produselor.

Așa cum se vede din tabelul nr. 2, în 
țările membre ale C.A.E.R. ritmul de 
creștere a producției construcțiilor de 
mașini — cu unele excepții și ritmul 
din chimie — depășește sensibil pe cel 
al întregii producții industriale, ceea 
ce asigură creșterea ponderii acestor 
ramuri în valorificarea resurselor și în 
formarea producției industriale. Influ
ența și posibilitățile de asigurare a ce
rințelor progresului tehnic în ansam
blul economiilor naționale depind însă 
nu numai de dinamica producției glo
bale, ci mai ales de structura internă 
a acestor ramuri care se modifică da- 

"s torită dinamicilor mai ridicate ale celor 
mai moderne producții din cadrul lor.

Astfel în R.D.G. în perioada 1961— 
1975 producția construcțiilor de mașini 
și a prelucrării metalelor a crescut cu 
267%, producția electrotehnicii, a elec
tronicii și cea de aparataj cu 378%, din 
care producția de aparate și utilaj pen
tru dirijare, observație și control cu 
982%, de aparatură electromedicală cu 
460%, de mijloace tehnice pentru in
formatică și evidență cu 1 200%. In Po
lonia volumul producției de mecanică 
fină, electrotehnică și electronică a 
crescut în perioada 1961—1975 de 11 ori. 

în țara noastră industria construcții
lor de mașini a cunoscut o puternică 
dezvoltare și diversificare în ultimul 
deceniu, producția crescînd în perioada 
1965—1976 de 5,8 ori în construcțiile de 
mașini, de 7,5 ori în electrotehnică și 
de 5,2 ori la construcții metalice și pro
duse metalice ; în această perioadă au 
fost puse, practic, bazele unor noi I 

subramuri ale construcțiilor de .mașini. 
Ramurile purtătoare ale progresului 
tehnic — electronică, electrotehnică, 
mecanică fină și optică, industria de 
mașini-unelte și utilaje tehnologice — 
și-au sporit ponderea în producția ra
murii construcțiilor de mașini de la 
20,8% în 1965 la peste 26% în 1975.

în Ungaria, producția mijloacelor 
tehnice pentru telecomunicații și cea 
de tehnică a vidului a crescut în peri
oada 1961—1975 de două ori mai re
pede decît producția construcțiilor de 
mașini, producția de aparate de 1,4 ori, 
producția de utilaj și aparate electro
tehnice de 1,04 ori mai repede ; pro
ducția tehnicii de calcul a crescut nu
mai în cincinalul 1971—1975 de 10 ori. 
în Uniunea Sovietică, în 1965—1975, în 
cadrul construcțiilor de mașini a căror 
producție a sporit de peste 3 ori, o 
creștere mai rapidă au cunoscut pro
ducția de aparate și mijloace de auto
matizare (de peste 3,3 ori), de tehnică 
de calcul (de peste 8 ori), de utilaj pen
tru industria chimică și petrolieră,

în cadrul industriei chimice a cres
cut mai rapid producția de mase plas
tice, rășini sintetice, fibre și fire sinte
tice. Astfel, în deceniul 1965—1975 pro
ducția de fibre și fire sintetice a cres
cut în România de 5,8 ori mai repede 
decît întreaga industrie chimică, în 
R.D.G. — de 2,9 ori, în Cehoslovacia ■— 
de 2,7 ori, în Polonia — de 1,7 ori și 
în Ungaria — de 1,6 ori.

Pe această bază, în țările membre 
ale C.A.E.R. aflate în plin proces de 
industrializare a crescut și s-a diversi
ficat exportul de produse ale ramuri
lor de bază ale industriei, a sporit con
tribuția lor în balanța comerțului ex
terior a țărilor respective. Astfel, in 
perioada 1970—1976 ponderea mașinilor 
și utilajelor în export s-a majorat de 
la 29% la 42% în Bulgaria, de la 38,5% 
la 41,4% în Polonia, de la 22,8% la circa 
26% în România, de la 32,6% la 33,7% 
în Ungaria.

Cu toate acestea, există încă dife
rențe mari între țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R. atît în ceea ce pri
vește volumul exportului de mașini și 
utilaje pe locuitor cît și ponderea aces
tuia în exporturile totale ale fiecărei 
țări ; ele ies în evidență cu deosebire 
dacă avem în vedere țările în care 
ponderea acestor produse în totalul ex
portului lor, deși manifestă stabilitate, 
este sensibil mai mare față de țările 
menționate mai sus, fiind în 1976 de 
50% în cazul Cehoslovaciei și de 51,2% 
în cel al R.D.G. Această situație face 
necesară, pe de o parte, continuarea 
politicii de dezvoltare prioritară și de '

i diversificare a producției construcțiilor 
de mașini în țările care mai au de re
cuperat decalaje față de țările dezvol
tate, iar pe de altă parte susținerea 
preocupărilor pentru intensificarea ex
porturilor de mașini și utilaje, direcție 
în care un rol important este chemată 
să-1 joace colaborarea și cooperarea 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

în acest cadru este important ca prin 
acțiunile de colaborare să se asigure 
participarea lărgită a țărilor mai puțin 
dezvoltate industrial la activitatea de 
specializare și cooperare în producție, 
sprijinul necesar pentru construirea pe 
teritoriul acestor țări a unor obiective 
de înalt nivel tehnic, facilitîndu-se ac
cesul lor la noile cuceriri ale științei și 
tehnicii, să se creeze condiții de majo
rare a exporturilor de produse finite 
din aceste țări care să contribuie la o 
valorificare superioară a resurselor. 
Prin aceasta se favorizează realizarea 
apropierii și egalizării nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Ritmuri înalte de creștere și schim
bări importante se prevăd în actualul 
cincinal în producția subramurilor in
dustriei care joacă un rol determinant 
pentru promovarea progresului tehnic. 
Astfel, în cadrul industriei constructoa
re de mașini din țara noastră produc
ția de mașini-unelte va crește de circa 
3 ori, iar producția de utilaje tehno
logice de 2,7 ori. Creșteri ridicate se 
prevăd și în domeniile electrotehnicii 
și electronicii, mecanicii fine și opticii, 
automaticii și altor ramuri de mare 
tehnicitate,

în Bulgaria volumul producției con
strucțiilor de mașini va crește aproxi
mativ de 2 ori în anul 1980 față de 
1975. în cadrul ramurii se va dezvolta 
rapid producția de utilaj pentru indus
triile energetică, chimică, a cimentului 
(de 3 ori), producția de mașini-unelte 
(de 2 ori), de aparate și instrumente 
(aproximativ de 2 ori), de mijloace de 
automatizare (de circa 2 ori), de teh
nică a telecomunicațiilor (de circa 2,5 
ori), de produse electrotehnice (de 2 
ori), de tehnică electronică de calcul 
(de circa 2 ori). Producția industriei 
chimice va crește în cincinalul 1976— 
1980 de 1,8 ori, ponderea ei în totalul 
producției industriale ajungînd la 
12,3%. Principala sarcină în dezvolta
rea industriei chimice o constituie creș
terea producției de materiale moderne 
din polimeri.

