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Opinii și propuneri în sprijinul realizării unui salt calitativ și al creșterii eficienței

VALORIFICAREA INTEGRALĂ

A RESURSELOR ENERGETICE SECUNDARE

REALIZAREA pînă la sfîrșitul deceniului următor a independenței țării noastre din punct de vedere al combustibilului și energiei — obiectiv fundamental înscris în proiectul Programului-Direc.tivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în anul 2000 — necesită, potrivit aceluiași document, elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri care vizează mai multe domenii : dezvoltarea potențialului energetic național prin creșterea aportului cercetării științifice la descoperirea și valorificarea de noi rezerve ; sporirea producției de energie deopotrivă cu îmbunătățirea structurii acesteia ; perfecționarea organizării și funcționării sistemului electroenergetic ; reducerea consumurilor în toate ramurile economiei etc. între acestea, cu un aport substanțial la asigurarea resurselor energetice necesare dezvoltării economico-sociale in cincinalele viitoare este conceput să se înscrie îmbunătățirea structurii producției de energie electrică.Restructurarea amintită al cărei element fundamental îl constituie reducerea progresivă a consumului de hidrocarburi pentru producerea energiei electrice și creșterea proporțională a ponderii altor resurse — în condițiile sporirii continue a producției energetice ca bază a dezvoltării accelerate a economiei — reprezintă o cale de adaptare la restricțiile energetice ce se manifestă acut pe plan mondial și cu deosebire a crizei petrolului. Astfel, ponderea hidrocarburilor în producerea energiei electrice va scădea de la 39,7 la sută în 1980 la 20 și respectiv 5—4 la sută in 1985 și 1990 ; în schimb, va crește ponderea energiei hidroelectrice de la 17,6% în 1980 la 24% în 1990 — ceea ce va consemna valorificarea superioară a potențialului hidroenergetic al țării —, în același interval producția de cărbune și șisturi combustibile sporind cu patru procente.O contribuție însemnată la configurarea noului profil al producției energetice românești este prevăzut să o aducă, — alături de alte surse ce vor cunoaște de asemenea, creșteri însemnate, cum ar fi energia nucleară — resursele energetice recuperate. Ponderea acestora, calculată împreună cu energia solară și cu alte noi surse de energie va crește de la 2,7 la sută în anul 1980 la 5 la sută înl985 șl la zece procente în 1990 ceea ce reprezintă mai mult decît o triplare a valorii inițiale într-un interval de zece ani.*)

*) Programul-Dlrectivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei 
pe perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în anul 2000 (Proiect), 
Ed. Politică, București, 1979, p. 13.

**) limitele respective au fost stabilite, în urma unor investigații de 
specialitate, la 50 tcc/an pentru resursele combustibile ; 100 ' tcc/an 
pentru resurse termice ; Q X H ) 500 — unde Q reprezintă debitul fluid 
în kg/s și H suprapresiunea exprimată in bari' — pentru resursele de 
suprapresiune ; 50 kW la bancurile de probă și 500 kw la transport 
feroviar, pentru resurse de energie mecanică.

O resursă echivalentă cu jumătate din producția 
anuală de lignitRECUPERAREA și utilizarea resurselor energetice secundare constituie o particularizare la domeniul energetic a politicii generale a partidului nostru fundamentată pe concepția materialist dialectică și pătrunsă de un înalt simț patriotic, de gospodărire atentă a bogățiilor țării, de valorificare integrală a tuturor substanțelor utile. După cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea sa la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale „Problema recuperării și refolosi- sii materialelor este una din problemele de importantă deosebită pentru dezvoltarea noastră viitoare, pentru asigurarea necesarului de materii prime." Cum la actualul nivel de tehnicitate al instalațiilor consumatoare, energia primară este utilizată cu un randament de 35—40% — cantitatea de energieneutilizată fiind eliminată în mediul ambiant sub formă de gaze de ardere, ape de răcire a instalațiilor, etc — se relevă pe deplin însemnălatea recuperării acestor resurse, acțiune ce conduce nemijlocit la creșterea indicelui de utilizare a energiei primare, la economii de combustibili, cu efecte pozitive în direcția protejării mediului.Potrivit unor estimații, resursele energetice secundare la nivelul anului 1977 s-au situat în jurul valorii de 8 700 de mii 

de tone combustibil convențional ceea ce reprezintă circa jumătate din valoarea energetică a lignitului exploatat în același an. Acest potențial este valorificat, la ora actuală, în procent de 72 la sută (se recuperează energie echivalentă cu 6 260 mii tcc) ceea ce vădește că spre deosebire de alte resurse a căror utilizare necesită încă ample cercetări, cum ar fi energia vîntului, a valurilor, transformarea pe cale biologică a bioxidului de carbon și a blomasei de combustibil etc. recuperarea resurselor secundare nu constituie un domeniu neexplorat. Faptul că cele mai numeroase aplicații au fost realizate în industrie este o consecință directă a ponderii acestei ramuri în rîndul consumatorilor de energie primară (unele calcule arată că industria, inclusiv cea a producerii energiei electrice, consumă 60—70% din resursele de energie primară utilizate pe plan mondial). Ilustrativă. în acest sens este distribuția resurselor energetice secundare combustibile și termice în principalele ramuri industriale (tabelul).
Resursele energetice secundare combustibile și termice in principalele 

ramuri industriale
— în mii tcc —

Categorii de resurse 
energetice secundare

Resurse 
evaluate

Resurse 
recuperate

1. Combustibile din care : 4 4,35 3 860
a) gaze de furnal, cocs semicocs 2 572 2 409
b) gaze din procese chimice 859 691
c) deșeuri din procese de natură chimică

(leșii, borhot etc.) 451 331
d) deșesurl combustibile din-agricultură

(coji, sîmburi etc.) 89 52
e) altele (șlam, deșeuri etc.) 80 26

2. Termice din care : 3 880 2 400
a) abur uzat condens 2 687 1 970
c) căldura sensibilă a gazelor de ardere 998 săa

c) altele (căldura preluată de agenții de răcire,
reacții chimice etc.) 195 31în aprecierea oportunității recuperării resurselor energetice secundare provenind de la diferite instalații și prin aplicarea diverselor tehnologii se impune să se țină seama de o serie de factori. în primul rînd valoarea debitelor și cantităților recuperate pentru care au fost stabilite, în funcție de natura resurselor, limite minime față de care recuperarea este avantajoasă din punct de vedere economic. **)O a doua condiție o constituie existența sau amplasarea ulterioară a unor consumatori de energie care să utilizeze energia secundară recuperată. Această condiție este de regulă asigurată în cazul platformelor industriale unde există numeroși consumatori de căldură și energie electrică. în cazul întreprinderilor izolate ale cărora resurse energetice secundare depășesc necesitățile proprii se impune elaborarea de soluții tehnice care să permită producerea de energie electrică și debitarea sa ulterioară în sistemul energetic național.în țara noastră s-au obținut bune rezultate în recuperarea resurselor secundare combustibile — gaze reziduale din industria/ metalurgică, leșii de la fabricile de celuloză, gazele combustibile de la combinatele chimice etc. — și folosirea lor ca înlocuitori ai combustibililor energetici pentru producerea de căldură și energie electrică. Astfel, gazele reziduale din industria metalurgică : gaze de furnal, de cocs, de cocs fluidizat și de semicocs — pot fi utilizate în cadrul unor platforme industriale drept combustibili atît pentru necesități tehnologice cît și în centralele de termoficare.în siderurgie, cea mai reprezentativă realizare o constituie centrala de termoficare Galați care valorifică gazele de furnal și de cocs ce se produc la Combinatul Siderurgic. Prin concepția adoptată de proiectanți conform căreia această centrală poate utiliza gazele de furnal și cocs cu un regim variabil în ceea ce
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Resursele energetice secundare în anul 1978 (pe fluxuri)privește debitul și poate asigura cu căldură atît combinatul cît și orașul în instalații cu performanțe energetice ridicate, aceasta reprezintă o soluție deosebit de avantajoasă. Economiile de combustibil care se realizează prin folosirea resurselor secundare la centrala termoelectrică Galați se estimează la circa 800 000 tec anual. Soluții similare, de proporții mai reduse însă, se aplică și la alte combinate siderurgice din țară — Reșița, Hunedoara și Călan — unde s-au realizat centrale de termoficare cu grupuri de 6 și 12 MW. Celelalte categorii de resurse combustibile (leșiile de la fabricile de celuloză, gazele combustibile de la combinatele chimice, etc.) se valorifică și ele în centrale electrice de termoficare datate eu grupuri de 3,6 sau 12 MW potrivit mărimii cantităților de resurse disponibile.O altă cale însemnată de valorificare a resurselor energetice secundare o constituie recuperarea clădurii din gazele de ardere, proces ce se realizează în circuitele regenerative ale instalațiilor prin preîncălzirea aerului sau în recuperatoare de căldură sub formă de abur sau apă fierbinte. Trebuie subliniat că recuperarea numai în scopuri regenerative nu oferă posibilitatea valorificării integrale a cantității de căldură evacuate deoarece nivelul temperaturii gazelor de ardere la ieșirea din pre- încălzitorul de aer rămîne destul de ridicat. Valorificarea căldurii din gazele de ardere prin recuperatoare de abur sau apă caldă constituie însă o soluție tehnologică prin care se recuperează o cantitate mai mare de căldură, temperatura gazelor la ieșirea dn recuperator scăzînd pînă la 200 C. Astfel, pentru această categorie de resurse Institutul de Studii și Proiectări Energetice a prevăzut încă din 1955 la Combinatul de îngrășăminte Azotoase din Roznov instalarea unei turbine de conden- sație în care este destins aburul produs în cazanele recuperatoare, soluție ce a condus la economii de 6,5 mii tcc/an. Alte soluții au fost concepute și materializate la combinatele chimice de la Făgăraș, Valea Călugărească și Năvodari unde s-au instalat grupuri turbogeneratoare de 3 MW cu condensație și priză în care se destinde aburul produs prin recuperarea căldurii gazelor de ardere. Soluțiile cu producerea de abur (de 40 bar) folosit în turbina de condensație și prize reglabile au fost impuse și de necesitatea de a putea valorifica în tot timpul anului disponibilitățile de resurse secundare, prin producerea în perioada verii de energie electrică în condensație, iarna consumul fiind asigurat de consumul de căldură pentru încălzire.
Cercetarea — factor de bază în utilizarea mai bună 
a energieiÎN PREZENT, sînt valorificate practic toate categoriile de resurse care apar în cantități mari și au un potențial energetic ridicat — ceea ce reprezintă, după cum am amintit, circa 72% din potențialul total.

Valorificarea integrală a acestora necesită elaborarea de so- - Iuții tehnologice optime care privesc, cu deosebire, recuperarea resurselor energetice de valori mai scăzute cum ar fi cuptoarele mici de forjă și de topit sticlă, tratamentele termice etc. Realizarea acestor obiective revine, în măsură însemnată, cer-' cetării științifice și ingineriei tehnologice care, potrivit prevederilor înscrise în Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000, vor fi orientate spre „valorificarea eficientă a resurselor energetice naționale și a noilor surse de energie, restructurarea industriei prin accentuarea ponderii ramurilor prelucrătoare mici consumatoare de energie, utilizarea rațională și economisirea energiei în toate sectoarele cu activitate".Acest rol este evidențiat de faptul că din procentul de 28% resurse energetice secundare nerecuperate la nivelul anului 1977, numai 13 la sută dispun de soluții de recuperare, pentru celelalte 15 procente fiind necesare noi investigații (vezi graficul).Pînă in prezent pentru debite mai mici de gaze de ardere nu s-au realizat soluții care să permită recuperarea în condiții economicoase a căldurii, fie datorită costului ridicat al instalațiilor, fie din cauza dificultăților apărute în funcționare. Trebuie subliniată deopotrivă existența unor condiții care determină posibilitatea tehnică, precum și rentabilitatea economică a, recuperării acestor resurse — condiții ce se referă la durata de; funcționare a instalațiilor, la nivelul de temperatură, la cantitatea resurselor respective. Or, aceste condiții sînt îndeplinite la cuptoarele de forjă și la cuptoarele de topit sticlă a căror! funcționare este continuă, temperaturile de evacuare a gazelor! fiind ridicate, 1 900—1 100*C  la cuptoarele de forjă și 550— 600° C la cuptoarele de topit sticlă, ceea ce a determinat. cercetarea și elaborarea de variante optime de recuperare ur-j mărindu-se totodată generalizarea și adaptarea acestora la toate > tipurile de agregate similare. Soluția optimă constă în instalarea l pe fiecare agregat în parte a unor recuperatoare funcționînd cu 1 emulsie abur-apă, separarea aburului făcîndu-se pentru toate' recuperatoarele din cadrul instalației într-un separator comun.' Prin realizarea unei game mari de recuperatoare și prin modificarea titlului emulsiei abur-apă se creează posibilitatea apli-i cării acestei soluții la toate tipurile și mărimile de cuptoare! fără a se opera modificări în instalațiile tehnologice și în modul I de exploatare a acestora.în contextul celor arătate, la uzinele brașovene „Tractorul" ! și „Autocamionul" s-a propus recuperarea căldurii din gazele de | ardere de la cuptoarele de forjă prin obținerea de abur saturat! necesar proceselor tehnologice din uzină. Procedeul prezintă! următoarele avantaje : prin modul de așezare al recuperatorului! în cadrul halei de forje nu se introduc elemente care să afecteze procesul tehnologic ; se mărește capacitatea de producție de abur cu 5 kg/s la uzina „Autocamionul" și 4,2 kg/s la uzina ! „Tractorul" ; se obține o economie de combustibil de 8 600 tcc/an | la prima întreprindere și de 7 200 tcc/an la cea de a doua.Faptul că un procent încă însemnat din resursele energeticei secundare produse nu dispun în prezent de soluții de recuperare ! optime, valoroase din punct de vedere tehnologic și eficientei economic, că se irosește un însemnat potențial energetic, im-! pune în perspectivă desfășurarea unei stăruitoare munci de cercetare pentru găsirea celor mai bune soluții. Acestea pri-j vesc deopotrivă dotarea instalațiilor existente cu sisteme de recuperare a resurselor energetice secundare — inclusiv a celor cu valoare mai scăzută —, a noilor obiective ce sînt puse în funcțiune, cuprinse într-o concepție de ansamblu care să ofere încă din faza proiectării cele mai avantajoase utilizări ale resurselor recuperate, prin stabilirea adecvată a consumatorilor. Recuperarea resurselor energetice secundare nu constituie, firesc, o cale extensivă de dezvoltare a bazei energetice — acestea sporesc pe măsura realizării de noi obiective industriale ale căror tehnologii conduc la eliberarea unor astfel de resurse. Cu toate acestea, recuperarea lor integrală și utilizarea cît mai eficientă, element de natură intensivă, constituie o cale sigură de economisire a altor resurse energetice primare, contribuie nemijlocit și permanent — și prin reducerea investițiilor în acest domeniu — la realizarea obiectivului fundamental, independența energetică a țării la orizontul anilor 1990.
D. RENJEA! 
L GHIOCA 

G. MARINESCU 
A. STEFĂNESCU 

I.S.P.E.