Industria constructoare de mașini a 
Cehoslovaciei își va spori producția în 
cincinalul 1976—1980 cu 50%, produc
ția de strunguri pentru așchierea me-



talelor va crește cu 75%, iar producția 
de utilaj de presă și forjă cu 
peste 200%.

în R.D.G., odată cu creșterea produc
ției construcțiilor de mașini cu 39— 
41%, producția industriei electrotehnice 
și electronice va spori în cincinalul în 
curs cu 42—43%, cea de tehnică a vi
dului cu 50—55%, de aparatură știin
țifică cu 42%, de tehnică pentru tele
comunicații— cu 49—52%, producția de 
mașini-unelte cu 56—57%. Producția 
industriei chimice va crește cu un ritm 
anual de 7,6—7,9%.

în industria constructoare de mașini 
a Poloniei, o dezvoltare prioritară vor 
cunoaște producția de instalații indus
triale complete, de mașini și utilaje 
pentru construcții, utilaje energetice, 
de mașini-unelte de anumite tipuri, 
producția de mijloace de automatizare.

în Ungaria, producția tehnicii de 
calcul va crește în perioada 1976—1980 
cu 60—70%, cea de piese de schimb 
electronice și de tehnică a vidului cu 
120—130%, de mijloace de automatizare 
cu 55—60%.

în U.R.S.S., planul cincinal prevede 
că producția construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor va spori de 
1,5—1,6 ori, producția de aparate și 
mijloace de automatizare de 1,6—1,7 

Creșterea producției in industria construcților de mașini și în chimie, comparativ 
cu producția industriei în ansamblu (baza = 100)

♦ strunguri

Bulgaria 1971-1975
1976 >1975
1977 /1976
1978 plan

155,0
106,8
107,3
107,7

199,0
111,1
113,7
113,7

173,0
110,5
112,0
111,1

Cehoslovacia 1971-1975 138,0 150,0 161,0
1976 71975 106,5 108,7 108,1
1977 /1976 105,7 107,7 107,0
1978 plan 105,0 106,4 ...

R.D.G. 1971-1975 137,0 138,0 150,0
1976 71975 105,9 107,2 106,7
1977 /1976 105,4
1978 plan 105,7 108,0*) 106,7

Polonia 1971-1975 164,0 194,0 179,0
1976 /1975 109,8 113,8 110,8
1977 71976 108,6 111,0 106,0
1978 plan 106,8 108,1 108,1

România 1971-1975 184,0 230,0 207,0
1976 71975 111,1 112,4 111,6
1977 /1976 112,5 113,2 113,9
1978 plan 110,6 115,3 115,2

U.R.S.S. 1971-1975 143,0 179,0 163,0
1976 /1975 104,8 110,9 110,8
1977 /1976 105,7 109,0 107,0
1978 plan 104,5 107,7

Ungaria 1971-1975 136,0 147,0 165,0
1976 /1975 104,1 104,1 111,3
1977 /1976 107,0 107,5 106,9
1978 plan 105,5— 106.0— 109.0—

106,0 107,0 110,0

Sursa : Anuarul statistic al R.S. România, 1977, p. 125 ; Scânteia din 25 noiembrie 1917 și din 5 
februarie 1978. Statisticeski ejegodnili: Btran-cilenov SEV, 1977, p. 59, 69 ; Voprosi ekonoaniki, 
nr. 2571978, p. 192, 106—110.

ori, de tehnică de calcul de 1,8 ori, 
producția de utilaj chimic și petrolier 
de 1,5—1,6 ori.

REVOLUȚIA tehnico-știițifică contem
porană nu se limitează la deplasările 
în structura pe ramuri a industriei. Ea 
determină deplasări structurale calita
tive mult mai largi, condiționînd inclu
derea în structură a noi ramuri și pro
ducții care asigură un nivel ridicat al 
eficienței economice.

O consecință, și totodată o cerință 
importantă, a acestei modificări o re
prezintă accelerarea procesului de în
noire a produselor, creșterea ponderii 
produselor noi și modernizate, proces 
care constituie una din orientările im
portante ale actualelor planuri cinci
nale. Pe această bază, în 1976, de 
exemplu, ponderea producției noi și 
modernizate în industria construcțiilor 
de mașini a Bulgariei a reprezentat 
peste 20%. în Polonia ea a reprezentat 
12,7% în 1976 și 13,8% în 1977.

în primii doi ani ai actualului plan 
cincinal, în România valoarea produ
selor noi și reproiectate introduse în 
fabricația curentă a reprezentat 20,1% 
din producția ramurilor prelucrătoare 
ale industriei republicane. în anul 1985 
produsele bazate pe cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, care vor fi

Tabelul nr. 2

Industria 
construcți-

Total ilor de ma Industria
industrie șini și pre

lucrării me
talelor

chimică

puse în fabricație în viitorul cincinal, 
vor reprezenta circa 45% din volumul 
total al producției industriei prelucră
toare și 70% din producția industriei 
constructoare de mașini.

Actualul plan cincinal al U.R.S.S. 
prevede asimilarea în producție a peste 
20 000 de tipuri de mașini, utilaje, apa
rate și instalații. Numai în anul 1976 
au fost create 4 000 de prototipuri de 
noi mașini, aparate și mijloace de auto
matizare.

Un rol hotărîtor în promovarea pro
gresului tehnic în economie revine mo
dernizării aparatului de producție, prin 
punerea în funcțiune a unor noi fon
duri fixe și înnoirea celor existente, 
în țările socialiste membre ale C.A.E.R. 
se obțin realizări importante în acest 
domeniu care condiționează într-o mă
sură însemnată ritmurile de creștere 
a eficienței economice. Astfel, în peri
oada 1970—1976, fondurile fixe produc
tive au crescut cu 65% în Bulgaria, cu 
38% în Cehoslovacia, cu 41% în R.D.G., 
cu 57% în Mongolia, cu 61% în Po
lonia, cu 96% în România, cu 64% în 
U.R.S.S. și cu 52% în Ungaria. Cu toate 
acestea, în multe țări se consideră că 
ritmul înnoirii aparatului de producție, 
ținînd seama de cerințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane, tre
buie accelerat. în acest sens se urmă
rește concentrarea mijloacelor materia
le și financiare în vederea înnoirii și 
modernizării mașinilor și utilajelor 
aflate în exploatare, orientarea funda
mentală fiind ca investiții pentru noi 
capacități de producție să nu se aloce 
decît în cazul în care sporirea produc
ției nu este posibilă pe baza capacită
ților existente și a modernizării aces
tora. Astfel, în Cehoslovacia durata de 
funcționare a mașinilor și utilajelor se 
va reduce de la 23 de ani în 1965—1970 
la 17 ani în 1990, iar în Polonia (unde 
pînă în 1990 se vor schimba 82% din 
fondurile fixe aflate în exploatare în 
1970) pînă la 12 ani.

în România, din totalitatea fonduri
lor fixe industriale existente astăzi, 
peste 68% au fost puse în funcțiune in 
ultimul deceniu, ceea ce demonstrează 
pregnant caracterul modern al bazei 
tehn ico-materiale.

Căile și mijloacele prin care se im
pulsionează activitatea de modernizare 
a producției sînt multiple : dezvoltarea 
activității de cercetare științifică, per
fecționarea planificării economice, creș
terea mijloacelor financiare alocate la 
nivel central și microeconomic în acest 
scop, cointeresarea unităților economice 
în asimilarea de noi produse, folosirea 
tehnicii moderne.

în acest fel, progresul tehnic și mo
dernizarea producției sociale se afirmă 
tot mai mult ca factori de bază ai 
creșterii economice și ai progresului 
economico-social în țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. Folosiți în funcție 
de condițiile concrete ale fiecărei țări, 
ei impulsionează dezvoltarea forțelor 
de producție și creșterea potențialului 
economic al fiecărei țări, favorizînd 
prin aceasta realizarea optimă a obiec
tivelor și sarcinilor construcției socia
liste și ridicarea nivelului de trai al 
poporului din fiecare țară. Prin aceas
ta, odată cu creșterea bazei economice 
are loc și afirmarea tot mai puternică 
a influentei socialismului pe plan in
ternațional.

Reghina CREfOKJ
Institutul de economie socialistă.



TENDINȚE — CONJUNCTURI

Ritmul inflației 
in creștere»

RITMUL de creștere 
a prețurilor cu amănun
tul a cunoscut în ulti
mele luni o anumită 
accelerare, atît în Fran
ța (unde se estimează a 
fi de 6% pe ansamblul 
primului semestru al a- 
nului), cît și în S.U.A., 

unde în luna aprilie 
1978 ritmul inflației, 
calculat pe bază anuală 
(de 10.8" tj) a început să 
fie exprimat din nou 
prin două cifre, pentru 
prima dată după fe
bruarie 1977. Cauza 
principală a acestei as
censiuni este considera
tă a fi sporirea prețu
rilor la produse alimen
tare. Pentru ansamblul 
anului în curs, ministrul 

de finanțe american 
Michael Blumenthal de
clara recent, cu ocazia 
reuniunii ministeriale a 
O.C.D.E. de la Paris, că 
se așteaptă ca ritmul 
inflației in S.U.A. să nu 
depășească totuși 7%, 
comparativ cu 6,8% a- 
nul trecut și cu 12,2°/n 
în 1974. O contribuție 
în acest sens se aș
teaptă din partea accen
tuării economisirii ener

giei, scop în care Admi
nistrația și-a intensificat 
pledoaria pentru adop
tarea legislației pro
puse Congresului în 
urmă cu 15 luni.

O accelerare a creș
terii prețurilor se sem
nalează și în Italia, în 
vreme ce în Anglia rit
mul acesteia a cunoscut 
o anumită încetinire 
(vezi graficul). In Elve
ția și R.F.G. s-au înre

gistrat în aceeași pe
rioadă ritmuri anuale 
ale inflației de l,3°/0 și 
respectiv 3,l"'o.

Prognoze 
in lumea occidentală

ECONOMIA majori
tății țărilor capitaliste 
dezvoltate se va carac
teriza în acest an 
printr-o înviorare lentă, 
se arată în ultima prog
noză trimestrială a Uni
versității din Pennsyl
vania. Autorii progno
zei consideră puțin pro
babilă recăderea econo
miei țărilor capitaliste 
privită in ansamblu, 
într-o recesiune sincro
nizată, așa cum a fost 
cazul în anul 1974, cînd 
principalele țări occi
dentale dezvoltate au 
cunoscut simultan o scă
dere a activității econo
mice. Anglia, Italia și 
Japonia se așteaptă la o 
anumită înviorare, în 
vreme ce Franța, Elve
ția și Australia vor cu
noaște o oarecare înce
tinire a activității eco
nomice, iar Noua Zee- 
landă o scădere.

Scăderea cursului do
larului S.U.A. în raport 
cu alte monede oc
cidentale pare să se fi 
oprit, cel puțin pentru 
moment. Totuși cursul 
monedei S.U.A. s-ar pu
tea deteriora în conti
nuare în acest an în ra
port cu yenul. Deprecie
rea de pînă acum a 
dolarului a stimulat, pe 
de altă parte, exportul 
de mărfuri americane, 
ceea ce tinde să reducă 
deficitul comercial al 
S.U.A.. principala cauză 
a neîncrederii în mone
da americană.

Orientări in dezvoltarea 
eeoiioflnică

Ecuador: priorități in industrie
PE BAZA veniturilor provenite din comerciali

zarea țițeiului pe piețele externe, în Ecuador, țară 
membră a OPEC, a fost creat în 1973 Fondul na
țional de dezvoltare (FONADE) — destinat finan
țării proiectelor de dezvoltare — și Fondul națio
nal de preinvestiții (FONAPRE) — pentru finan
țarea studiilor de fezabilitate. La formularea op
țiunilor de dezvoltare, guvernul ecuadorian a ținut 
seama de trăsăturile actuale ale economiei țării — 
în care agricultura ocupă încă primul loc (22,1% 
din PNB în 1976 și 55,3% din populația activă în 
1974) —, de necesitatea lichidării unor disproporții 
și a modificării structurii productive a economiei.

în direcția dezvoltării industriale investiții im
portante sînt alocate, în primul rînd, pentru exploa
tarea și valorificarea zăcămintelor de țiței și gaze 
naturale (in condițiile în care țițeiul a devenit pri
mul produs de export al țării, în locul bananelor). 
Industria prelucrătoare eiste axată, în prezent, în 
proporție de circa 60% pe producerea de bunuri de 
consum. Se preconizează orientarea prioritară 
a investițiilor spre întreprinderi producătoare de 
produse intermediare și de bunuri de investiții, ast
fel ca în 1985 ponderea acestor produse în valoarea 
producției industriei prelucrătoare să ajungă la 
43% și respectiv 21% ; în același timp, ponderea 
industriei bunurilor de consum — în condițiile 
creșterii volumului producției — urmează să scadă 
la 36%.