NOI EXIGENTE ÎN MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
SI» CREȘTEREA EFICIENTEI» ,

Documentele congresului ai XII-lea al P.C.R. prevăd un amplu program de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale, de accelerare a modernizării tuturor ramurilor producției materiale, de sporire a eficienței economice. în cadrul acestui proces o atenție deosebită se va acorda accentuării ritmurilor de creștere la produsele și grupele de produse de înaltă tehnicitate care se realizează cu consumuri energetice cit mai reduse și valorifică la maximum materiile prime.
Reducerea consumului
de materiale și energie — criteriu 
esențial de structurare 
a producției i

INDUSTRIA CHIMICA modernă reprezintă un important consumator de energie ; ca urmare, se poate spune că în prezent — în lumina necesității de a economisi și valorifica superioi’ energia — factorul energetic a devenit determinant în alegerea procedeelor tehnologice de fabricație.
1 Componenta principală a orientărilor pentru anii următori o constituie creșterea valorii producției obținute pe unitatea de energie (sau materie primă) consumată. Indicele de valorificare a materiilor’ prime de bază și a energiei în cincinalul viitor urmează să sporească, în medie, cu 32—34%, iar cheltuielile materiale lâ producția industrială să scadă cu 5,5—6%. în vederea atingerii acestui obiectiv o atenție deosebită se va acorda finalizării și promovării largi a celor mai noi tehnologii chimice din domeniul stereo-chimiei moleculare și al chimiei sintezelor fine. Concludente pentru orientarea spre o structură a producției care să țină în mai mare măsură seama de restricțiile impuse de cerințele economisirii energiei sînt datele tabelului. Ele arată că ritmurile cele mai înalte de creștere se vor realiza la grupele de produse la care consumul de energie este mai scăzut, cum ar fi la medicamente și coloranți, cosmetice, lacuri și vopsele ; în schimb, Ia clorosodiee — produse intens energofage — creșterea este minimă, prevăzîndu-se în același timp măsuri hotărîte pentru modernizarea instalațiilor și proceselor tehnologice în vederea micșorării substanțiale a consumului de energie.

Un alt element important constă în aceea că petrolul și gazele naturale, vor fi utilizate cu prioritate pentru valorificare chimică, într-o perspectivă de cît mai lungă durată. în acest context se explică și dezvoltarea petrochimiei. în cincinalul următor se vor termina dezvoltările începute la combinatele petrochimice de la Borzești, Midia-Năvodari, Brazi și vor fi modernizate rafinăriile mai vechi. Prin dezvoltarea capacității de producție a etilenei la 150,1% în 1985 față de anul 1980 și prelucrarea ulterioară a acesteia, gradul de chimizare a derivatelor din totalul țițeiului supus prelucrării crește în perioada respectivă de la 10,2% la 17,5% deși cantitatea de țiței în anul 1985 va reprezenta numai 98,7% față de 1980. Creșterile însemnate de producție prevăzute la etilena, polipropilenă, etilbenzen și stiren, fenol, acetonă ș.a. constituie o lărgire substanțială a bazei de materii prime
Consumul de energie și ritmul de creștere 

la unele grupe de produse

Clorosodiee 566,8 4,0
îngrășăminte 236,1 5,0
Prelucrare țiței
(rafinării) 195,7 2,6
Petrochimie 117,9 17,2
Medicamente, coloranți 33,9 18,1
Cosmetice, săpunuri,
detergenți 42,0 18,8
Articole tehnice din
cauciuc și anvelope 36,8 10,2
Lacuri, vopsele, sinteze 18,6 17,3

necesare pentru realizarea de produse cu o mare valoare de întrebuințare, respectiv cu un înalt grad de valorificare ca: polietilenă, produse prelucrate din polietilenă, produse prelucrate din polistiren, cauciuc sintetic, fibre și fire poliesterice ș.a.în anul 1980 circa 25% din producția totală de gaze naturale va fi supusă chimizării urmînd ca în 1985 proporția să ajungă la 30%. Pe această cale gradul de valorificare raportat la gaz metan va crește la producția acidului azotic de 6,1 ori, a metanolului de 7.6 ori, a îngrășămintelor cu azot de 13,9; rășinilor ureoformaldehidice de 27 ori.Pentru creșterea gradului de valorificare a cauciucului, prin prelucrarea 

avansata a acestuia, s-a prevăzut realizarea unei game largi de anvelope, benzi de transport, articole presate din cauciuc, pe baza unor rețete îmbunătățite. în domeniul producției de fire și fibre sintetice este prevăzută extinderea gamei de sortimente prin introducerea în fabricație a unor tipuri cu caracteristici îmbunătățite, ca fibre modacrilice, fibre cu capacitate tincto- rială mărită, precum și prin construirea de filaturi.
2 0 altățiune reducerea în acest în vedere vechi în

direcție principală de ac- o constituieconsumului energetic.sens în petrochimie s-a avut modernizarea instalațiilor scopul utilizării cît mai complete a hidrogenului și carbonului (prin valorificarea gazelor reziduale de la fabricarea acetilenei), precum și sistarea producției la instalațiile vechi, mari consumatoare de energie. De asemenea, ținind seama de faptul că procedeele de chimizare a sării sînt procedee energo-intensive, în cincinalul următor nu s-au prevăzut dezvoltări importante. Tot în acest scop, în dezvoltarea producției clorosodiee accentul s-a pus pe modificarea tehnologiilor, în special la instalațiile de electroliză, prin prevederea celulelor cu diafragmă și anozi de titan, care prezintă avantajul unor consumuri mai reduse de energie.
3 0 atenție deosebită se va acorda în continuare creșterii aportului industriei chimice la lărgirea bazei de materii prime. în acest sens Programul-directivă de cercetare științifică cuprinde sarcini importante pentru sectorul chimie, în special pentru crearea de noi surse de energie, un accent deosebit punîndu-se pe elaborarea unor procese economice de obținere a hidrogenului ca nouă sursă energetică, inclusiv prin descompunerea apei, pentru conversia fotochimică a energiei solare și realizarea de pile de combustie. Chimia trebuie să contribuie la dezvoltarea energiei nucleare din țara noastră, prin realizarea moderatorilor pentru reactoarele atomice.Totodată, în vederea creșterii gradului de valorificare a resurselor minerale proprii, pe baza lucrărilor efectuate în colaborare cu Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, s-a prevăzut ca în curînd să fie pusă în funcțiune exploatarea minieră și instalațiile aferente pentru obținerea sulfului din munții Căliman, sub formă de sulf granulat cu concentrație ridicată, au fost determinate zăcămintele titano-
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zirconifere, care vor fi exploatate în vederea obținerii unor concentrate cu titan și concentrate cu zirconiu, va fi valorificat zăcămîntul de potasiu de la Tazlău,
4 Amplificarea recuperării și reciclării resurselor secundare materiale și energetice reprezintă de asemeni, o direcție importantă de acțiune :— pentru valorificarea cauciucurilor uzate se prevede triplarea capacității de reșapare a anvelopelor, prin realizarea a 12 noi unități, în toate zonele țării (în 1985 circa 30% din consumul intern de materie primă pentru fabricarea anvelopelor va fi satisfăcut pe această cale). Prin fabricarea cauciucului regenerat și a pudretel se valorifică în prezent 18% din totalul consumului intern de articole din cauciuc urmînd ca la sl’îrșitul cincinalului următor să se asigure circa 48% ; în vederea valorificării articolelor din mase plastice uzate se vor extinde tehnologiile de transformare a foliilor de polietilenă în granule, de măcinare a navetelor uzate și transformarea lor în granule care să fie reintroduse în circuitul de fabricare a navetei ;— pentru recuperarea uleiurilor uzate, se va extinde procedeul de recuperare aplicat la unitatea specială de regenerare de la Rîmnicu-Sărat, care prelucrează uleiurile colectate de la marii consumatori și de la populație prin unitățile „PECO“. în anul 1978 s-au recuperat pe această cale 2 200 tone (reprezentînd 28% din consumul intern), iar în anul 1985 se vor asigura capacități pentru obținerea a 60 000 Van uleiuri regenerate, reprezentînd 41% din consumul intern. Sînt prevăzute extinderi la Rîmnicu-Sărat, Rafinăria Crișana și Cîmpina.Valoarea produselor recuperate crește de la 1926 mii. lei în 1981, la 3 041 mii. lei în 1985, ceea ce reprezintă în total pe cincinal, 13 000 mii. lei.
Cerințe ale trecerii la o noua 
calitateAVÎND ÎN VEDERE vastul program de investiții de care a beneficiat cu prioritate chimia în acest cincinal și va beneficia și în continuare, precum și eforturile de sporire a productivității muncii pe capacitățile existente, în cincinalul următor se va realiza un ritm mediu de creștere de 10,9% la producția netă, 9,8% la producția globală și de 15—22% la grupele de produse cu un grad avansat de prelucrare. Prevederile la producția fizică vor permite asigurarea în viitor a peste 95% din cerințele interne la principalele grupe de produse, iar producția pe locuitor se va situa la nivelul țărilor dezvoltate.Creșterea valorii produselor chimice pe tona de materii prime, reducerea consumurilor energetice, asigurarea unui ritm mediu de creștere a productivității muncii cu 8,2% vor determina reducerea cheltuielilor totale și materiale în anul 1985 cu 10% față de nivelul anului 1980.Pentru realizarea integrală și la vreme a sarcinilor complexe care revin chimiei în acest an și în continuare, în lumina indicațiilor secretarului general al partidului de la ședința de lucru 

consacrată perfecționării activității din acest sfector, a fost elaborat un program special care concentrează eforturile oamenilor muncii în următoarele direcții prioritare :• asigurarea funcționării continue și la parametrii proiectați a instalațiilor in funcțiune șl în special a celor petrochimice, de îngrășăminte și anorganice de bază prin respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice și a reviziilor generale și reparațiilor periodice. Se va urmări ca necesarul de piese de schimb să se realizeze cu precădere în atelierele unităților Ministerului Industriei Chimice și numai reperele specifice să fie asigurate de unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini ;• urgentarea punerii în funcțiune a instalațiilor din pianul de investiții, prin acordarea unor priorități în funcție de stadiul existent al lucrărilor, pregătirea din timp a investițiilor pentru cincinalul următor, în prima urgență pentru anii 1981—1982. în următoarea perioadă vor intra în funcțiune, avind stadiu avansat de execuție, 17 capacități noi (la Pitești, Borzești și Slobozia), vor fi terminate lucrările de construcții-montaj și vor intra în probe tehnologice 21 instalații importante (la Teleajen, Midia-Năvodari, Pitești, Timișoara, Făgăraș, Săvinești) ;• reanalizarea instalațiilor în funcțiune din punct de vedere al consumului energetic și de combustibil în vederea opririi celor cu consumuri energetice mari, precum și revederea prevederilor din planul de dezvoltare pentru limitarea investițiilor in vederea fabricării unor produse mari consumatoare de energie sau care necesită materii prime cu conținut mare energetic, și creșterea ponderii produselor superior prelucrate și cu consumuri mici energetice, cum ar fi : medicamente, cosmetice, produse prelucrate și de mic tonaj, coloranți, lacuri și vopsele, reactivi chimici ;• extinderea tipizării instalațiilor și utilajelor din industria chimică concomitent cu promovarea introducerii și utilizării pe scară largă a cercetărilor proprii, a procedeelor originale românești, tipizarea produselor chimice în scopul reducerii cheltuielilor de producție, al raționalizării folosirii produselor chimice în toate ramurile economiei ;® utilizarea integrală a produselor secundare pe baza cărora se va realiza o valorificare suplimentară de 1,5 miliarde lei în anul 1980 și 3,1 miliarde lei în anul 1985. De asemenea, se vor intensifica măsurile pentru valorificarea resurselor energetice secundare care vor conduce la o recuperare de 5,9 milioane tone combustibil convențional în 1985 ;• eliminarea opririlor neplanificate și asigurarea funcționării continue a instalațiilor prin reinstruirea și verificarea cunoștințelor personalului muncitor. Se va insista în mod deosebit asupra respectării stricte a disciplinei tehnologice și a parametrilor de fabricație ;® sporirea simțitoare a productivității muncii prin extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație și ridicarea nivelului de calificare profesională.

Aportul valoros al cercetării 
științificeÎN PERIOADA care urmează cercetării științifice îi revin sarcini de mare răspundere în accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării. Concretizarea acestor sarcini înseamnă pentru cercetarea din industria chimică, în primul rînd, aprofundarea studiului structurii și legăturilor chimice ale compușilor organici și anorganici, în vederea realizării de noi materiale cu caracteristici fizico-chimice superioare, care să satisfacă în condiții de maximă eficiență necesitățile dezvoltării economiei naționale. în această direcție un rol important revine colectivului de cercetare din cadrul Institutului central do chimie (ICECHIM), care a adus o contribuție esențială la elaborarea unor soluții eficiente de dezvoltare a producției chimice.în anii următori un accent deosebit se va pune pe valorificarea superioară a bazei de materii prime, în special a țițeiului. gazului metan, a diverselor săruri și minereuri. Se vor dezvolta cercetările pentru asigurarea folosirii tuturor componentelor din țiței, pentru lărgirea bazei de materii prime petrochimice, se va extinde utilizarea potențialului chimic al gazului metan pentru produse organice.în vederea valorificării superioare a materiilor prime nepetrochimice se vor asigura soluții tehnologice moderne pentru chimizarea subproduselor de cocserii, a rezervelor de bioxid de carbon pentru valorificarea chimică a bio- masei și a deșeurilor vegetale. Institutul pentru valorificarea biomasei — în curs de organizare — din cadrul Institutului central de chimie va aduce un aport prețios la completarea surselor clasice de materii prime chimice în curs de epuizare, cu posibilitățile practic nelimitate în timp pe care le oferă biomasa vegetală și animală.Un domeniu de cercetare de vîrf îl constituie microbiologia industrială — adică știința de a produce și cultiva microorganisme vii. apte să se comporte ca niște catalizatori biologici, folosibili în dirijarea reacțiilor chimice complexe. Cercetările făcute în acest domeniu au dat posibilitatea ca unele produse cum sînt antibioticele, vitaminele, amino-acizii, proteinele, enzimele să poată fi produse industrial. în programul de cercetare este prevăzută obținerea unor amino-acizi indispensabili creșterii animalelor tinere și funcționării normale a organismului adult. S-a prevăzut modernizarea și îmbunătățirea tehnologiilor de obținere a acidului glutamic și Uzinei, precum și obținerea aminoacizilor, treolinei, homo- serinei, triptofanului. Un interes deosebit îl prezintă cercetările pentru obținerea proteinelor concentrate pentru alimentarea animalelor și oamenilor. Se vor produce în viitorul apropiat proteine pornind de la n-parafine și se studiază, de asemenea, obținerea de drojdii proteice pe bază de metanol și eta- nol. în domeniul enzimelor, s-a elaborat tehnologia de obținere a produselor subtilaza Z și celulaza — hemE ilaza
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Experiențe în actualitate: realizarea exemplară a planului pe 1979