Situarea agriculturii pe primul loc printre prio
ritățile de dezvoltare este explicată prin faptul că, 
pe parcursul unei perioade mai îndelungate, evo
luția acestei ramuri a fost mai lentă decît creș
terea populației. Se urmărește, în primul rînd, dez
voltarea producțiilor destinate aprovizionării pie
ței interne (orez, porumb, grîu, soia), cu scopul de 
a reduce importul, fără a neglija, însă, culturile 
pentru export (banane, cafea, cacao). Se va acționa 
mai ales în direcția măririi randamentelor la hec
tar, prin creșterea gradului de înzestrare tehnică a 
agriculturii și prin introducerea de soiuri mai 
productive. Un rol important în dezvoltarea agri
culturii revine investițiilor de stat destinate con
struirii de sisteme de irigații, silozuri, rețele de 
colectare a produselor agricole, rețele de dru
muri' ș.a.

Statul alocă, de asemenea, sume importante pen
tru mărirea capacităților de producere a energiei 
electrice. Un amplu program preconizează intrarea 
în funcțiune totală sau parțială, pînă la sfîrșitul 
deceniului următor, a cîtorva centrale electrice de 
.mare capacitate, printre care : complexele hidro
energetice Pante (1 260 MW) și Coca Quijos (3100 
MW), hidrocentralele Guayllabaneba (440 MW) și 
Toachi (300 MW). Este prevăzută, de asemenea, 
construirea unor hidrocentrale și termocentrale 
de capacitate mai mică.

M. D.

EVOLUȚII MONETARE
O NOUA perioadă de agitație, cu mișcări contradictorii 

ale principalelor valute occidentale față de dolarul S.U.A., 
a fost înregistrată în săptămîna 3—7 iulie 1978. Tendința 
de accentuare a ritmului inflației în S.U.A., a doua lună 
consecutiv, precum și creșterea dobînzilor interne au 
contribuit, printre altele, la continuarea deprecierii dola
rului pe piețele de schimb. în același timp, anticipările 
cu privire la închiderea reuniunii la nivel înalt a Pieței 
comune, de la Bremen, fără rezultate imediate deosebite 
pe plan monetar au dus la temporizarea mișcărilor spe- 

; culative și au constituit unul din factorii care au contri
buit la o revenire parțială a monedei americane în ultima 
perioadă a intervalului, fără a se atinge însă nivelurile 

. săptămînii precedente.
Yenul japonez a continuat să manifeste o tendință 

I fermă in raport cu restul valutelor, situîndu-se la un 
nou maxim postbelic față de dolar, la circa 200.80 yeni/ 
dolar. Deși în final yenul a reculat ușor (la circa 203,45). 
observatorii consideră că tendința sa de fond va fi în 

. continuare una de; repreciere, anticipîndu-se spargerea 
..barierei psihologice" de 200 yeni/dolar în perioadele ur
mătoare. Francul elvețian a revenit în acest interval la 
tipul său caracteristic de evoluție în perioade „fierbinți", 
înregistrînd mișcări ample (nivelul maxim de repreciere 
al săptămînii — peste 3,2% față de închiderea precedentă). 
Moneda elvețiană a atins un nivel maxim de circa 1,7915 
franci/dolar și a închis la circa 1,8200 franci într-o ma
nieră care ar putea anticipa continuarea 
de repreciere.

Marca vest-germană și francul belgian au

mișcării sale

cotat la închi-

dere la circa 2,0600 mărci și 32.55 franci belgieni pentru 
un dolar. Francul francez a continuat să manifeste o 
tendință fermă atît față de dolar cît și față de o serie 
de valute europene, situîndu-se la închidere la circa 4,4735 
franci dolar. Lira italiană, după ce a atins un nivel de 
repreciere săptămînal relativ ridicat, a închis la aproape 
849,40 lire.dolar. Lira sterlină a continuat mai ales în 
prima parte a intervalului, mișcarea ascendentă față de 
dolar, atîngînd un maxim de aproximativ 1,8775 dolari 
pentru o liră, situîndu-se însă la închidere 
0,2%, peste închiderea de referință.

Nivelul dobînzilor pe piața curodepozitelor a 
un recul la eurodolari, nego-ciați în final 
9,0625%>, o ușoară creștere la eurofrancii elvețieni, nego- 
ciați la circa 2,125%, în timp ce dobînzile la euromărcile 
vest-germarie s-au menținut în continuare la circa 3,625%.

Prețul aurului a înregistrat un recul după recenta lici
tație FMI (preț mediu : 184,14 dolari/uncie), ultimul fixing 
din 6 iulie a.c. de la Londra- s.ituindu-1 La 182,75 dolari 
uncie.

cu numai

înregistrat 
la circa

a.c.

Paul DUMITRAȘCU 
Gheorghe MUNTEAN

Evoldția principalelor valute occidentale in raport cu 
dolar li! S.U.A. în peri-oada 3—7 VII, luindu-se ca bază 
cursurile din 30 VI 1978



în țări’e capitaliste industrializate

SOLUȚIILE ANTICRIZĂ SE LASĂ AȘTEPTATE (•)

DIFICULTĂȚILE MAJORE pe care 
țările occidentale industrializate le-au 
cunoscut în anul economic-financiar 
1977 au fost determinate de o serie de 
factori cu acțiune depresivă, între care 
au avut un rol deosebit dezechilibrul 
balanței petroliere și continuarea pro
ceselor inflaționiste. Consecințele eco
nomice negative ale acestor factori au 
motivat intensificarea măsurilor res
trictive și discriminatorii în cele mai 
multe țări. Rezultatul a fost o slăbirea 
activității economice, care a răsturnat 
previziunile făcute anterior și a sur
prins pe observatori. S-ar putea ca în- 
tr-unul sau altul dintre statele indus
triale, scăderea ritmului producției și 
comerțului să . fi avut la bază și alți 
factori de ordin structural, însă în ac
tualele condiții o identificare a acestor 
factori nu este posibilă, se arată în ul
tima analiză a stării economiei mon
diale pe care o face raportul Băncii 
Reglementelor Internaționale dat publi
cității la mijlocul lunii iunie.

Raportul B.R.I. pentru perioada 
aprilie 1977 — martie 1978 cuprinde
analiza unei serii de aspecte defini
torii în această privință : a pro
ducției și cererii, a prețurilor și cos
turilor, a utilizării forței de muncă, a 
monedei și finanțelor și, în sfîrșit, a po
liticii macro-economice în contextul 
sui generis al coexistenței recesiunii, 
inflației și dezechilibrului balanțelor de 
plăți, caracteristic actualei etape a 
crizei economice.