O expresie a calității activității 
nivelul producției nete

Dezvoltarea economico- socială a țării angajează an de an un volum tot mai mare de resurse materiale, utilizarea lor rațională constituind o condiție esențială în asigurarea ritmurilor susținute de creștere a produsului social și a venitului național. în acest context, de o mare importanță este realizarea, în toate unitățile, a indicatorului producție netă — indicator ce exprimă efortul propriu la sporirea valorii nou create, a eficienței economice. Cum acționează întreprinderile pentru realizarea acestui indicator de bază, care reflectă în bună măsură modul cum sînt ele gospodărite ?între marile unități industriale din municipiul Ploiești se numără și Rafinăria nr. 1. Unitate cu vechi tradiții — în anul 1980 aniversează 100 de ani de existență — întreprinderea a reușit în lecursul actualului cincinal nu numai să realizeze indicatorul producție netă, ci și să-l depășească, lucru de altfel valabil pentru toți indicatorii de plan. Ce factori și ce rezerve au fost și sînt mobilizate pentru a asigura o dinamică susținută a realizărilor în condițiile cînd prevederile de plan au cunoscut de la un an la altul sporuri importante ?
Creșterea randamentului utila
jelor și a productivității — influ
ențe predominante în sporirea 
valorii nou createMARE PRODUCĂTOARE de materii prime pentru combinatele petrochimice de la Brazi și Telea- jen, rafinăria are în nomenclatorul producției și o gamă largă de produse finite deosebit de importante pentru întreaga economie națională : uleiuri, motorină, cocs de petrol, bitum, petroluri speciale, gaze de rafinărie, gaze lichefiate, combustibil special pentru termocentrale, ș.a. Eforturile întreprinderii au fost astfel orientate încît, paralel cu realizarea integrală a planului fizic, să se obțină un vo

lum sporit de valoare nou creată, care să permită îndeplinirea și depășirea producției nete planificate. 
Pe primele 8 luni a.c. planul pro
ducției nete era depășit cu 16,5% (tabelul), în special pe seama acți-îndeplinirca planului la principalii indicatori în primele 8 luni a.c.Indicatori Realizări față de plan (%)Producția netă 116,5Productivitatea muncii 117,6Producția la 1 000 leifonduri fixe 114,8Beneficii la 1 000 leifonduri fixe 116,4Valorificarea tonei dematerie primă 105,2Valorificarea tonei dețiței 106,2Cost total la 1 000 leiproducție marfă 98,9Cheltuieli materiale la1 000 lei producție marfă 99,3unilor complexe desfășurate în ve
derea creșterii producției realizate 
pe unitatea de capacitate de pro
ducție și a productivității muncii, Nivelul producției la 1 000 lei fonduri fixe în primele 8 luni a.c. a fost cu 14,8% superior prevederilor planului, al beneficiului la 1 000 lei fonduri fixe cu 16,4%, iar al productivității muncii (calculate la producția netă) cu 17,6% (tabelul).La aceste rezultate au contribuit preocupările specialiștilor rafinăriei pentru valorificarea unor re
surse de sporire a producției pe 
fiecare instalație, practic de creș
tere a capacităților de producție 
fără cheltuieli de investiții supli
mentare. Conform calendarului stabilit periodic, instalațiile sînt planificate pentru a fi revizuite și reparate. Timpul normat variază de la o instalație la alta, orice diminuare a acestuia, în condițiile efectuării unor lucrări de calitate, înseamnă și crearea de posibilități pentru a prelucra o cantitate mai mare de țiței. Cît de important este aceasta rezultă din următorul calcul : o reducere de numai 3 zile a reviziilor la instalațiile de disti- lație atmosferică echivalează cu prelucrarea suplimentară a circa 7 

mii tone țiței. Fructificînd asemenea rezerve, colectivul rafinăriei a putut să prelucreze în decursul a numai 8 luni din acest an un plus de peste 170 mii tone țiței și mai bine de 200 mii tone materii prime.Ținînd seama de nevoile mari de piese de schimb și subansamble necesitate de menținerea în stare de funcționare optimă a instalațiilor, întreprinderea și-a organizat și dezvoltat în decursul anilor un puternic sector de producere a acestora. în prezent, peste 80% din ne
cesități sînt acoperite prin efortul 
propriu al sectorului mecanic ; în 1978 s-a realizat de către acesta un volum de piese de schimb în valoare de 7,5 milioane lei și instalații tehnologice de circa 5 milioane lei, au fost recondiționate piese în valoare de peste 2,5 milioane lei. în acest an, în intervalul a numai opt luni, au fost realizate prin forțe proprii piese de schimb și instalații tehnologice în valoare de circa 8 milioane lei și au fost recondiționate diferite piese în valoare de 1,2 milioane lei. Rezolvînd în acest mod cerințele, întreprinderea nu numai că și-a asigurat cele necesare la timp și de bună calitate, dar a obținut și însemnate economii bănești care au contribuit în- tr-o proporție însemnată la reducerea cheltuielilor materiale, la îndeplinirea indicatorului producției nete, la sporirea beneficiilor.Alte căi utilizate în același scop — depășirea parametrilor proiectați ai instalațiilor prin mai buna organizare a producției, adîncirea fracționării și realizarea de sortimente cu valori mai mari — au permis de asemenea valorificarea mai bună a capacității’ utilajelor, cantitățile prelucrate de țiței fiind în permanență mai mari decit cele prevăzute în plan.
Valorificarea superioară — aport 
sporit la creșterea producției 
netePORNIND DE LA PREMISA că nivelul indicatorilor planificați j a fost judicios corelat, pe baza ob-
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servației câ depășirea nivelului prevăzut al beneficiului a devansat gradul de depășire a producției la 1 000 lei fonduri fixe, se poate aprecia că în întreprindere valorificarea superioară a materiei prime a adus o contribuție importantă la depășirea planului producției nete. Argumente se regăsesc în faptul că, în primele 8 luni a.c., valoarea 
producției realizate pe unitatea de 
materie primă a depășit planul (cu 
5,28%), iar cea obținută pe tona de 
țiței cu 6,22%.Pentru valorificarea superioară a țițeiului, a tuturor materiilor prime, în întreprindere s-au depus eforturi considerabile materializate în realizarea de produse de calitate superioară și cu valoare mai mare pe unitatea de materie consumată. Respectînd strict realizarea prevederilor de plan la fiecare sortiment, lună de lună (12 sortimente principale), atenția a fost îndreptată spre obținerea majorității tipurilor de subproduse din cadrul acestora la o calitate superioară și cu o valoare mai ridicată. în această situație, de pildă, la sortimentul petrol s-au obținut 5 lei în plus pe tonă, la motorină 16 lei pe tonă, la uleiuri 50 lei pe tonă, la gaze de rafinare 10 lei pe tonă etc. Valorificarea superioară a țițeiului s-a concretizat în obținerea, la capătul celor 9 luni ce s-au încheiat din acest an, a unui beneficiu suplimentar de peste 26 milioane lei.Și totuși, așa cum am văzut, nu valorificarea superioară a reprezentat în această întreprindere — după părerea noastră — factorul principal de sporire a producției nete. Aprecierea este confirmată de faptul că, în dinamică, în acest cincinal, în cadrul rafinăriei, valoarea producției obținute pe tona de țiței se menține în general la un nivel constant (ba chiar scade în anumiți ani). Care este cauza ? Faptul își găsește explicația în structura producției potrivit căreia ponderea majoritară (și în creștere în dinamică) în producția realizată o reprezintă produsele cu grad redus de valorificare (benzina) și care au, cum e și firesc, o valoare nou creată scăzută pe unitatea de materie primă consumată (produsul cu ponderea mare, respectiv benzina, constituie materie primă pentru alte unități).Avînd în vedere că o sarcină esențială a petrochimiei este de a dubla aproape, pînă în anul 1985, valoarea producției realizate în

condițiile diminuării substanțiale a cantității de țiței prelucrat, apare necesară efectuarea unor calcule care să evalueze — ținînd seama de aceste sarcini — oportunitatea 
lărgirii capacităților de producție 
la Rafinăria Ploiești, cu o serie de 
instalații necesare care să permită 
o prelucrare superioară, în conti
nuare a benzinei obținute, fără a 
mai fi pentru aceasta nevoie de 
transportul ei la combinatele de la 
Brazi și Teleajen. în acest fel, valorificarea superioară a materiei prime, mobilizând mai amplu creativitatea specialiștilor ploieșteni, va reprezenta un factor cu pondere esențială în sporirea valorii producției nete. .„kjSl
Reducerea consumurilor - reali
zări și cerințe

O ALTĂ CALE de sporire a producției nete a constituit-o reduce
rea cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție-marfă, (realizat față de plan 98,9% în 8 luni a.c.), precum 
și a celor materiale (99,3% realizat față de plan pe 8 luni a.c.), în cadrul lor, după cum se știe, în procesele de rafinare a țițeiului o ‘pondere însemnată o au consumurile de energie electrică și combustibil, între acestea, la specificul unității respective, 40% din totalul consumului se regăsește la activitățile pentru extragerea apei din puțuri, recircularea apei și aerului comprimat etc. După studii îndelungate s-au găsit diferite posibilități de reducere a numărului de pompe și sporirea debitelor celor rămase, astfel încît consumul de energie la activitățile amintite să fie redus cu peste 5%. Economii importante de energie electrică (peste 6 milioane kWh în 8 luni din 1979) au fost obținute și prin redimensionarea unor instalații, care a dus la scoaterea din circuitul proceselor tehnologice a unor instalații intermediare care aveau rolul de înmaga- zinare a unor surplusuri de producție.Acțiuni deosebite s-au desfășurat și continuă să se desfășoare pentru valorificarea resurselor 

energetice secundare. Din inventarierea cuprinsă în bilanțul energetic de circa 16 mii tone combustibil convențional de energie secundară se utilizează în prezent peste 12 mii tcc. Aceasta a fost atrasă în circuit prin recuperarea căldurii de la unele produse calde, prin echilibrarea mai rațională a balan

ței de eșapare a aburului, prin funcționarea corespunzătoare a acționărilor electrice și cu aburi în funcție de necesitățile reale ale proceselor tehnologice etc. Sint în studiu găsirea de soluții pentru valorificarea căldurii apei condensate, căldurii de răcire, recuperarea căldurii din gazele arse care ies la coșul cuptoarelor tehnologice etc.Cu sprijinul centralei, cît și al specialiștilor de la institutele de cercetare și inginerie tehnologică, se speră ca în anul viitor să fie fructificate și aceste resurse, ajun- gîndu-se astfel ca 90% din resursele energetice secundare să fie recuperate și utilizate și, prin aceasta, să se diminueze corespunzător consumul de energie electrică planificat.Trebuie arătat însă că mai există și în domeniul reducerii consumurilor și al cheltuielilor de producție in general unele rezerve perfect accesibile. în întreprindere se utilizează la evidența consumurilor și, respectiv, a cheltuielilor, metoda „pe comenzi“. Dar, așa cum a arătat practica din alte întreprinderi fruntașe, asemenea metode de evidență și urmărire postoperative, conduc la menținerea unor consumuri mari, nu evidențiază toate sursele de risipă sau o fac mult prea tîrziu pentru a se mai putea interveni și de aceea se cer operativ înlocuite. Dacă în lo
cul metodei de comenzi s-ar utiliza 
metoda normativă sau metoda 
standard cost, sau metoda cost-oră 
mașină, ar fi pusă în valoare o re
sursă însemnată de reducere a 
cheltuielilor de creștere a produc
ției nete.

Priorități pe agenda ’80EFORTURILE colectivului sînt în continuare orientate spre amplificarea în ultimul^an din actualul cincinal a rezultatelor bune obținute. Principalele acțiuni urmăresc :@ reducerea timpului pentru revizii în condițiile ridicării calității acestora, prin mai buna organizare a muncii și pregătirea din vreme a seturilor de piese de schimb necesare ;
9 valorificarea mai deplină a
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Puncte de vedere

COMBINAT AGROINDUSTRIAL 

DE CREȘTERE A CABALINELOR

INTEME1NDU-SE pe o analiză științifică, în cadrul strategiei de dezvoltare elaborate de PartidulComunist Român este asigurată punerea în practică a unei politici raționale de dezvoltare complexă a economiei românești, plecînd de la premisa fundamentală că numai o economie în care se îmbină în mod rațional agricultura, ramurile industriei extractive cu ale industriei prelucrătoare, producția mijloacelor de producție cu cea a bunurilor de consum poate asigura condiții optime pentru valorificarea superioară a resurselor naturale și de muncă ale țării, creșterea venitului național și a nivelului de trai, Această orientare fundamentală aparține și documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R., ale căror proiecte se dezbat în prezent de masele largi de cetățeni ai țării. Una din orientările centrale ale acestor documente privește promovarea tot mai intensă a cooperării și colaborării internaționale a țării noastre în domeniul economic, nu numai la schimburi comerciale, ci și la acțiuni comune de producție.Studiul ce-1 prezentăm privește opor
tunitatea economică a înființării unui 
combinat agroindustrial de cabaline prin cooperare internațională (societate mixtă) avînd în vedere rasele de cai culturale, căi capabili să ducă singuri încărcături pînă la 3 tone, cu o medie orară de 10 km/h. în contextul căutării de noi forme de energie, imaginea acestui „motor natural" trebuie reconsiderată, el apărînd atît ca o sursă reală de energie, cît și ca un produs agricol, care poate contribui substanțial, în condițiile prelucrării lui,, la creșterea aportului valutar în economie. Este adevărat că într-o etapă recentă motorul artificial a limitat aportul calului la muncă și transport în general, ajungînd să fie înlocuit aproape total în agricultură. Totuși, există o limită (estimată la 7—15%) pe orice porțiune a globului, resuscitată și de actuala criză energetică, limită sub care aportul calului în calitate de colaborator al mijloacelor motomecani- zate și ca sursă de energie în agricultură și transport nu poate și nu trebuie să scadă. Este evident că, astăzi, creșterea care se face în herghelii specializate și „calificarea" care se obține in stațiunile de testare nu poate avea decît un suport economic, ameliorarea produșilor devenind un deziderat la fel de viabil ca la orice altă activitate economică.în timp ce de la herghelie rezultă un material semibrut, din a doua etapă (calificare) rezultă un material finisat 

mult mai valoros. Statistic, prin analogie cu celelalte mărfuri, diferențele de preț obținute între materialul semibrut (calul de herghelie) și materialul finisat (calul din laboratorul de testare) sînt spectaculoase. Pentru un cal trăpaș, de exemplu, vîndut din herghelie (pînă la 2 ani), se poate primi la export un preț mediu de 1 000—2 500 $/buc., în timp ce, pentru același cal, cu aceeași marcă (rasă), după numai 1—2 ani de prelucrare (testare) în stațiunile de testare (hipodrom) prețul obținut crește în medie de 15—20 ori (la metal, raportul este de 1 :8), cheltuielile pentru prelucrare (finisare) nedepășind nici 10% din cheltuielile totale; aceasta justifică încadrarea unui asemenea combinat cu producția sa în directivele date de conducerea partidului și statului nostru privind valorificarea superioară la export a producției prin creșterea gradului său de prelucrare.Avînd în vedere că funcția esențială a construirii combinatului agrocabalin este în ultimă instanță realizarea unei producții marfă cît mai mari, să nominalizăm bunurile materiale ce pot fi valorificate după intrarea sa în funcțiune. în ordinea importanței valorice, principalele produse ale complexului sînt: calul, produsele serei (ciuperci), alergările de cai, serviciile turistice, agrementul cu cai etc.Pentru a sublinia valoarea economică deosebită a unui cal testat și finisat, putem arăta că prețul obținut pentru un cal trăpaș, în S.U.A., poate atinge niveluri foarte ridicate : pe calul Wallach Savoir, acreditat cu recordul 1T3”,5/km s-a obținut un preț record de vînzare : 351 385 dolari S.U.A. ; un reproducător francez de pur sînge galop a fost vîndut în S.U.A. pentru suma de 1 mii. franci francezi. Am dat exemple pentru ambele rase (trăpaș și pur sînge galop), în vederea ilustrării importanței valorice a neseparării lor în cadrul combinatului agrocabalin.Și în țările socialiste există o preocupare susținută pentru activitatea de testare și finisare superioară a materialului cabalin, pentru o valorificare superioară a sa la export. Astfel, Polonia exportă în fiecare an cîteva zeci de cai de mare clasă, încasînd în jur de 1 milion de dolari/an, obținînd prețuri medii pe bucată ce variază între 23 000 și 26 000 de dolari, cu recorduri de preț unitar de 75 000 dolari sau chiar mai mult (calul Carawella a fost vîndut la licitație internațională, în 1977, la un preț de 153 000 dolari).în tabelul alăturat prezentăm prețurile medii de valorificare ale principa-

Denumirea
mărfii U/M

o tu a
îh t- id& O, 5

Contrapartidă

Cai buc. 60 000 27 000
Ciuperci tone 24 000 1 789
Alergări de
cai zi alergări 1 mii. —
ext. zi alergări — 11186
Servicii tu-
ristice persoană 10 —•
Agrement cu
cai persoană/oră 25 •—

lelor produse și servicii furnizate de combinatul cabalin a cărui înființare o avem în vedere.Prin construirea complexului agrocabalin ca societate mixtă se va realiza o unitate industrială modernă, cu testări de vîrf și tehnologii de lucru avansate și se va garanta și dezvolta piața de desfacere a mărfurilor.Unitățile economice din țara noastră interesate în realizarea combinatului agro-cabalin ar fi : M.A.I.A. (titular de investiție), Centrul republican de creștere și calificare a cailor de rasă, unele unități agricole, O.N.T. Carpați. Unitățile menționate pot asigura, din țară, materiile prime de bază, materialele necesare producției, mîna de lucru calificată (antrenori, driveri, tehnicieni agricoli, lucrători comerciali etc.).Complexul agro-cabalin constituit prin cooperare internațională ar garanta stabilitatea în derularea operațiunilor comerciale externe, mărindu-se implicit numărul canalelor de distribuție, scopul final fiind obținerea unor importante beneficii.Avînd în vedere tradiția, experiența și poziția firmelor străine de specialitate, s-ar opta pentru una dintr-o țară cu mare tradiție în alergări, selecția făcîndu-se prin licitație cu dată fixă. De asemenea, în cadrul operațiilor premergătoare constituirii societății mixte s-ar întocmi studiul preliminar de fundamentare care să cuprindă: datele generale despre societate (obiectivul activității complexului), cu elementele esențiale ale acesteia (sediul social, cota de participare — în calculele noastre orientarea fiind făcută pentru 80% cotă de participare pentru parte-



nerul român și 20% pentru partenerul străin), funcționare și eficiență, sursele de acoperire financiara ale părții române, avizul agenției economice a țării partenerului extern, referințe bancare asupra acestuia. Cu înaintarea notei preliminare de avizare la M.A.I.A.,.Ministerul Turismului, M.C.E.C.E.I. șt desfășurarea tratativelor s-ar încheia operațiile premergătoare constituirii societății mixte.Durata de constituire a societății ar fi în principiu de 10 ani, organul central de care aparține ar fi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Turismului, iar garanția bancară ar fi asigurată de o bancă de prim rang a partenerului străin. Asigurarea inputurilor materiale s-ar face din țară, materialul cabalin fiind furnizat din hergheliile autohtone (Rușețu, Dor Mărunt, J.egă- lia etc.) : doar pentru pista de galop vor fi necesare unele importuri.Activitatea de comercializare a produselor societății s-ar organiza conform programului stabilit de parteneri și anume în mod prioritar prin rețeaua proprie de comercializare a partenerului extern. Pentru următorii ani de funcționare (3 și 4) se prevede o creștere a producției exportabile cu o rată de 8% anual. Pentru atragerea publicului în cadrul secțiunii hipice a complexului s-ar putea organiza întrecert internaționale și expoziții speciale, care ar ridica cota încasărilor în medie cu 5% anual.Complexul agro-cabalin ar asigura o capacitate de cazare de minimum 500 cai, cu care se vor organiza 150 zile de alergări de trap și galop/an, 150 zile de agrement, cu un volum total de peste 5 mii. spectatori anual. Producția de ciuperci ce va folosi produsele secun

dare (bălegar) din combinat se va ridica la 2 000 Van. Eficiența investițiilor propuse rezultă atît din beneficiul net al întreprinderii, cu o rată majoră (20%), cît și din cursurile de revenire (brut și net) la export foarte buneForma juridică aleasă (societate mixtă cu răspundere limitată.) creează, premise solide privind viabilitatea și eficiența întreprinderii. De asemenea, faptul că partenerul extern va dispune cte o rețea de comercializare sigură a produselor și a serviciilor turistice și tototată se asigură imigrarea (prin pepiniere) de gene necesare atît trăpașului românesc cît și pur sîngelui, constituie o altă motivare de fond a formei juridice alese pentru întreprindere. Normele legale privind constituirea societăților mixte cer obligatoriu ca partenerul român să aibă o participare de cel puțin 51% din fondurile societății, în cazul nostru, deoarece partenerul român dispune de o gamă largă privind aprovizionarea cu materii prime a întreprinderii se propune procentul de 80% ca fiind al părții române și 20% pentru partenerul extern.Prin introducerea unor tehnologii moderne și a tehnicii noi în circuitul alergărilor, prin ameliorarea performanțelor produsului principal (caii) al combinatului, prin creșterea beneficiului net al întreprinderii, cursul de revenire la export va evolua constant pozitiv după cîțiva ani de activitate, în calculele de proiect, repartiția beneficiului s-a considerat că va avea loc în funcție de aportul net la investiții (pînă la recuperare, prevăzută a se încheia în 8 luni de la intrarea în funcțiune) și apoi în funcție de participarea la producție a celor doi parteneri.

Se preconizează ca termenul de punere în funcțiune a investiției să nu depășească 18 luni de la constituirea societății.Din analiza indicatorilor financiari se poate trage ușor concluzia unor efecte nete deosebit de favorabile în special în probleme legate de durata de recuperare în funcție de acumulările anuale, indice dominant, socotit în statistica societăților mixte „campion" prin circuitul său unic. De asemenea, trebuie evidențiat indicatorul privind rata beneficiului net al întreprinderii, foarte ridicată.Deoarece în perioada anilor următori constituirii societății mixte prin introducerea unui curent nou de gene se vor ameliora performanțele trăpașilor și calului pur sînge de galop, prețul de vînzare va crește iar cursul de revenire se va ameliora și el. Pentru anul 1984, spre exemplu, un cal trăpaș se va vinde la prețul mediu de 35 000 $ S.U.A. Cursul de venire brut va deveni 1,71 lei/1. $ S.U.A.. cu evoluție superioară față de 3 lei / 1$ S.U.A., în cazul primilor 2 ani de producție.în concluzie, volumul mic de con- strucții-montaj, investiția specifică la 1 000 lei producție marfă foarte mică, durata foarte scurtă de recuperare a investiției (8 luni), indicatori de eficiență superiori altor tipuri de societăți mixte constituite pînă în prezent în lume, procentul de import scăzut și realizat prin compensații, consumul scăzut de energie plasează combinatul agroindustrial cabalin în circuitul celor mai rentabile întreprinderi, capabile să valorifice la un nivel superior, pe plan intern și exteițn, resursele materiale și umane antrenate în circuitul economic.
Doru IONESCU

REALIZĂRI DE PRESTIGIU ALE CREAȚIEI TEHNICE ROMÂNEȘTI
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ARO-10, o nouă familie 

de autoturisme de terenAUTOTURISMUL DE TEREN „ARO-10‘‘, o nouă reali
zare a întreprinderii din 
Cîmpulung-Muscel, îmoină 
remarcabile calități de putere 
și rezistență la parcurgerea 
unor terenuri dintre cele mai 
■îiflcile, cu confortul unui au
toturism de oraș, ceea ce face 
ca să poată fi exploatat în 
cele mai diferite sectoare de 
activitate : in agricultură, la 
schelele petroliere și in șan
tiere, în exploatările forestie
re, la transportul persoanelor 
și materialelor în punctele 
Izolate spre care nu există căi 
normale de acces, în terenu
rile muntoase, mlăștinoase, 
nisipoase, pe arumurile acope

rite de noroi, zăpadă mare 
sau polei etc. In acest scop 
cele patru variante care com
pun noua familie „Aro-10“ („Aro-100 și Aro-101, ambe
le variante cu caroseria des
chisă, primul cu două locuri, 
al doilea cu cinci locuri, Aro- 
103, și Aro-104, variante cu 
două și, respectiv, cinci 
locuri — cu caroseria închisă 
și cu cabina metalică) sînt e- 
chipate cu un motor de 1284 
cm3, cu patru cilindri în linie, 
in patru timpi, cu carburator, 
care dezvoltă o putere maxi
mă de 54 CP la 5250 rot/min.

Sarcina utilă cuprinsă între 
430—500 kg, în funcție de ila
rianta constructivă, viteza ma

ximă de 110 kmloră și consu
mul de benzină de 8,5 1/100 
km o recomandă ca o mașină 
prin utilizarea căreia sporește 
considerabil productivitatea în

activitățile de transport pe 
terenuri dificile, se realizează 
un consum redus de carbu
ranți și o viteză de deplasare 
superioară.
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AUTOFINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE STAT —
MI.ILOC DE REDUCERE SI RAȚIONALIZARE A CHELTUIELILOR

AUTOFINANȚAREA constituie un principiu de bază al desfășurării activității unităților socialiste, împletindu-se organic cu laturile calitative ale autogestiunii economico- financiare. în esență, autofinanțarea constă în acoperirea, de către fiecare unitate, a cheltuielilor determinate de activitatea depusă din veniturile realizate și obținerea, în același timp, a unor rezultate financiare din care să-și constituie fonduri proprii de dezvoltare și stimulare și să-și îndeplinească obligațiile către stat.Aplicarea măsurilor privind perfecționarea mecanismului economico-financiar impune, însă, o gîndire nouă în legătură cu lărgirea sferei de aplicare a autofinanțării și în alte sectoare de activitate ; este cazul instituțiilor de stat care, prin natura activității desfășurate, realizează o serie de venituri și pentru care, în prezent, statul face eforturi financiare importante în direcția acoperirii cheltuielilor lor. Desigur, de la început trebuie să subliniem că autofinanțarea, în cazul instituțiilor de stat, prezintă o serie de trăsături particulare, rezultate atî-t din caracterul de funcționare, cît și din modul de asigurare a veniturilor;Așa după cum se cunoaște, instituțiile de stat desfășoară o activitate utilă societății îndreptată, în special, spre satisfacerea unor necesități colective care contribuie direct la ridicarea nivelului de trai (instituții de învățămînt, sănătate, cultură și artă ș.a.). Unele instituții de stat își concretizează activitatea în prestări de servicii și executări de lucrări, a căror contravaloare se recuperează prin veniturile încasate sub formă de taxe sau tarife (cum sînt unele instituții din sectorul agriculturii, gospodăriei comunale, gospodăririi apelor, navigației civile, metrologie, vămi etc.). Aceste instituții de stat nu sînt însă organizate pe principiul gestiunii economice, deoarece volumul veniturilor realizate nu asigură în toate cazurile cerințele gestiunii economice ; dar nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că instituțiile respective își recuperează, prin veniturile încasate, -> parte din cheltuielile proprii de întreținere și funcționare.Regimul actual de finanțare a instituțiilor (cu anumite excepții) constă în vărsarea integrală la buget a veniturilor realizate și primirea, pe de altă parte, tot de la bugetul de stat, a fondurilor necesare funcționării lor, sistem cunoscut în literatura și practica bugetară sub denumirea de „buget br.ut“. Analiza a luatului regim de finanțare a instituțiilor care realizează venituri din activitatea proprie scoate în evidență unele neajunsuri care se repercutează negativ, în final, asupra eficienței fondurilor alocate de la bugetul de stat. Astfel, acordarea fondurilor de la buget nu este condiționată în nici un fel de modul de îndeplinire a veniturilor proprii planificate, ceea ce conduce la situația ca unele instituții să nu-și realizeze veniturile, dar să primească integral fondurile necesare de la bugetul de stat. Totodată, actualul sistem de finanțare a instituțiilor de stat nu creează premise pentru cointeresarea lor în îmbunătățirea și dezvoltarea propriei activități, în urma căreia să rezulte obținerea de venituri proprii cît mai mari. Plecînd de la această situație, apare necesar ca și în sectorul instituțiilor de stat sistemul de finanțare să constituie un instrument care să acționeze în direcția creșterii eficienței economice a activității lor și reducerii efortului bugetului de stat în acoperirea cheltuielilor instituțiilor respective. Această cerință se poate realiza, în etapa actuală, prin extinderea aplicării autofinanțării la instituțiile de stat care realizează venituri din activitatea desfășurată.

Creșterea bazei de venituri proprii

APLICAREA principiului autofinanțării la instituțiile de stat este legată în mod direct de asigurarea veniturilor proprii, precum și de sporirea în perspectivă a acestora pentru a acoperi o parte cît mai mare din cheltuieli.Pornind de la faptul că veniturile unităților de stat provin din servicii prestate sau lucrări executate, apare necesară revederea nivelului cheltuielilor ocazionate cu activitățile respective, precum și a proporției de recuperare a acestora prin prețurile, tarifele sau taxele încasate. Se ridică această problemă deoarece nu întotdeauna tarifele, prețurile sau taxele încasate de instituții pentru prestațiile de servicii sau executările de lucrări reflectă în totalitate nivelul cheltuielilor. Un exemplu edificator în acest sens îl reprezintă modul în care are loc plata muncii prestată de către elevii școlilor profesionale în unități economice, în cadrul practicii în producție. Potrivit datelor exe- . cuției bugetare pe anul 1978, rezultă că școlile profesionale au recuperat prin plata muncii elevilor numai 12% din totalul cheltuielilor efectuate. Dintr-o analiză mai amănunțită a rezultat că această situație se datorește faptului că unitățile economice, în care elevii desfășoară activitatea practică, calculează drepturile cuvenite acestora cu ajutorul unor tarife de retribuire a muncii de la nivelul anilor 1961—1962. în situația în care munca prestată de elevii școlilor profesionale ar fi evaluată potrivit lucrărilor executate sau potrivit reglementărilor în vigoare, veniturile școlilor profesionale din această activitate ar fi acoperit aproape în întregime cheltuielile de întreținere și funcționare a școlilor respective.O cale pentru sporirea bazei de venituri a instituțiilor de stat o reprezintă și dezvoltarea acțiunilor care în prezent se autcfinanțează, potrivit unor reglementări speciale. Ne referim în special la instituțiile care sînt autorizate să rețină veniturile din acțiunile stabilite de lege, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu activitățile respective. Din practica de pîn-ă acum a rezultat că ritmul veniturilor și cheltuielilor activităților au- tofinanțate este ridicat, în fiecare an înregistrîndu-se o creștere mai mare decît cea a cheltuielilor instituției pe lîngă care funcționează. Acest fapt arată posibilitățile de dezvoltare a activităților respective, de creștere a volumului veniturilor obținute, în același timp, cheltuielile privind acțiunile autofinanțate nu sînt stabilite pe bază de norme sau normative, adică într-un regim strict de economii, ceea ce a condus la tendința ca veniturile obținute să fie integral folosite, situație rezultată și din planurile de venituri și cheltuieli, care în foarte puține cazuri prevăd un excedent de venituri. De asemenea, mai menționăm faptul că la prestările de servicii și lucrările executate rezultate din acțiunile autofinanțate se aplică prețurile de livrare și tarife în vigoare practicate de către unitățile economice, în care se cuprinde și o parte de acumulare bănească (impozit pe circulația mărfurilor, beneficiu etc.), deși activitățile respective sînt scutite de prelevarea acestor acumulări la bugetul de stat. Această acumulare bănească nu apare în mod distinct, ci se utilizează la acoperirea cheltuielilor. De aceea, considerăm că în măsura în care cheltuielile acțiunilor autofinanțate ar putea fi stabilite și efectuate după norme și normative în scopul re- 



strîngerii acestor cheltuieli la maximum, iar partea din acumulare ar fi evidențiată distinct, să-și acopere cheltuielile proprii, adică să realizeze autofinanțarea.
Perfecționarea mecanismului de finanțare