Explicația unui paradox

CARACTERIZAREA, redată mai 
înainte, a situației economice din ță
rile occidentale se lovește, cel puțin în 
aparență, de un paradox. în timp ce 
în ansamblu se constată trăsăturile ne
gative arătate, unele elemente care au 
apărut anul trecut în economia mon
dială au un caracter pozitiv. Astfel, 
excedentele balanței de plăți a țărilor 
exportatoare de petrol s-au redus, iar 
o serie de alte țări care aveau balanțe 
pasive au reușit să-și îmbunătățească 
situația sub acest aspect și chiar să 
modereze ritmul inflației.

O analiză mai aprofundată infirmă 
însă paradoxul. în realitate există o in
teracțiune între reducerea excedentelor 
petroliere, îmbunătățirea situației ba
lanței de plăți a unor țări, reducerea 
ritmului inflației, pe de o parte, și slaba 
creștere economică din statele indus
triale, cu excepția S.U.A., pe de altă 
parte. Astfel, deficitul balanței de plăți 
a frînat într-o serie de țări dezvoltarea 
economică, în timp ce sporirea persis
tentă a costurilor și marile excese in
flaționiste din ultimii ani au frînat ce
rerea internă în toate țările capitaliste, 
inclusiv în cele care au realizat o ba
lanță de plăți excedentară. Totodată, 
încetinirea ritmului creșterii economice 

a contribuit la scăderea excedentului 
petrolier și a permis în numeroase țări 
echilibrarea balanței de plăți și redu
cerea ratei inflației.

Este interesant de arătat că politica 
de echilibrare a balanțelor de plăți nu 
a fost motivată de o lipsă a mijloace
lor financiare pentru acoperirea defi
citelor. Sistemul bancar a dispus de 
suficiente resurse la care statele res
pective ar fi putut apela pentru a face 
față deficitelor (este știut că în pe
rioada actuală, pentru acoperirea defi
citelor balanței de plăți se apelează mai 
mult la credite și mai puțin la rezer
vele valutare oficiale). Dacă totuși gu
vernele au recurs la măsuri de politică 
monetară, fiscală și chiar, în unele ca
zuri, la o politică de restrîngere a ve
niturilor, aceasta se datorește faptului 
că principala lor grijă a fost lupta îm
potriva inflației și evitarea unei înda
torări externe excesive.

Ceea ce se mai constată este că gru
pul țărilor cu excedente „tradiționale" 
de balanță — și anume țările exporta
toare de petrol, R.F.G., Japonia și El
veția — n-au exercitat o acțiune sti
mulativă asupra activității economice 
din restul lumii. Dimpotrivă: ritmul de 
creștere a importului țărilor exporta
toare de petrol s-a redus de la 40% în 
1975, la circa 15% în 1977; excedentele 
de balanță ale R.F.G. au persistat, iar 
cele ale Japoniei au crescut de la 3,7 
miliarde de dolari în 1976 la 11 mili
arde în 1977.

Deosebit de semnificativ este faptul 
că persistența excedentelor de balanță 
ale R.F.G. și Elveției, precum și creș
terea puternică a excedentului balan
ței japoneze s-au produs în condițiile 
unei recente întăriri considerabile a 
cursului monedelor respective care a 
continuat o tendință mai veche în cazul 
mărcii vest-germane și al francului el
vețian. Această evoluție, inexplicabilă 
dacă ar fi privită în sine (în general se 
contează pe o evoluție în sens invers) 
s-ar putea să fi fost determinată pe de 
o parte de o previziune favorabilă cu 
privire la evoluția piețelor valutare, iar 
pe de altă parte, de rezultatele mai sa
tisfăcătoare decît în alte țări ale mă
surilor de combatere a inflației.

Diferențiere profunda

ANUL 1977 a confirmat existența 
unei evoluții profund diferite a state
lor industriale. în S.U.A., economia a 
continuat să se dezvolte, în urma creș
terii cheltuielilor de consum, a ritmu
lui sporit al construcțiilor și a achizi
țiilor de echipament din partea secto
rului particular. în Japonia, dimpo
trivă, producția industrială a stagnat 
începînd cu primăvara anului 1977, iar 
avîntul exporturilor' și al cheltuielilor 
publice nu a reușit să imprime un ritm 
suficient cheltuielilor interne ale sec

torului particular. în Europa occiden
tală redresarea mult așteptată a inves
tițiilor nu s-a produs, cheltuielile 
populației și ritmul de acumulare a 
stocurilor au scăzut, creșterea exportu
rilor n-a corespuns așteptărilor. De la 
sfârșitul toamnei trecute, producția in
dustrială progresează din nou în Japo
nia și Europa occidentală, însă mai 
lent decît înainte de recesiune.

în privința șomajului, se constată 
aceleași deosebiri : în S.U.A. situația 
s-a îmbunătățit, în alte țări ea a rămas 
aceeași, numărul șomerilor neînregis- 
trînd vreo modificare semnificativă.

Prețurile cu amănuntul au început în 
S.U.A. să aibă din nou o tendință as
cendentă, în timp ce în celelalte țări 
s-a constatat, adeseori, dimpotrivă, o 
moderare a inflației.

Nevoile de finanțare ale sectorului 
public au putut fi ușor acoperite prin 
mijloace nemonetare, adică fără a se 
recurge la inflație. Pe plan general, 
dobînzile la creditele pe termen scurt 
au crescut în S.U.A. și au scăzut în alte 
țări, în timp ce dobînzile pe termen 
lung au scăzut atît în Japonia, cît și în 
R.F.G., ca urmare a scăderii ritmului 
inflației, și au rămas staționare sau au 
crescut ușor în alte țări (în S.U.A., de 
exemplu). O evoluție ambiguă, de 
așteptare a unor clarificări care în- 
tîrzie.

Influențe cu semn opus

UNA din rațiunile insuficientei re
dresări economice o constituie și slaba 
reacție a investițiilor din sectorul par
ticular la conjunctura actuală. Atitu
dinea de expectativă a patronatului in
dustrial a fost motivată de existența 
unor capacități de producție neutilizate 
(în siderurgie, construcțiile navale, in
dustria textilă, la fibre sintetice, la 
unele produse petrochimice), de amin
tirea scăderii abrupte a profiturilor de 
la începutul acestui deceniu, ca ur
mare a creșterii costului materiilor pri
me și al finanțării. în plus, nici inves
tițiile din sectorul public n-au progre
sat, la aceasta contribuind teama de 
inflație și angajamentele guvernelor cu 
privire la reducerea deficitului care 
caracterizează acest sector.

Cît despre reducerea ritmului infla
ției în unele țări, se poate afirma că 
aceasta se datorește politicii restrictive 
care a menținut numeroase capacități 
industriale în afara procesului de pro
ducție, politicii anti-inflaționiste mai 
ferme și întăririi monedei naționale 
(bineînțeles nu în sens absolut, ci com
parativ cu alte monede).

Alte țări dezvoltate au exercitat însă 
o influență stimulatoare asupra econo
miei mondiale. între acestea se numără 
în primul rînd S.U.A., singura țară 
care a înregistrat un ritm de dezvol
tare apropiat de acela care caracteri
zează o conjunctură ascendentă. Ca ur
mare, importul american de bunuri și



servicii a crescut în 1977 cu 10,3% față 
de 1976. comparativ cu o creștere de 
mai puțin de 2% a exportului.

în felul acesta însă, balanța de plăți 
a S.U.A. s-a deteriorat considerabil, 
deficitul trecînd de la 1,4 miliarde 
dolari în 1976, la 20,2 miliarde în 1977.

Influența pozitivă a S.U.A. asupra 
conjuncturii mondiale n-a l'ost totuși 
cea așteptată, pentru următoarele două 
motive: a) creșterea importurilor ame
ricane s-a datorat în mare măsură 
creșterii importurilor de petrol care au 
contribuit la majorarea de anul trecut 
a prețului petrolului și, implicit, la 
agravarea indirectă a deficitelor din 
petrol ale celorlalte țări importatoare; 
b) marele deficit de balanță al S.U.A. 
a avut un efect dăunător asupra cursu
rilor valutare, influențînd cu semnul 
minus cursul dolarului și cu semnul 
plus pe acela al mărcii vest-germane, 
al francului elvețian și al yenului ja
ponez. Această evoluție a determinat 
pe industriașii din R.F.G. și Japonia să 
amîne investițiile interne, frînînd ast
fel creșterea economică nu numai lo
cal, dar și la scară mondială.

Prețuri și costuri: 
emoții excesive

RITMUL INFLAȚIEI s-a redus în 
majoritatea țărilor, exceptînd Canada, 
Danemarca, Norvegia, Suedia și Spania, 
în Italia și Marea Britanic, rata anua'ă 
a inflației, care înainte ajunsese la 25%, 
a scăzut, rămînînd totuși destul de ri
dicată (vezi tabelul nr. 1.)

în ceea ce privește prețurile materiilor 
prime exprimate în dolari, în medie 
ele s-au stabilizat, iar o serie de țări 
au beneficiat de avantajul supli
mentar al întăririi monedei lor națio
nale față de dolar. O bună parte din 
reducerea inflației se datorește deci 
sacrificiilor suportate de numeroase 
țări în curs de dezvoltare producătoare 
de materii prime (vezi tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 1
Dinamica prețurilor cu amănuntul in unele țări capitaliste (creșteri anuale, în procente)

Medii anuale Perioade de 12 luni încheindu-se in :

T a r a 1965 — 1969 — 1974 1975 1976 1977 1978
1969 1973 dec. dec. dec. iun. dec. apr.

S.U.A. 3,8 4,9 12,2 7,0 4,11 6,9 6.8 6,5*
Canada 4.(1 4.6 12,5 9,5 5.8 7.8 9.5 8.4
Japonia 4.9 . 7.5 22,0 7,7 10,4 8,5 4.8 4.51
R.F.G. 2,2 5.3 5.9 5.4 3.9 4.0 3.5 2,9
Franța 4.0 6.1 15.2 9.6 9,9 10,2 9.0 9.2*
Anglia 4.1 8,(1 19.2 24.9 15,1 17,7 12,1 7.9
Italia 2.1 3.6 25.3 11.1 21.8 20,0 14.9 12,5’
Spania 4.9 11,4 17.9 14.1 19,8 22,3 26.4 22.0'
Suedia 3.8 6.8 11.6 8.9 9,6 11,9 12.7 12,5

1) martie

Tabelul nr. 2 
Prețuri mondiale ale materiilor prime
(indicele revistei „The Economist")

1971 1974 1975 1976 1977 1978
dec. mai iunie dec. apr. dec. 15 mai

indicii calcufă$ în dolari. 1970 100

Produse alimentare,
inclusiv băuturi 95 269 236 336 445 374 395

Materii prime
industriale 87 235 146 180 195 .178 131
metale 76 224 111 123 138 127 123
fibre textile 107 2G6 208 276 274 242 258

Indice global 91 254 201 27 / 347 296 310

Indice global »
corectat cu depre
cierea efcctiVă a
dolarului S.U.A. 91 230 179 261 337 273 280

Emoția provocată în Occident în a- 
prilie 1977, cînd indicele săptămînalului 
britanic „The Economist" reflecta a- 
proximativ o dublare a prețurilor în ra
port cu iunie 1975 și depășea cu 40% 
nivelul maxim precedent din mai 1974, 
a fost excesivă, după cum o dovedește 
căderea prețului materiilor prime din 
februarie 1978, cînd același indice s-a 
situat ușor sub nivelul anului prece
dent. Creșterea ulterioară a prețurilor 
nu a făcut decît să urmeze deprecierea 
dolarului pe piețele valutare.

Anul 1977 s-a mai caracterizat prin- 
tr-o oarecare destindere pe piața pro
duselor energetice. Țările membre ale 
OPEC care au majorat prețurile ofi
ciale ale petrolului brut în medie cu 
10% în două etape, în ianuarie și iu
lie 1977, au hotărît în decembrie trecut 
să le mențină neschimbate în dolari, 
pînă la luarea unei noi hotărîri. Abun
dența ofertei a provocat chiar, pe piața 
liberă, scăderea prețurilor sub cele a- 
fișate, la majoritatea categoriilor de 
petrol brut.

Ca urmare — și totodată sub influen
ța variației cursurilor valutare — pre
țurile cu ridicata ale materiilor prime 
și ale produselor de bază au slăbit în 
cursul anului trecut și la începutul a- 
cestui an în R.F.G., Belgia, Franța și 
Japonia, iar în Italia și Marea Britanie 
și-au temperat ascensiunea. în toate 
aceste țări presiunea exercitată de 
produsele importate asupra costurilor a 
încetat de a mai alimenta inflația.

în ce privește salariile reale, acestea 
s-au redus în cursul anului 1977 într-o 
serie de țări (Marea Britanie, Austria, 
Danemarca, Spania, Finlanda, Suedia), 
în general ca urmare a politicii exprese 
a guvernelor respective de restrîngere 
a cererii interne, combaterea inflației 
făcîndu-se astfel pe seama nivelului de 
trai al maselor largi de consumatori.

Ieșire din recesiune sau 
continuarea ei la alt nivel ?

O COMPARAȚIE între evoluția pro
ducției industriale — indicator sensibil 
al ciclului conjunctural — în anii 
1974—1978 și aceea din anii anteriori 
crizei dovedește cît de mare este ac
tuala pierdere de viteză a acestei pro
ducții. „Utilizarea frecventă a cuvîntu- 
lui «criză» pentru descrierea situației 
recente — afirmă raportul BRI — tre
buie considerată îndeosebi în contextul 
remarcabilelor performanțe obținute 
în trecut".