ÎN PREZENT, instituțiile de stat varsă la bugetul de stat un volum important de venituri, care reprezintă peste 1,5% din totalul veniturilor bugetare. Aceste venituri sînt evidențiate în- tr-un capitol distinct, în cadrul veniturilor bugetului de stat.Dintr-o examinare selectivă a situației financiare a unor instituții de stat din diferite sectoare de activitate (unități din cadrul Ministerului Transporturilor, activități de gospodărire a apelor, școli profesionale, unități și acțiuni balneoclimaterice, oficiul de invenții și inovații ș.a.) a reieșit că veniturile realizate de acestea ar putea să acopere circa 40% din volumul cheltuielilor- totale pe care le efectuează ; pe categorii de unități nivelul de acoperire variază între 12%—98%. Acest fapt demonstrează că unele instituții pot să-și acopere, din veniturile realizate, o parte însemnată sau chiar integral cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea lor. în acest caz, realizarea autofinanțării presupune crearea mecanismului de finanțare care să asigure utilizarea cu precădere a veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor și numai eventuala diferență să fie acoperită de la buget.Fără îndoială, este clar faptul că introducerea autofinanțării la instituțiile de stat necesită o serie de precizări ca și soluționarea unor probleme destul de importante.Avem în vedere înainte de toate proporția dc acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii. Ținînd seama că volumul veniturilor poate fi diferit de la o categorie de instituții la alta, rezultă că autofinanțarea poate fi aplicată total (cînd veniturile proprii acoperă integral cheltuielile) sau parțial (în cazul în care veniturile sînt sub nivelul cheltuielilor).în cazul autofinanțării totale pot apare situații cînd veniturile încasate nu corespund în timp cu cheltuielile planificate, fapt ce poate determina un gol temporar de mijloace bănești. Această situație se poate rezolva în primul rînd prin efectuarea cheltuielilor strict necesare (retribuții, procurarea alimentelor, reparații urgente ș.a.) în limita veniturilor încasate, iar restul cheltuielilor ar urma să fie realizate pe măsura încasării veniturilor. Cînd însă golul temporar de venituri ar afecta o perioadă mai mare de timp (peste un trimestru) ar apare necesitatea examinării și rezolvării după caz a posibilității de a se apela la credite bancare, întrucît garanția restituirii acestora ar consta în prestările de servicii sau executările de lucrări, adică în veniturile certe ce urmează a se încasa în perioadele următoare. Propunînd această soluție avem în vedere și faptul că în condițiile în care o instituție se autofinanțează ca urmare a desfășurării unei activități producătoare de venituri, apare pe deplin justificată aplicarea creditării bancare și la aceste instituții.O problemă mai deosebită poate apare în legătură cu modul de rezolvare a situației determinată de nerealizarea veniturilor anuale planificate în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, în baza cărora s-au planificat și cheltuielile anuale. Acest caz particular considerăm că trebuie rezolvat numai de colectivul de conducere al instituției respective, care are obligația de a urmări îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, iar în caz contrar, de a chibzui din timp asupra trierii cheltuielilor și efectuării acelpra strict necesare bunei funcționări a instituției, într-un regim sever de economii, care să permită încadrarea în volumul veniturilor realizate.Autofinanțarea parțială, așa cum s-a menționat mai sus, apare atunci cînd veniturile unei instituții de stat au un nivel inferior cheltuielilor.; pentru continuarea activității, ins’.tuția va trebui să primească fonduri de. la bugetul de stat, adică să-și 

completeze necesarul de mijloace financiare. Pînă în prezent, fondurile primite de la buget constituiau finanțarea bugetară a instituției respective dintr-un anumit sector de activitate, însă, în condițiile utilizării cu prioritate a veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor se pune problema formei'sub care urmează să fie acordată de la buget diferența dintre venituri și cheltuieli.In practica bugetară actuală, acordarea de la bugetul de stat a unei sume ce reprezintă diferența dintre cheltuieli și venituri este considerată subvenție, iar instituția respectivă este considerată din punct de vedere al finanțării „unitate subvenționată". Desigur, prin aplicarea principiilor autofinanțării la unele instituții de stat, nu se justifică trecerea acestora în categoria unităților subvenționate ; este bine să se păstreze în continuare caracterul finanțării de la buget a instituțiilor în cauză, cu deosebirea că această finanțare va avea loc pe sold (diferența între cheltuieli și venituri proprii).Metoda de finanțare, în condițiile trecerii la autofinanțarea instituțiilor de stat ar putea avea mai multe soluții, dintre care menționăm :— veniturile proprii realizate ar putea fi lăsate la dispoziția instituției pentru acoperirea anumitor cheltuieli stabilite, ca de exemplu : procurări de fonduri fixe în vederea înlocuirii celor scoase din folosință, efectuarea de reparații capitale și curentei: cheltuieli de întreținere și funcționare sau altele. Restul cheltuielilor ar urma să fie finanțate de la buget ca și pînă în prezent. Această soluție prezintă avantajul că ar contribui la mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii din instituțiile respective la încasarea veniturilor destinate acoperirii cheltuielilor planificate ; în același timp, însă, prezintă și unele neajunsuri de natură să producă unele implicații în activitatea financiară. De pildă, ținînd seama de necesitățile multiple și diverse de cheltuieli ale instituțiilor ar fi dificil să se stabilească cadrul legislativ în ce privește destinația utilizării veniturilor proprii în funcție de categoria cheltuielilor. Totodată, o serie de neajunsuri pot apare în execuție, cînd veniturile se îndeplinesc fără să fie asigurate și condițiile de efectuare a cheltuielilor ; mai mult, în cazul depășirii veniturilor s-ar crea posibilitatea să se facă cheltuieli suplimentare, neeconomicoase,: sau neoportune ; .— veniturile proprii realizate să fie lăsate la dispoziția instituției ca sursă de acoperire a cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ; diferența dintre totalul cheltuielilor necesare și veniturile proprii să fie cuprinsă în plan ca alocație de la buget. Această soluție este mult mai elastică și are avantajul că în măsura în care veniturile proprii nu se realizează, instituțiile respective sînt obligate să revizuiască cheltuielile planificate ; în cazul obținerii de venituri peste plan această situație se reflectă în mod direct în economisirea fondurilor bugetare.Aplicarea autofinanțării instituțiilor de stat necesită îmbu-j nătățiri corespunzătoare Și în planificarea financiară. Bugetul de venituri și cheltuieli, introdus ca urmare a perfecționării mecanismului economico-financiar, constituie o bază de pornire în rezolvarea acestei probleme. Apare necesar ca structura acestuia să reflecte pe deplin, cu ajutorul indicatorilor financiari, mecanismul autofinanțării și anume că efectuarea, cheltuielilor planificate de către fiecare instituție depinde în primul rînd de realizarea veniturilor proprii. Totodată, unele măsuri corespunzătoare sînt necesare și în ce privește urmărirea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la instituțiile finanțate și, în special, asigurarea utilizării mai întîi a veniturilor proprii și apoi a fondurilor de la buget.Desigur, sugestiile de mai sus nu epuizează căile cu privire la creșterea veniturilor instituțiilor ; însă aplicarea autofinanțării și în sectorul instituțiilor de stat poate constitui un instrument financiar în sporirea eficienței și respectiv reducerea și raționalizarea cheltuielilor.
lect. univ. Maria BODNAR 
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TEHNOEXPO

0 IMAGINE SINTETICĂ

A POTENȚIALULUI ECONOMIEI ROMÂNEȘTI
EDIȚIA din această toamnă a Expoziției Realizărilor Economiei Naționale (E.R.E.N.), găzduită în pavilionul central al Complexului expozițional din Piața Scînteii — București, se distinge prin faptul că prezintă o sinteză a potențialului economiei românești la capătul celor 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, in contextul internațional ai desfășurării Expoziției Tehnice Internaționale, (Tehnoexpo), la care participă firme din 21 de țări.Văzute ca importante căi de mai bună cunoaștere reciprocă, de dezvoltare a schimburilor economice internaționale, cele două manifestări expoziționale reunesc circa 1000 de firme producătoare și exportatoare românești care expun — pe 48 000 mp — realizări de înalt nivel tehnic șl competitivitate, succese din cele mai diferite sectoare ale industriei puternice a României de azi, alături de peste 350 de firme străine care expun — pe 19 200 mp — cele mai noi realizări tehnice pe profilul Tehnoexpo ale țărilor respective.La participările oficiale ale unor țări ca Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Finlanda, R.D. Germană, R.F. Germania, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Polonia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., se adaugă participarea 

In pavilionul central, uriașul strung carusel, realizat la întreprinderea 
de mașlni-unelte și agregate — București

Foto : Mihai P. STOENEȘTi

unor firme din Elveția, Franța, Olanda, Spania, Suedia. Multe firme de cunoscut prestigiu internațional, ca : Honeywell, S.K.F. — din Austria, Citroen, Michelin, Credit Lyonnais — din Franța, Tuflin, Merkel, Hofmeister, Rexroth — din R.F. Germania, Lorenzin — din Italia, Holmatra —- din Olanda, Alfa- Laval și Flyggt — din Suedia au devenit participant tradiționali la Tehnoexpo, cu expoziții proprii.Desigur că în contextul prezentat,
— utilaje energetice și electrotehnice
— mașini, utilaje, instalații de foraj 

și de exploatare a sondelor
— tractoare, mașini și echipament agricol
— utilaje pentru industrie România este și principalul expozant — ca număr de firme, suprafețe de expunere, domenii economice reprezentate — ceea ce constituie un factor suplimentar de atracție pentru specialiști, oameni de afaceri, public vizitator, dornici să participe la acest bilanț de succese al transformărilor revoluționare produse în ultimele decenii în economia românească.Industria constructoare de mașini expune la actuala ediție EREN și prin 

Tehnoexpo o gamă de peste 1800 de produse, din care marea majoritate sînt noi sau îmbunătățite.Această ramură a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare fără precedent. Astfel, în 1978 s-au produs, în comparație cu 1975, de la 1,8 ori mai multe mașini- unelte, de 1,5 ori mai multe utilaje tehnologice, de 1,8 ori mai multe autovehicule, de 1,6 ori mai multe produse electrotehnice etc.Instalațiile de foraj pentru adîncimi
1975 1976

(în. ■mii. lei valută)
1977

648,7 814,1 1 053,1

712.9 846,6 l 049,3
940.6 1 199,4 1 435.6
195.7 279.8 329 5de pînă la 10 mii m, petrolierul de 150 mii tdw, locomotiva diesel-electrică de 4 mii CP, mașinile de prelucrare prin electroeroziune (cu comandă electronică), mașinile-unelte cu comandă-pro- gram, motorul naval de 7 mii CP, con- vertizorul pentru oțelării de 150 tone, coloanele de sinteză și evaporatoarele pentru industria amoniacului, transformatoarele în game de puteri cuprinse între 400 și 2 800 kVA destinate echipării cuptoarelor electrice cu inducție pentru topirea oțelului sînt doar cîteva dintre performanțele obținute în ultimii ani în domeniul industriei electromecanice românești, industrie care asigură aproape 80% din necesarul de utilaje al țării.în condițiile acestei importante dezvoltări, ă crescut de asemenea și exportul, după cum se notează în tabelul de sus.Iată de ce prezența la Tehnoexpo a unui important număr de specialiști și oameni de afaceri din diferite țări, care lucrează în domeniul construcției de mașini, utilaje și agregate, prezintă un interes deosebit pentru partenerii români, în extinderea relațiilor de comerț și cooperare.Grăitor despre actualul potențial în această ramură vorbesc exponatele la actuala ediție E.R.E.N., cum sînt : noile tipuri de mașini-unelte grele — strungul carusel pentru piese de pînă la 16 tone, strungul de prelucrat arbori de pînă la 30 tone din linia automată de prelucrat, mașina de frezat cu sarcină pe masă de 10 tone/mp etc., freza portal — prima creație a noii întreprinderi de utilaj greu din Craiova; utilaje miniere, petroliere și chimice ca : susținere mecanizată pentru abataje, instalații de foraj electrice, de mare putere, echipamente pentru rafinării cu înalte performanțe, (baterii de răcire cu coeficient de transfer dublu față de nivelul mondial) ; utilaje pentru trans-

c. MIRCESCU

(Continuare în pag. 22)



CITITOR» AU
Instructori

UNELE centre departamentale de per
fecționare a cadrelor au obținut rezultate 
remarcabile prin organizarea unor pro
grame de perfecționare direct in marile 
întreprinderi, fie pentru personalul acesto
ra, fie pentru lucrători din mai multe uni
tăți, care au un același domeniu de res
ponsabilități.

Experiența ar putea fi Îmbunătățită și 
generalizată, prin antrenarea in activitatea 
didactică a unor specialiști — instruiți în 
prealabil asupra metodelor moderne de 
predare — din întreprinderea gazdă, în 
cadrul obligației acestora de a-și consacra 
o parte din timpul de lucru rezolvării unor 
probleme de cercetare, proiectare și în
drumare tehnică a producției. S-ar rezolva 
astfel și situațiile, destul de frecvente, cînd 
centrele de perfecționare nu dispun de 
cadre proprii de instructori pentru unele 
domenii (de pildă Centrul de perfecționare 
al M.I.M. nu a avut, în diverse perioade ex
pert/' pentru probleme specifice producției 
de materiale refractare, metale neferoase, 
produse cărbunoase, feroaliaje, cocs și 
produse cocsochimice, prelucrări mecani
ce prin așchiere, construcții metalice su
date, construciii-montaje siderurgice).

prof. D. C. TRĂUȘANU
București

Debite
O PARTE dintre organele financiare re

fuză preluarea unor debite pe motiv că 
sumele urmărite depășesc suma de 500 lei.

în vederea soluționării juste a acestei 
probleme propun ca organele financiare de 
pe lingă consiliile populare să preia spre 
urmărire sumele pe baza angajamentelor 
de plată semnate de debitori. Eventual să ■fie făcută precizarea de a nu se recurge 
la această metodă de urmărire decît atunci 
cînd nu este posibilă recuperarea pe alte 
căi, și anume atunci cînd debitorii, pentru 
a scăpa de urmărire, părăsesc întreprin
derea fără forme de lichidare sau se reîn
cadrează în muncă la alte unități., decît 
cele indicate cu ocazia lichidării.

Cele propuse de mine simplifică lucrările : de birou, asigură atragerea in termen ■ 
scurt a sumelor la buget, evită un mare 
număr de procese la judecătorii, contribuie i 
la diminuarea cazurilor de părăsire a locu
rilor de muncă datorită operativității cu 
care pot fi urmăriți la plată cei în cauză. I

Ion POPA 
șeful serviciului financiar de la 

întreprinderea de construcții 
aeronautice — Brașov

Deplasări
INDICAȚIA conducerii de partid și de 

stat, ca in construcția ansamblurilor de 
locuințe urbane să se aibă în vedere și 
criteriul apropierii locatarilor de locul de 
muncă, este de natură să rezolve impor
tante probleme de ordin social (diminuarea 
(duratei deplasărilor, care afectează timpul 
liber a! oamenilor muncii) și economic 
(reducerea volumului de transport în co
mun, deci a consumului de carburanți ; 
evitarea rntîrzierilar la program și scăderea 
gradului de oboseală al lucrătorilor).

in localitățile mari, cu mai multe plat
forme și zone industriale dispuse de obicei 
perimetral, pendularea zilnică dintr-un car

tier în altul putea fi limitată — pe lingă 
repartizarea adecvată a noilor apartamen
te - și prin măsuri care, imbinînd interesele 
întreprinderilor cu cele ale personalului 
muncitor, să faciliteze trecerea acestuia în 
locuri de muncă apropiate de locuință. Cel 
puțin pentru gama, destul de amplă, a 
profesiilor de largă răspîndire problema 
ar putea fi rezolvată prin colaborarea în
tre unități, pe calea unor oferte de trans
fer pentru cei interesați, in funcție de 

cartierul sau localitatea periurbană în 
care domiciliază.

Dintr-un studiu pe care l-am făcut pe 
această temă, referitor la municipiul Cluj- 
Napoca, rezultă că evitarea, in limite cu 
totul rezonabile, a deplasărilor încrucișate 
de la domiciliu la locul de muncă și înapoi 
ar putea diminua cu o treime numărul lu
crătorilor transportați, economisind zilnic 
circa 200 de curse de autobuz.

Gh. LÂZANU
Cluj-Napoca

ECOURI

TipizareCONSIDERAȚIILE din articolul „Imperative ale lărgirii cadrului tipizării și adînci- rii specializării producției", apărut in nr. 23, al „R. E.", referitoare la specializarea producției de module șl unități (blocuri) tipizate sînt corecte. Specializarea reprezintă - în condițiile specifice de dezvoltare ale ramurii — o modalitate de mare eficiență în fabricarea produselor finale ale ramurii. Studiile de prognoză psarrii 1981-1985 fundamentează cadrul opțiunilor de maximă eficiență privind tipizarea și fabricarea componentelor (reperelor) industriale, pe criterii constructive, funcționale sau morfologice, conform propunerilor făcute în articol.în ceea ce privește specializarea pe componente și module, fabricație care se pretează la organizarea producției de serie mare (arbori cotiți, transmisii meca nice, echipamente hidraulice etc.), menționăm că acest proces existent în ramura constructoare de mașini este în prezent extins și la alte grupe organologice din catalogul de produse fabricate in intre prinderile M.I.C.M.Referindu-ne la unele sugestii de modi ficare a unor acte normative din domeniul proiectării reperelor tipizate, arătam că s-au întreprins diligențele necesare pe canalele oficiale, deoarece modificările duc la restructurarea criteriilor de finanțare pe baza cărora pot fi valorificate, la maximum, lucrări de tipizare realizate.
Șerban TEODORESCU 

director general în M.I.C.M.

ContracteÎN ARTICOLUL — „O cerință a scurtării duratelor de execuție a creșterii eficienței investițiilor — concentrarea eforturilor p- obiectivele principale" din „R. E." nr. 27. este vizată și întreprinderea noastră, în sensul că acceptă contractarea unor utilaje după termenul de punere în funcțiune. în problema acceptării termenelor de livrare care nu coincid cu termenele de punere în funcție, trebuie arătat că 

acest fenomen se întîmplă independent de voința beneficiarului. Neconcordanțele pornesc și de la coordonatorii de balanțe cărora li se înaintează liste cu necesar de utilaje (fișe de capacități) cu specificațiile detaliate corelate cu termenele de punere în funcțiune conform decretelor de aprobare a investițiilor sau a planurilor acestora. Chiar dacă se obține, de multe ori, contractarea cu termene de livrare corelate cu termene de punere în funcțiune, la utilajele din țară au loc dese decalări ale termenelor de livrare. Motivele sînt : fie neprimirea din import a componentelor, fie majorarea planului de export.Sînt situații cînd se solicită utilaje din import conform proiectelor aprobate. între. timp, însă, după comenzile de rigoare, se planifică asimilarea fabricației in țară. Astfel, nu se mai acordă negații pentru import, dar nici repartiții din țară nu se emit decît după asimilarea produsului respectiv.. Or, planul de asimilare nu înseamnă altceva decît executarea prototipului, după omologarea căruia se trece la fabricația de sine de. abia în anul ce urmează celui în oare a fost prevăzută asimilarea.
Alex. BITANG 

director la întreprinderea de 
Construcții de mașini — Reșița

AmbalajeCA RĂSPUNS la nota apărută sub titlul „Recuperare", din nr. 27, al „R. El", cu privire la recuperarea sticlelor provenite de la băuturile indigene și de import, vă facem cunoscut următoarele :în conformitate cu instrucțiunile privind producția, consumul, recuperarea, gospodărirea și refoiosirea ambalajelor, paletelor și containerelor, aprobate cu ordinul nr. 108/1975 al ministrului aprovizionării, cu modificările ulterioare, sînt supuse regimului de recuperare atît de la populație, cît și de la consumurile colective (restaurante, bufete etc.) un număr de 76 tipuri de butelii. Regimul de recuperare este independent de condiția de preț a produsului obținut, astfel că buteliile menționate se recuperează fie că sînt facturate separat de prețul băuturii, fie că sînt cuprinse rn prețul acesteia.Obligația de recuperare de la populație revine magazinelor de desfacere cu amănuntul, subordonate M.C.I., Centrocoop,, M.A.l.A. sau în.treprin.deri.lor comerciale i.ocale, care desfac produse în astfel de ambalaje, sau prin alte forme stabilite de organele centrale în cauză.in cazul precizat de autor, colectarea de la unitățile cooperației de consum orășenești Gherla este obligația întreprinderii economice județene a cooperației de consum (ijecoop Cluj), fie că buteliile provin de la desfacerea băuturilor prin alimentația publică, fie că au fost achiziționate de ta populație.Introducerea în regimul de recuperare a unor tipuri suplimentare d.e butelii din import este posibilă în funcție de numărul de butelii care intră în țară, eficiența economică a folosirii lor Io produsele românești și alte elemente economice.
R. HAG3AC 

director adjunct în Direcția direativării 
și normării consumurilor de materii 

prime, materiale și ambalaje 
din Ministerul Aprovizionării



COOUCERE-ORGANIZARE...

nici in sprijinul sporirii eficientei

Conducerea și organizarea activităților 
de întreținere — corelată cu nivelul 

dotării cu tehnică nouă

DINSPRE INS îiTUTELE 
DE INGINERIE .

TEHNOLOGICA
T----------------------

M 0 D E L U L 
ÎNTREȚINERII FUNCȚIONALE

TE- timpul efectiv de exploatare a utilajului
IC- timpul calendaristic într-o anumita perioada 

_T0- to!al al’opririlor utilajului
IHH- timpul planificat pentru reparații 
TOA- timpul opririlor accidentale
ȚN- timpul nominal

TC -TO |

unde:

TO = TPR.+ TOA
TC-TPR
TE + TOA

T0A = 0 
atunci
TE =TN 

iar
TO=TPR

® CREȘTEREA timpului efectiv de funcționare a fiecărui 
A utilaj cu 5—8%.Z • un spor de 15—2.5",al producției fizice Ia mașinile-unelte Jz din dotare,
A • eliminarea operațiilor manuale în activitatea de lansare 
A a tuturor categoriilor de lucrări de întreținere,
A • reducerea cu 75—a duratei de asigurare tehnologică zl a acestor lucrări.Z • scurtarea cu 45—50% duratei totale a ciclului de fabri- 
A care a pieselor de schimb în sectoarele proprii, 
A. • îmbunătățirea calității lucrărilor —aceștia sînt parametrii scontați ai eficienței ce o va da introducerea modelului cibernetic pentru conducerea activităților de întreținere funcțională a utilajelor tehnologice (fig. 1), aflat în curs de implementare la Combinatul siderurgic Galați.Cerința pentru noul sistem a rezultat din necesitatea concordanței între sistemele de conducere și organizare a activităților de întreținere și reparații (care să fie eficiente) și. dotarea eu tehnică nouă — mecanizată și automatizată.Printr-o abordare sistemieă a f-ost cuprinsă totalitatea activităților de conducere, organizare, coordonare și urmărire a lucrărilor de întreținere.Noul sistem utilizează calculatorul electronic pentru prelucrarea automată a datelor tehnice și economice, precum și echipamente pentru prelucrarea mecanizată a documentației tehnice (microfilmări, multiplicări selective, acoperiri plastice etc.)Algoritmul de determinare a timpului efectiv defuncționare este cel alăturat.Modelul se compune din două sisteme complementare :• SISTEMUL ACTIVITĂȚILOR TEHNICE, al cărui obiectiv principal constă în maximizarea timpului efectiv de funcționare a fiecărui utilaj tehnologic, în scopul obținerii unor cantități suplimentare de produse conforme cerințelor de calitate prevăzute în normative și contracte. Activitatea-cheie o reprezintă întreținerea preventivă (fig. 2), constînd în efectuarea de inspecții tehnice riguros programate, care asigură detectarea punctelor tehnice slabe și estimarea gradului stării de nesiguranță în funcționarea utilajului. Idendificarea punctelor tehnice slabe urmărește declanșarea de activități de întreținere corectivă, pentru înlăturarea defecțiunilor tehnice care ar putea impieta asupra desfășurării normale a procesului de producție ,• SISTEMUL ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE, al cărui obiectiv principal constă în minimizarea cheltuielilor cu întreținerea. utilajelor tehnologice, în condițiile maximizării timpului efectiv de funcționare. Modelul, care utilizează un sistem propriu de indicatori pentru caracterizarea eficienței sale (fig. 3), se bazează pe principiul dependenței funcționale a cheltuielilor cu întreținerea, de durata funcționării utilajului, de momentul înlocuirii și de necesarul de fonduri pentru întreținerea utilajului. Indicatorii se departajează în două categorii :— pentru planificarea cheltuielilor cu întreținerea — reuniți în bugetul de cheltuieli pe fiecare utilaj, care conține valoarea lor minimizată într-o anumită perioadă ;— sintetici — utilizați la determinarea eficienței fondurilor destinate întreținerii. Se are în vedere recuperarea cheltuielilor cu întreținerea funcțională a utilajelor, prin realizarea suplimentară de produse, ca urmare a creșterii timpului efectiv de exploatare în perioada dată, față de cel planificat.Obiectivele analizei tehnico-economice constau în :— compararea rezultatelor obținute cu parametrii de funcționalitate proiectați, atît pentru fiecare activitate, cît și pentru sistemul în ansamblu ; prezentarea variantelor decizionale, în scopul luării hotărârii ;— realizarea de optimizări ;—■ redeterminarea periodică a durabilității componentelor.
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Fig. 2 : Subsistemul întreținerii preventive
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Dezbatere ,,R. E.“ : INFORMATICA — sarcini calitativ noi

SISTEME DISTRIBUITE
PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR
ORIENTĂRILE din proiectul Pro- gramului-directivă de cercetare -științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, cu -privire la utilizarea largă a metodelor cibernetice și a tehnicilor moderne de calcul în conducerea proceselor economico-social-e, a activității unităților economice, elaborarea de soluții optime pentru constituirea și funcționarea rețelei de calculatoare și de transmisie a datelor pot fi rezolvate la nivelul necesităților actuale și de perspectivă. prin abordarea lor complexă, interdependentă. Aceasta este o condiție pentru ca dotarea cu tehnică de calcul, existentă sau realizabilă la un moment dat, să fie exploatată optim, re- zolvînd pentru un număr cit mai 'mare de utilizatori un volum cit mai mare do necesități variate.Introducerea sistemelor’ de prelucrare automată a datelor, perfecționarea utilizării lor se înscriu între criteriile și condițiile noii calități, care presupun ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții materiale, a- firmarea cu și mai multă intensitate a revoluției tehnico-științifice, introducerea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii în toate domeniile vieții econo- mico-sociale.Pe plan mondial apariția microprocesoarelor, microcalculatoarelor, dispozitivelor de memorie ROM, dispozitivelor informatice funcționale, a așa-numitei inteligențe artificiale etc. au determinat schimbarea concepției clasice de prelucrare automată a datelor, impu- nînd conceptul de sisteme de prelucrare distribuite — informatica distribuită, prin care se urmărește repartizarea puterii de calcul în diferite purțete geografice, legate solidar. Acest concept asigură, în domeniul P.A.D., un echilibru judicios între controlul central și autonomia locală.

Principiul 
informaticii 
distribuite

INFORMATICA distribuită asigură îealizarea următoarelor funcțiuni : prelucrarea informațiilor ■— manipularea acestora în vederea obținerii rezultatelor dorite ; gestiunea datelor — e- fectuarea operațiilor logice și fizice pentru exploatarea fișierelor . și a bazelor de date; gestiunea resurselor — asigurarea operațiunilor logice și fizice pentru definirea, crearea și exploatarea modului de transmitere a informaților în puncte îndepărtate.Ea prezintă avantaje substanțiale:* asigură un timp scurt de răspuns la punctul local, deoarece tratarea se efectuează în imediata apropiere a locului unde se produce evenimentul ;

• reduce, prin aceasta, costul de transmitere ;• permite o mai bună adaptare la condițiile locale ;• ameliorează fiabilitatea ;® oferă posibilitatea difuzării informațiilor la toate eșaloanele întreprinderii.Utilizatorul este liber să-și aleagă un sistem distribuit conform cerințelor informatice și de control.
GAMA ROMANEASCA de calculatoare electronice, îndeosebi sistemele Felix C-256 și C-512, corespunde cerințelor unor echipamente pentru informatica distribuită, oferind utilizatorilor și posibilitatea unor variante. Structura modulară permite constituirea unui sistem tandem, conferind sistemului Felix C-512 — sau superior — rolul principal. Sistemele Felix C-512 sau Felix C-256 pot fi situate într-o rețea informatică distribuită de tip ierarhic sau orizontal. Procesorul satelit Felix MC-18 poate realiza prelucarea și transmiterea locală autonomă, exploatînd propria bază de date, Alte operațiuni sînt dirijate spre sisteme mai puternice — Felix 256, 512 sau superioare. Operațiunile elementare pot fi efectuate de controloarele terminalelor, care, înainte de a adresa informațiile procesorului satelit, sînt în măsu- să să analizeze datele, să le formeze și să le transmită. Această procedură prezintă un dublu avantaj, în sensul că asigură reducerea sarcinilor în rețea și sporirea timpului de răspuns pentru majoritatea tranzacțiilor.Distribuirea resurselor răspunde necesităților de descentralizare, permițînd, cel mai adesea, să se ia deciziile de interes local și ușurînd sarcinile administrative centrale.Minicalculatorul Felix MC-18, inclus într-uri sistem distribuit, poate juca rolul de calculator satelit, de controlor de terminale, de terminal greu, de concentrator sau de comutator de mesaje. Plasat la distanță, el asigură gestionarea locală a resurselor și micșorează costurile, realizînd multiplexarea diferitelor linii printr-o singură legătură cu sistemul central, fiind perfect compatibil cu sistemele Felix C-256 și C-512.O bună funcționare a unui sistem distribuit depinde de o serie de factori, printre care notăm ca mai importanți ; gestiunea eficientă a transmisiilor, adică a liniilor și terminalelor care constituie resursele fizice ; gestiunea suplă a mesajelor, respectiv cantitatea și încărcătura logică, originea și destinația mesajelor.Subliniind valoarea noii concepții și faptul că la noi, condițiile materiale pentru introducerea ei sînt create prin producția indigenă de tehnică de calcul, consider necesar ca proiectanții de sisteme informatice să se adapteze la noile evoluții pe plan mondial și să-și manifeste întreaga capacitate creatoare în vederea realizării unor sisteme informatice distribuite cu performanțe

Exemplu de sistem distribuit ierarhizat. El 
comportă controlul inteligent al programe
lor care sînt realizate prin grupul de termi
nale. Pentru păstrarea datelor în eșalonul 
local, formatul de păstrare poate fi afișat 
pe ecran, operatorul realizînd memorarea 
informației prin acționarea unei taste; La 
controlul datelor în forma de introducere se 
semnalează toate erorile, operatorul putîn- 
du-le corecta pe loc. Dacă datele sînt co
recte și complete, controlorul se adresează 
sistemului central ; în cazul cind apare un 
incident la nivelul procesorului central sau 
la mijlocul de transmisie, datele se stochea
ză. pentru o comunicare ulterioară în mod 
reprise.