Adevărul este că după o redresare 
accentuată a activității industriale la 
sfîrșitul anului 1975 a urmat în primă
vara următoare în majoritatea țărilor 
occidentale, o pauză prelungită în 
cursul căreia producția n-a mai pro
gresat. în anii 1976—1977 s-a înregis
trat în unele țări o anumită dinami
zare a industriei care a făcut pe mulți 
să spere într-o mișcare de redresare. 
Și totuși, o nouă încetinire a ritmu
lui producției nu s-a lăsat așteptată. 
Cele mai mari decepții le-a produs si
tuația din R.F.G. și Japonia. în nici una 
din aceste țări nu s-a înregistrat anul 
trecut vreo creștere simțitoare a acti 
vității industriale. Alte țări au avut 
rezultate și mai puțin satisfăcătoare : 
între ianuarie și octombrie 1977, pro
ducția industrială a scăzut în Franța 
cu 5,4%, în Olanda cu 2,3%, în Belgia 
cu 3,4%, în Italia cu 13°,-(l. In Marea 
Britanie, indicele producției industriale 
nu a depășit decît cu 5% minimul a- 
tins în cursul recesiunii din 1975. în 
Suedia, producția industrială se afla in 
trim. III 1977 la nivelul de la începu
tul anului 1973.

Această degradare a situației econo
mice, la care nimeni nu se aștepta, se 
reflectă și în datele privitoare la PNB, 
a cărui creștere s-a încetinit în 1977 în 
aproape totalitatea țărilor industriale, 
într-un mare număr de țări, progre
sele realizate în 1977 au fost net infe
rioare previziunilor stabilite de auto
ritățile naționale. îndeosebi în R.F.G. 
unde creșterea de la un an la altul n-a 
atins decît 2,5% față de 5% cît s-a 
indicat oficial ca obiectiv.

Căror cauze trebuie să se atribuie o 
asemenea degradare ? Răspunsul pe 
care îl dau experții BRI este următo
rul : în pofida prognozelor, creșterea 
consumului personal s-a redus, re
constituirea stocurilor n-a fost în mă
sură să stimuleze activitatea economi
că, iar investițiile sectorului particular 
au rămas slabe, cu excepția Statelor 
Unite. în același timp, un număr de 
guverne, doritoare să-și îmbunătă
țească poziția externă sau să evite esca
ladarea inflației, au contribuit la ac
centuarea degradării, făcînd ca fiscali
tatea să erodeze creșterea veniturilor 
individuale.

La întrebarea dacă, în fața acestei 
evoluții, se poate trage concluzia că 
este de așteptat nu numai o nouă înce
tinire a creșterii, ci chiar o nouă re
cesiune, B.R.l. dă un răspuns negativ. 
Rămîne de văzut cu ce evoluție reală va 
fi confruntată această apreciere, asupra 
temeiurilor căreia vom reveni în partea 
a doua a articolului.

dr. Costin KIRIJESCU
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Construcțiile de mașini 
intre export și import

INDUSTRIA constructoare de mașini 
din Elveția, țară cu numai 6 milioane 
de locuitori, exportă anual produse în 

în miliarde mărci vest-germane
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valoare de 180 mărci vest-germane pe 
un locuitor. Cifra comparabilă pentru 
R.F.G. este de 70 mărci și se situează

jmporb

la 10 mărci vest-germane în cazul Ja
poniei, 5 în cazul S.U.A., circa 15 în 
Italia, Anglia, Franța. O caracteristic? 
nu mai puțin interesantă a construc
țiilor elvețiene de mașini, care reiese 
și din graficul reprodus după VDI-Na- 
chrichten, constă în aceea că ramura 
exportă circa 80% din volumul pro

ducției sale anua
le. Pe de altă par
te, circa 50% din 
necesarul total al 
țării la produsele 
acestei ramuri se 
acoperă prin im
port. Graficul per
mite să se urmă
rească și pentru 
alte 6 țări mări
mile comparative 
ale exportului, im
portului și consu
mului intern de 
produse ale con
strucțiilor de ma
șini în anii re- 
cenți. Se remarcă 
faptul că toate 
aceste țări, care 
sînt principalii 
producători și ex
portatori ai pro
duselor respective 

în lumea nesocialistă, sînt în același 
timp importatori de asemenea produse 
în proporții deloc neglijabile.

Milioane pentru protecția 
mediului in Bulgaria

PROBLEMELE prevenirii și comba
terii poluării mediului înconjurător 
constituie în Bulgaria o preocupare 
constantă, principalele orientări ale a- 
cestei activități fiind înscrise într-un 
Program național de protecție a naturii.

în prezent atenția se îndreaptă mai 
ales către epurarea atmosferei, a ape
lor și a solurilor poluate. Totodată, se 
elaborează soluții privind protejarea 
mediului înconjurător în ansamblu, ac
centul fiind pus pe aplicarea tehnolo
giilor fără deșeuri în industrie și pe 
raționalizarea consumului de apă în 
această ramură a economiei naționale, 
în cincinalul 1976—1980 s-a prevăzut să 
se cheltuiască în scopurile menționate 
840 milioane de leva, respectiv de trei 
ori mai mult decît în cincinalul prece
dent. între altele, urmează a fi con
struite 561 de instalații de epurare, in
clusiv 27 de stații urbane pentru epu
rarea aerului. Rezultatele obținute în 
acest sens în centrul industrial Pernik, 
bunăoară, unde concentrarea prafului 
în aer a fost redusă de 9 ori, cea a hi
drogenului sulfurat — de 10 ori etc., 
sînt considerate încurajatoare.

R. P. Ungară: curba 
mecanizării în construcții

Economicitate sigură 
în recuperarea energiei

ÎN ȚĂRILE din Europa și America 
de Nord, industria încorporează în mod 
efectiv în produsele sale numai 32—48% 
din consumul anual de energie, res
tul de 52—68% — după țară — pier- 
zîndu-se. Un studiu elaborat sub egi
da C.E.E./O.N.U., care ajunge la aceas
tă concluzie, insistă asupra urgenței ac
țiunilor pentru recuperarea celei mai 
mari părți a pierderii, ceea ce se poa
te realiza în majoritatea cazurilor cu 
mijloacele tehnice existente. înainte de 
toate, este vorba de a recupera imen- 

; sele cantități de căldură care sînt pur 
% și simplu ejectate în mediul, ambiant 

sub forma gazelor de ardere, a radia
țiilor termice sau în apele de răcire. 
Un mijloc pentru economisirea ener
gie: este producția combinată de elec
tricitate și căldură : citîndu-se expe
riența acumulată într-o serie de țări 
europene, printre care și România, se 
arată că instalațiile combinate permit 
să se economisească 15—25% din in
vestiții, 10—-12% din cheltuielile anua
le de exploatare și 15—18%, din con
sumul de combustibili prima» 
modalitățile de recuperare deosebit de 
eficiente citate în studiu este și folo
sirea gazelor de eșapament din între
prinderile industriale pentru operațiuni 
de uscare, al căror cost poate fi re
dus astfel în proporții ajungînd la 
70—75%. Reține atenția concluzia au- 

* lorilor că „pe măsură ce cresc prețu
rile la energia primară.. toate investi
țiile făcute de întreprinderi pentru re
cuperarea resurselor' energetice secun

dare se amortizează în perioade mai 
scurte și eficacitatea economică a a- 
cestor acțiuni crește. Recuperările care 
astăzi încă, nu sînt economicoase, vor 
fi în mod sigur economicoase într-o 
etapă ulterioară".