Exemplu de sistem distribuitor orizontal. 
Două sisteme Felix, situate în puncte dife
rite, sînt legate printr-o linie de transmitere 
a datelor. Fiecare din cele două ordinatoa
re asigură gestionarea cerințelor locale. In
tre un ordinator și al doilea se poate efec
tua schimbul de informații de interes ge
neral. De asemenea, diferitele subunități din 
cadrul unității economice se bucură de un 
înalt nivel de autonomie și suplețe privind 
cooperarea și utilizarea informațiilor. In 
cazul în care unul din ordinatoare este su
praîncărcat pentru lucrul în loturi, datele 
pot fi transmise pentru prelucrare altui or
dinator, realizîndu-se o încărcare optimă a 
capacității de calcul.

Exemplu de sistem distribuit hibrid,
care se combină
cea orizontală.

în
distribuirea verticală cu

superioare, avînd ca sisteme centrale ordinatoarele existente în centrele teritoriale de calcul electronic, în vederea realizării rețelei naționale de calculatoare (RENAC) pentru conducerea integrată a întregii economii naționale cu ajutorul tehnicii de calcul.
dr. George VLADIMIR

Centrul teritorial de calcul electronic 
Piatra Neamț



OPINII

INVAȚAMim - FORȚA DE PRODUCȚIE 4 SOCIETĂȚII di)

PROBLEMA nu este de a evidenția faptul că învățămîn- tul influențează tot mai mult activitatea practică a omului, ci de a demonstra că s-a produs o mutație, o schimbare radicală a locului și rolului învățămintului în viața economică și socială, care își găsește expresia în faptul că acesta devine o importantă forță de producție a societății. Deci, trebuie să ajungă la o evaluare a ceea ce este pregnant specific acestui proces în cea cle-a doua jumătate a secolului nostru, transformarea învățămîntului în importantă forță de producție fiind caracteristică afirmării revoluției contemporane în știință și tehnică.
/. Argumente| ÎN SPRIJINUL tezei că învățămîntul devine o importantă forță de producție pot fi aduse cel puțin două grupe de argumente : un grup se referă la schimbările în structura internă ai forțelor de producție, iar altul la modificările în mecanismul de funcționare al acestora. Evident, ambele grupe de argumente sînt strîns legate între ele și trebuie să fie privite în interdependența lor, fapt care ne determină să le prezentăm laolaltă în ceea ce urmează.ÎN PRIMUL RÎND, învățămîntul exercită o influență determinantă și nemijlocită asupra forței de muncă, prin formarea și perfecționarea pregătirii tinerelor generații pentru producție, pentru viață și activitate utilă societății. Proiectul Directivelor Congresului al XU-lea al P.C.R. prevede că, în anul 1985, circa 78";o din populația ocupată în economia națională va lucra în sectoarele neagricole și aproximativ 22% în agricultură. Pentru acoperirea necesarului de personal se va asigura formarea profesională a unui număr de 1 750 000 muncitori calificați și 300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate. Rolul învățămîntului va fi și mai mare în perspectiva următoarelor decenii ; se estimează că, în anul 1990, populația României ocupată în activitatea economico-socială va fi de 11,8—12,0 milioane, din care : 52% în industrie și construcții, 15% în agricultură și 33% în celelalte sectoare. „Se va dezvolta și moderniza învățămîntul de toate gradele în strînsă legătură cu cerințele producției de bunuri materiale și servicii, ale activității spirituale, asigurîndu-se formarea la un nivel înalt a cadrelor calificate necesare mersului înainte al construcției socialiste și comuniste din țara noastră.“ J)Învățămîntul liceal devine sursa principală de acoperire a necesarului de muncitori calificați (peste 00% în perioada 1986—1990, față de numai 15% in perioada 1976—1980). învățămîntul superior va asigura specialiști cu înaltă calificare și de larg proiil pentru toate domeniile de activitate economico-socială. Numărul celor cuprinși în diferite școli va reprezenta, la finele anului 1990, circa 28% din populația țării, față de 23,9% în 1975, ceea ce înseamnă că, la mai puțin de 4 locuitori ai României, unul se va găsi atunci în școală.Au o importanță cu totul deosebită dimensiunile calitative ale influenței pe care învățămîntul o exercită asupra formării profesionale și perfecționării pregătirii forței de muncă. în anul școlar 1979/1980, din cele 982 licee, un număr de 711 (adică peste 72%) sînt licee industriale, agroindustriale și silvice. Pregătirea elevilor se realizează în 29 de profiluri și 74 de meserii de bază. In timp ce în anul universitar 1938/1939 ponderea studenților din învățămîntul juridic, universitar-pedagogic și artistic era precumpănitoare, reprezentînd 55,7%, în 1979/1980 cea mai mare greutate specifică o are învățămîntul tehnic și agrotehnic unde studiază peste 53% din numărul total al studenților. Această modificare radicală a ponderii studenților pe sectoare de învățămînt reflectă noile opțiuni ale societății noastre ca urmare a transformărilor revoluționare ce au avut loc în anii construcției socialismului.Congresul educației și învățămîntului va dezbate proiectele noilor planuri de învățămînt, puse în discuția întregului popor prin publicarea lor în „Tribuna școlii11 din 1 septembrie a.c.

i; „Directivele Congresului al XU-lea. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pînă în 1990“ (Proiect), București, Editură politică, 
1979. p. 60.

! Din multiplele aspecte subliniate, două au o importanță deo- I sebită și anume : a) accentuarea pregătirii de bază (care în învățămîntul primar și gimnazial reprezintă 69,9% din numărul tocai de ore, iar în învățămîntul liceal 56%) ; b) accentuarea pregătirii tehnico-productive, practice : în învățămînutl primar și gimnazial 9,6% din numărul total de ore, in învățămîntul liceal 30,5%, în învățămîntul profesional 70—80%, în școlile de maiștri 50%, în învățămîntul superior 30—40%.Asemenea linii de dezvoltare se bazează pe o nouă concepție despre educație, înțeleasă ca un domeniu larg de pregătire, cu multiple valențe formative. Revoluția tehnico-științifică contemporană schimbă profesiunile și impune oamenilor să-și modifice calificarea. Aceasta necesită o specializare în profil larg a cadrelor și posibilitatea trecerii cu ușurință la noi domenii de activitate cerute de evoluția rapidă a tehnicii și tehnologiei moderne. în acest scop, noile planuri de învățămînt ale învățămîntului superior prevăd, la toate specializările, un trunchi comun format din discipline de cultură generală (științe sociale, limbi străine etc.), de pregătire fundamentală (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) și de pregătirea de specialitate (cu o durată de 2—3 ani pentru învățămîntul de 4—6 ani, și 1—2 ani pentru învățămîntul de 3 ani. Noile planuri de învățămînt asigură un conținut și un volum de ore corespunzător la disciplinele fundamentale, în funcție de specificul fiecărui profil.In ultimii 2 ani de studiu se asigură pregătirea de specialitate specifică fiecărui domeniu, prin discipline obligatorii pentru toți studenții, precum și prin direcții de aprofundare. Noile planuri de învățămînt prevăd, în strînsă concordanță cu cerințele progresului tehnico-științific, lărgirea pregătirii de specialitate prin noi cursuri și dezvoltarea unor discipline existente, în vederea realizării unei mai temeinice pregătiri tehnologice, economice și de proiectare în învățămîntul tehnic, tehnologice și juridice în învățămîntul economic, economice și de drept internațional în învățămîntul juridic.La toate specializările s-a avut în vedere mărirea ponderii activităților aplicative și reconsiderarea programelor în sensul adîncirii aplicațiilor tehnice, economice și sociale.Prin noile planuri de învățămînt s-a urmărit să se asigure : a) pregătirea specialiștilor în profil larg, astfel încît aceștia să se poată adapta rapid la ritmul accelerat de dezvoltare a științei și tehnicii contemporane ; b) o temeinică pregătire de specialitate (de exemplu, în învățămîntul superior tehnic a fost îmbunătățită pregătirea tehnologică și de proiectare, precum și cea de organizare și conducere a unităților) ; c) însușirea concepției materialist-dialectice și istorice despre lume și societate, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, formarea de caractere și comportamente moral-politice înaintate ; d) adîneirea procesului de integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea științifică (s-a mărit durata practicii de producție anuală de la o lună la 2 luni, respectiv 3 luni în învățămîntul agricol, s-a asigurat o mai bună corelare a activității practice cu conținutul învățămîntului și o mai bună eșalonare a acestor activități prin efectuarea practicii de producție în perioade compacte de 2—8 săptămîni în primii ani de studii, iar a celor de cercetare-proiectare, din anii IV—VI, pe tot parcursul anului universitar).Toate acestea nu sînt „simple dezvoltări11 ale învățămîntului, ci schimbări profunde, de orientare de ansamblu care — înrîu- rind adînc pregătirea forței de muncă — modifică structura și funcționalitatea forțelor de producție contemporane. în acest sens ar mai putea fi adăugate și alte tendințe care se manifestă atît în România socialistă cît și în alte țări cu un învățămînt dezvoltat : de exemplu, tendința transformării universităților tradiționale în universități tehnice ; apar și se dezvoltă tot mai multe „discipline de graniță11, care au de jucat un rol însemnat în pregătirea viitoare a specialiștilor din toate domeniile.ÎN AL DOILEA RÎND, învățămîntul contemporan devine o importantă forță de producție pentru că se bazează pe o nouă concepție cu privire la cultură. Multă vreme, însușirea culturii a fost, redusă la cunoașterea literaturii, a filosofiei, istoriei civilizației omenirii și psihologiei. Fără a subestima importanta acestor domenii ale cunoașterii, totuși viziunea unilaterală a fost dăunătoare și, uneori, ea se mai întîlnește și astăzi. în concepția partidului nostru, în spiritul proiectelor de documente



ale Congresului al Xll-lea, cerința însușirii culturii a devenit eu mult mai cuprinzătoare, pe de o parte pentru că ea se referă la vastele domenii impulsionate și ridicate pe culmi nebănuite de revoluția tehnico-științifică contemporană, iar pe de altă parte pentru că ea a căpătat sensul de formare a capacității de acțiune practică. Aceasta este rațiunea pentru care practica în producție a elevilor și studenților a încetat să mai fie un apendice al planurilor de învățămînt și a devenit o componentă esențială a acestora. Ca urmare a acestei orientări, planul producției industriale a elevilor din licee a crescut de la 211 milioane în 1973 la peste 775 milioane în 1979 ; de asemenea, producția marfă a unităților din structura învățămîntului superior a ajuns, în 1979, la peste 105 milioane lei.Toate acestea arată că este total depășită concepția iluministă despre învățămînt, ca domeniu care realizează doar pregătirea de cultură generală sau care este chemat doar să facă educația filozofică, etică și estetică a cadrelor. Fără a neglija sau subestima misiunea lui educativă, învățămîntul devine sectorul profund implicat în formarea capacității de acțiune eficientă a omului și în producția materială a societății. Despre învățămînt nu se mai poate discuta decît luîndu-se în considerație multiplele lui corelații cu celelalte sectoare de activitate, dar înainte de toate ca mijlocul de care trebuie să se folosească orice societate modernă în afirmarea aspirațiilor sale de progres Experiența arată că, în epoca noastră, rolul cultural-edu- . cativ al învățămîntului este indisolubil legat de participarea lui la producția bunurilor materiale.ÎN AL TREILEA RÎND, învățămîntul devine o importantă forță de producție prin aceea că participă neemijlocit la dezvoltarea mijloacelor de producție. Prin pregătirea temeinică a cadrelor — în învățământul liceal și superior — se creează premize ca omul să acționeze mai profund asupra a ceea ce Marx numea „schimbul de materii dintre și natură“ și să-și sporească capacitatea de a dezvolta mijloacele de producție. în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, capătă o importanță covârșitoare automatizarea și electronica, chimizarea producției și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice. Îi revine în mare măsură învățămîntului meritul de a promova aceste direcții de acțiune și de a pregăti cadrele în stare să le realizeze practic.învățămîntul devine domenîul care dispune de un număr însemnat de mijloace de producție ca urmare a politicii consecvente de dezvoltare a atelierelor-școală. Este semnificativ faptul că, în prezent, numărul atelierelor pentru elevii din gimnazii și licee a ajuns la 15 129. O atenție tot mai mare se acordă, an de an, înzestrării acestor ateliere-școală cu mijloace mecanice avansate, ceea ce le permite să joace un rol însemnat în producția materială, în realizarea sarcinilor de plan. De curînd am avut prilejul să vizitez Liceul de mecanică nr. 1 din Galați și am rămas plăcut impresionat de înzestrarea atelierelor, ordinea și curățenia care domneau pretutindeni ; conducerea liceului m-a informat că producția acestei unități de învățămînt a ajuns la circa 3 milioane lei anual și că multe întreprinderi din țară le adresează cu plăcere comenzi fiind siguri că ele vor fi realizate la timp și la un bun nivel calitativ. Desigur, acesta este doar un exemplu, dar multe altele — din diverse județe ale țării — ar putea să confirme că școala a căpătat cu totul alte dimensiuni în vastul efort productiv și constructiv al poporului nostru.In tot mai multe unități de învățămînt, in special de învățămînt superior, se produc mijloace de muncă dintre cele mai importante pentru industrializarea țării și ridicarea nivelului tehnic calitativ al producției.Numai în anul 1978, cadrele didactice și studenții și-au adus contribuția la executarea a 67 unicate. Un exemplu în acest sens îl constituie Institutul politehnic din București, care realizează, în cooperare cu întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București, un produs unic în țară, conceput de cadrele didactice din această unitate de învățămînt superior, și anume strungul carussel de 16 metri. Pe platforma Institutului politehnic din București funcționează o întreprindere — unică în țară — de aparatură și utilaje de cercetare pentru producția de unicate și serii mici. Produsele sînt concepute de cadre didactice și studenți din Institutul politehnic din București și din alte instituții de învățămînt superior, iar la producția întreprinderii participă efectiv peste 2 000 de studenți sub îndrumarea cadrelor didactice. Numai în anul universitar 1978/1979, lîn cadrul activității de producție, în învățămîntul superior tehnic au fost executate peste 6 000 utilaje, instalații și aparate, circa 90 000 scule, dispozitive, verificatoare și repere diverse, învățămîntul modern, puternic racordat la cerințele economiei naționale, dispune — mai mult decît oricare alt domeniu de activitate — de posibilitatea de A CREA, PROIECTA ȘI REA
LIZA EFECTIV MIJLOACE DE PRODUCȚIE. De aceea, forța, capacitatea unităților școlare și universitare nu mai poate fi 

apreciată cu mijloace de măsură depășite. Nu monumentalitatea clădirilor ci calitatea atelierelor-școală, competența cadrelor didactice și a maiștrilor-instructori devin hotărîtoare.ÎN AL PATRULEA RÎND, învățămîntul devine o importantă forță de producție a societății nu numai pentru că pregătește cadrele necesare cercetării științifice — fără de care dezvoltarea forțelor de producție contemporane este de neconceput —, dar și pentru că principalele forțe de cercetare aparțin nemijlocit învățămîntului. Merită subliniat faptul că, în anul trecut, planul de cercetare științifică al Ministerului Educației și învățămîntului a cuprins aproape 200 de obiective din planul național unic de dezvoltare economico-socială și peste 1 370 de obiective din planurile departamentale ale ministerelor economice și altor organe centrale de stat. în anul 1978, cadrele didactice și studenții au contribuit la elaborarea unui număr de aproape 1 000 proiecte de utilaje, instalații sau obiective de investiții, la asimilarea în producție a peste 150 tehnologii noi de fabricație, în legătură cu folosirea imensului potențial de cercetare științifică, trebuie subliniată prevederea din proiectul de Directive ale Congresului al Xll-lea referitoare la „...participarea sistematică și nemijlocită a profesorilor, a tuturor cadrelor din învățămîntul liceal la activitatea tehnico-științifică din întreprinderi, Ia conceperea și promovarea noilor tehnologii , asimilarea de noi produse, organizarea pe baze științifice a producției și muncii." 2) Aceasta înseamnă că la activitatea de cercetare științifică vor participa, începînd cu anul 1980, și cei aproape 60 000 profesori din învățămîntul liceal.