R. D. Germana: 
diversificarea activitate 

geologice

ACTIVITATEA de prospectare și ex
ploatare a materiilor prime minerale, 
domeniu în care în R.D.G. sînt ocu
pate peste 15 000 de persoane, a per
mis în anii 1973—1977 extragerea a 
peste 40 miliarde mc de gaze naturale 
și punerea în evidență a unor zăcă
minte de lignit însumînd peste 6 mi
liarde tone. O preocupare actuală con
stă în utilizarea mai intensivă a ma
teriilor prime, extrase din subsol oda
tă cu lignitul. Se prevede în acest sens 
ca, pînă în anul 1980, să se producă 
astfel aproape 4 milioane tone de ni
sip, 500 mii tone de argilă și circa 90 
mii tone de caolin, concomitent cu sto
carea în halda a 8 mil. tone de nisip 
și a 5 mil. tone de argilă, în vederea 
valorificării lor ulterioare.

în același timp are loc un proces de 
diversificare structurală și geografică a 
activității geologilor din R.D.G. împreu
nă cu specialiști din U.R.S.S. și Polo
nia, se realizează prospectări de țiței în 
Marea Baltică; activități similare au 
loc în Cehoslovacia, Mongolia, Irak, 
Mozambic, Siria, R.D.P. Yemen ș.a.

PARTE COMPONENTĂ a industria
lizării, extinderea mecanizării lucrări
lor de construcție în Ungaria a avut 
ca rezultat prioritar creșterea produc
tivității muncii în ramura respectivă 
și, totodată, respectarea într-o măsu
ră mai mare a termenelor de predare 
a construcțiilor industriale și civile.

Deosebit de important, arată revis
ta Figyelo după care reproducem gra
ficul, apare primul din aceste aspecte 
dat fiind că — dacă pînă la mijlocul 
anilor ’60 mai era posibilă sporirea for
ței de muncă ocupate în construcții — 
în actualul deceniu numărul celor ocu
pați în ramură scade. Mecanizarea în
locuiește cu precădere munca fizică

grea Ia lucrările de săpături și terasa- 
mente, în operațiunile de încărcare- 
descărcare, de ridicat și transportat etc.

în continuare se urmărește extinde
rea mecanizării complexe a lucrărilor 
de construcție, inclusiv a celor de fini
sare.
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ÎNTREPRINDEREA MINIERA MOLDOVA NOUA oferă diferiți*  
lor beneficiari importante cantități de metale.

Mecanizarea, aproape in totalitate, a marii majorități a opera
țiunilor din subteran, ca și a celor efectuate în carierele de la su
prafață ; prepararea minereurilor cu ajutorul unor instalații auto
matizate, cu înalți indici de tehnicitate, care permit obținerea unor 
produse cu parametri calitativi superiori ; valorificarea superioară a 
resurselor proprii și punerea în valoare a zăcămintelor de substanțe 
minerale cu conținuturi sărace în cupru — iată doar o parte din căile 
prin care se asigură obținerea unor rezultate superioare.

Calificarea personalului muncitor — prin diferite forme de șco
larizare — reprezintă una din preocupările centrale ale conducerii 
întreprinderii, contribuind, într-o mare măsură, la buna desfășurare 
a activității în toate compartimentele ei.

Un loc important il ocupă, de asemenea, asigurarea unor con
diții sociale din ce in ce mai bune pentru mineri, ca și pentru restul 
personalului muncitor al ÎNTREPRINDERII MINIERE MOLDOVA 
NOUĂ.



Printre numeroasele forme de asigurări facul
tative puse la dispoziția cetățenilor de către 
ADAS este și ..asigurarea mixtă de viață". Aceas
tă asigurare constituie un sprijin bănesc pentru 
cel care o contractează sau pentru familia sa in 
cazul survenirii unor evenimente neprevăzute a- 
sigurate și , totodată, dă posibilitatea asiguratu
lui să economisească în mod planificat o anumi
tă sumă de bani pe care o va primi la expira
rea poliței.

Asigurarea mixtă de viață se practică și în 
alte trei variante, realizate prin extinderea pro
tecției asupra unui număr mai mare de persoa
ne, prin majorarea cuantumului sumei asigurate 
în cazul survenirii unor anumite evenimente asi
gurate, ori prin prelungirea în timp a prestațiilor 
ADAS.

Astfel, în „asigurarea familială mixtă de 
viață*'  se pot cuprinde toți membrii familiei în 
vîrstă de la 5 ani la 60 de ani, oricare dintre a- 
ceștia puțind încasa suma asigurată.

Prin „asigurarea mixtă de viață și suplimenta
ră de accidente", în cazul urmărilor accidente
lor cuprinse în asigurare, suma înscrisă în poli
ță se plătește majorată de 6 ori.

Prin „asigurarea mixtă de viață cu pensie 
pentru urmași" se garantează primirea eșalonată 
a unor sume de bani de către urmașii asigura
tului.

Asigurările menționate prezintă o serie de a- 
vantaje, dintre care enumerăm:
• Sînt accesibile tuturor persoanelor în vîrstă 

de la 16 ani pînă la 60 de ani.
• Se pot contracta pe termene de la 5 la 15 

ani.
• Primele de asigurare sînt convenabile, dife

rențiate în funcție de vîrstă persoanei ce se asigu
ră, de durata asigurării și de suma asigurată și 
pot fi achitate și în rate. ■
• La expirarea asigurărilor la care primele au 

fost plătite pentru întrega durată prevăzută în 
poliță, sumele asigurate se majorează cu 10%.
• Asigurările participă la tragerile de amor

tizare lunare și speciale.
• Sumele cuvenite pentru cazurile de invali

ditate permanentă parțială se plătesc majorate 
cu 25%.

Pentru a beneficia neîntrerupt de toate foloa
sele ce le oferă asigurările, este necesar ca ra
tele de primă să fie achitate la termenele sta
bilite.

Pentru relații suplimentare și contractarea de 
asigurări, cei interesați se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asigurare sau, direct, 
oricărei unități ADAS.
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