2) ibidem, p. 40,

Integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea științifică — direcție fundamentală de dezvoltare a școlii românești —, constituie, totodată, o componentă esențială a procesului prin care învățămîntul devine o importantă forță de producție. Se extind tot mai mult platformele comune de cercetare, proiectare, învățămînt, producție. Un model de realizare în viață a orientărilor privind legarea învățămîntului cu producția și cercetarea îl constituie Centrul Național de Fizică din București în care sînt reunite, pe aceeași platformă, Institutul de fizică atomică, unități de producție de aparatură, Institutul de fizică, Facultatea de fizică a Universității și un liceu de specialitate. între toate aceste unități există o strînsă legătură, concretizată în planuri unice pentru cele trei domenii. învățămîntul are acces la producție și cercetare, producția și cercetarea au acces la învățămînt. Studenții lucrează concomitent și în producție, iar în ultimii ani și în cercetare, cadrele didactice își aduc contribuția la activitatea de cercetare și la creația tehnică, iar cei mai buni specialiști din cercetare și producție sînt antrenați lă realizarea procesului de învățămînt.IN AL CINCILEA RÎND, învățămîntul devine o importantă forță de producție prin stimularea creației tehnico-științifice în rîndurile elevilor și studenților. Un exemplu al imensului potențial de cercetare științifică și de creație tehnică din rîndurile tineretului studios îl constituie rezultatele celei de-a VIII-a sesiuni naționale de referate și comunicări ale elevilor, care a avut loc în zilele de 27 august — 5 septembrie a.c. la Craiova. Din cele 384 referate și comunicări prezentate, au fost premiate: 221, iar din acestea 139 au fost propuse pentru publicare și 42: lucrări pentru brevetare ca invenții sau aplicarea în producție ca inovații. Dintre lucrările propuse pentru brevetare menționăm : „Celulă solară. Detector de umiditate" (Liceul de mate-i matică-fizică din Zalău) ; „Microcentrală eoliană" (Liceul industrial nr. 1 din Iași) ; Mașină de prelucrat cu eroziune electro- chimică" (Liceul industrial „înfrățirea" din Oradea).ÎN AL ȘASELEA RÎND, învățămîntul devine o importantă forță de producție și prin schimbarea fundamentală a tehnologiei didactice. Vechile metode și forme de organizare a procesului instructiv-educativ sînt tot mai mult înlăturate, iar laboratorul și atelierul școlar devin „figura centrală" în jurul lor gravitând acțiunile de pregătire a tineretului și de stimulare a crației lor tehnico-științifice. Organizarea pe laboratoare a unităților de învățămînt și dezvoltarea continuă a atelierelor școlare, fac din învățămînt un complex de instruire, producție și cercetare unic în felul lui. Viața demonstrează că nu este în interesul societății moderne să excludă un asemenea complex, cu multiple și profunde funcționalități economice și sociale, din arsenalul forțelor de producție contemporane în continuă dezvoltare și diversificare.Prezentînd aceste considerațiuni care ne fac să opinăm că învățămîntul devine o importană forță de producție, am insistat asupra principalelor linii de evoluție a școlii și a noilor ei dimensiuni, mai ales în condițiile exigențelor trecerii la o nouă calitate, superioară. Ceea ce nu înseamnă că nu există și o serie de neajunsuri. Credem că merită a fi subliniat faptul că nu-



nifestărilc de formalism și superficialitate care se mai întîlnesc în unele locuri, fenomenele de rutină și conservatorism, insuficienta încredere în forțele proprii, ca și alte lipsuri nu numai că împiedică instruirea și educarea tineretului la nivelul actualelor cerințe, dar frînează în același timp procesul transformării învățămîntului într-o importantă forță de producție a societății.Credința că școala românească a căpătat noi valențe, o structură și un rol nou în societate — mai ales sub impulsul revoluției în știință și tehnică Care se desfășoară cu repeziciune în toate domeniile — ne-a fost întărită și de modul în care este conceput învățămîntul, în ultima vreme, în strînsă legătură cu ramurile de bază ale economiei noastre — industria și agricultura. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, luînd cuvîntul recent la marea adunare populară de la Scornicești a spus : „Trebuie să avem în vedere că realizarea unei noi calități, în toate domeniile, presupune să acționăm in spirit revoluționar, să facem lotul pentru a înlătura vechiul, mentalitățile învechite, pentru a ne însuși concepția revoluționară despre lume, astfel ca această calitate nouă, această concepție revoluționară să se simtă în întreaga activitate, în toate domeniile — în INDUSTRIE, AGRICULTURA, ÎNVĂȚĂMÎNT și în activitatea politico-educativă".3)

3) Nicolae Ceaușescu : „Cuvîntare la marea adunare populară de la 
Scornicești" (,,Scînteia“, nr. 11534 din 23 septembrie 1979 subl. ns. 
Gh. P.A.).

2. PropuneriCONSIDERAM că pentru a favoriza și grăbi procesul prin care învățămîntul devine o importantă forță de producție a societății ar fi necesar să se acționeze în următoarele direcții mai importante :• Aprofundarea pe mai departe a programelor, manualelor școlare și cursurilor universitare pe baza cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane. Cu sublinierea că este necesară o selecție mai riguroasă a ceea ce li se cere să-și însușească elevilor și studenților, paralel cu eliminarea aprecierilor depășite care încarcă inutil procesul instructiv, manualele și ctwsu- rile.• Întărirea caracterului aplicativ al procesului de formare și perfecționare a pregătirii cadrelor din toate domeniile, prin accentuarea aspectelor calitative și nu cantitative. Ridicarea pe o treaptă mai înaltă a integrării învățămîntului cu producția și cercetarea științifică.• Dezvoltarea cooperării între întreprinderi și unitățile de învățămînt superior, asig.urîndu-se atelierelor din școlile de toate gradele o înzestrare tehnică de nivel mai înalt și o îndrumare competentă din partea maiștrilor-instructori. Astfel, seriile zero ale noijor mașini și utilaje de înaltă performanță tehnică, să fie donate unităților de învățămînt. întreprinderile să recomande, ca Hiaiștrii-instructori, oamenii cei mai competent! și dornici să transmită tineretului, cu pasiune, experiența lor. Sa se studieze și posibilitatea ca inginerii care predau disciplinele tehnologice în școală să îndrume, să conducă și acti- vitatea de producție, practică, a elevilor și studenților. Ar fi: util ca din organele colective ale unităților economice, centra- i lelor și ministerelor productive să facă parte și cadre didactice și invers.® Stimularea, în mai mare măsură, a creației tehnico-științifice în rîndurile cadrelor didactice, elevilor și studenților. Să se înființeze un mare muzeu tehnic în București, cu filiale în cîteva centre ale țarii, în care să se renunțe la tracLiționala expunere statică a unor performanțe tehnice și invenții de renume mondial ; participant» — tineri sau vîrstnici — să aibă posibili

tatea să „pună în mișcare", să constate „pe viu" cum funcționează diferitele instalații, mașini și aparate, inclusiv calculatoare electronice.® Să se extindă cercetările științifice efectuate de unitățile de învățămînt pe bază de contract. în acest sens, art. 128 din Legea educației și învățămîntului prevede o obligație expresă pentru instituțiile de învățămînt superior și deschide largi perspective de dezvoltare.® Să se studieze posibilitatea de a reconsidera locul învățămîntului în ansamblul dezvoltării economico-sociale a țării. Ca importantă forță de producție a societății, învățămîntului îi revin sarcini deosebite. De aceea, statutul său actual de funcționare ar trebui să fie altul față de trecut. De exemplu, investițiile care se fac în domeniul învățămîntului sînt, după opinia mea, investiții productive care influențează elementul cel mai mobil, mai revoluționar al forțelor de producție. în legătură cu aceasta, probabil ar trebui aduse și alte corecturi legate pe de o parte de stimularea mai mare a celor ce muncesc cu competență și pasiune în unitățile de învățămînt, iar pe de altă parte de calcularea eficienței economice în funcție și de aportul nemijlocit și multilateral al învățămîntului la producția materială.■® Așa cum se prevede pentru cercetarea științifică o devansare cu 5 ani față de planul dezvoltării economice și sociale, ar fi firesc ca învățămîntul — ca importantă forță de producție a societății — să premeargă cu 5 sau chiar 10 ani planul de dezvoltare în perspectivă a țării. De aici ar decurge, desigur, sarcini foarte .mari și de răspundere deosebită nu numai pentru Ministerul Educației și învățămîntului, dar și pentru alte organe centrale. în mod deosebit ar trebui pregătite eu o mai solidă fundamentare științifică, planul necesarului de cadre, pe domenii și specialități, astfel încît să existe o comandă mai precisă și mai fermă pentru învățămînt. .• Să se realizeze, treptat, o schimbare a centrului de greutate în pregătirea practică a elevilor și studenților, prin trecerea de la activități pe grupe, la activități pe subgrupe, mergînd chiar pînă la îndrumarea individuală. Desigur, această propunere trebuie studiată multilateral, astfel încît să poată fi luate în considerație toate implicațiile umane, material-financiare și de eficiență în perspectivă.• O cerință esențială o constituie accentuarea preocupărilor pentru formarea gîndîrii economice a elevilor și studenților. în legătură cu aceasta are o însemnătate deosebită cunoașterea și însușirea temeinică a politicii economice a Partidului Comunist Român. Merită subliniat faptul că, în noile proiecte de planuri de învățămînt pentru licee, supuse dezbaterii publice, cuantumul de ore pentru disciplina „Economie politică. Politica economică a P.C.R." s-a dublat (adică de la 1 oră pe săptămînă, în clasa a Xl-a, 2 ore pe săptămîhă).• în condițiile cînd învățămîntul devine o importantă forță de producție a societății, competența cadrelor, a oamenilor care lucrează în învățămînt trebuie să crească considerabil. învățămîntul este ceea ce sînt oamenii lui. De aceea, ar trebui stimulată mai mult activitatea celor valoroși, competenți, cu dragoste pentru școală și pentru copii, profund atașați politicii partidului și statului nostru.Inspirate de proiectele de documente ale Congresului al XII-lea, fundamentate pe sarcinile de bază și orientările de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a României, propunerile de mai sus se doresc a fi o modestă contribuție la dezbaterea acestor documente și a gîndirii creatoare generate de ele.
prof. dr. Gheorghe P. APOSTOL

O EXPRESIE
(Urmare din pag. 6) componenților introduși în rețete și selectarea celor mai valoroși, fapt ce va conduce la reducerea consumurilor materiale pentru prelucrarea țițeiului ;® amplificarea formelor de pregătire profesională la toate nivelele, cu accent pe perfecționarea cunoștințelor multidisciplinare ;® întărirea disciplinei în livra

A CALITĂȚIIrea ritmică a produselor conform prevederilor sortimentale din plan;@ întărirea colaborării atît cu beneficiarii — pentru a evita cheltuieli suplimentare — cît și cu furnizorii de materii prime și de transporturi ; evitarea depozitărilor și altor activități datorate unor deficiențe intr-un domeniu sau altul ;

@ valorificarea unor importante resurse energetice secundare, mai ales a celor care privesc căldura produselor calde cit și condensul apelor.Aceste măsuri urmează să asigure creșterea posibilităților de prelucrare a unor cantități suplimentare de țiței de ordinul a cîteva sute de mii de tone, cît și realizarea de beneficii suplimentare prin ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime.



ȘCOLI • CURENTE • ECONOMIȘTIDACĂ în urma cu trei decenii, în concepția unor economiști neoliberali ’) planificarea nu apărea nici posibilă nici dezirabilâ - piața fiind considerată drept mecanismul ce! mai eficient de organizare a economiei iar respingerea posibilității luării unor decizii ia nivel centralizat fiind privită ca o cerință ineluctibilă - în prezent necesitatea conducerii planificate a încetat de mult de a mai fi obiectul unor dispute pe plan teoretic. Această recunoaștere unanimă a fost determinată, mai ales, de rezultatele obținute in aplicarea unor programări în însuși interiorul economiilor capitaliste, chiar dacă Un asemenea mod de organizare a avut și continuă să aibă un caracter marginal. Cu atît mai mult în America Latină, constituită din țări în curs de dezvoltare aflate într-un stadiu mai avansat din punct de vedere economic și unde gîndirea economică a avut adeseori elaborate demne de apreciere, problema necesității și posibilității aplicării unei politici de planificare nu putea să rămînă în afara preocupărilor economiștilor și teoreticienilor.America Latină se situează printre primele regiuni ale lumii ,,a treia", care a încercat, în condițiile unei situații de independență politică dobîndită de mai bine de un secol și jumătate, să dea viață unui asemenea sistem încă înaintea celui de al ll-lea război mondial (1939) chiar dacă la început rezultatele au fost puțin satisfăcătoare. Mai departe, anii '40 și ’50 sint caracterizați în cazul statelor latino-americane prin noi încercări de programare a dezvoltării economice și sociale. Descoperirea unor noi și bogate zăcăminte minerale, ca și necesitatea dezvoltării infrastructurii și punerii în aplicare a unor proiecte industriale de mai mare anvergură, cerea din partea statelor eforturi susținute în organizarea, orientarea și elaborarea unor programe în

Concepții și orientări 
latino-americane 

cu privire la planificarea 
dezvoltării 

cconomico-sociale (I)conformitate cu nevoile dezvoltării economice interne ; planificarea a ajuns strîns asociată cu preocuparea de lichidare a înapoierii economice.Oportunitatea și legitimitatea planificării în continentul latino-american apare clar exprimată în lucrări ale unor economiști dintre cei mai reprezentativi. Celso Furtado figură marcantă în rîndul gînditorilor din continent preocupați de problemele dezvoltării țărilor rămase în urmă, concepe planificarea ca „instrument fundamental de creștere a productivității muncii"... prin intermediul căruia „pot fi lichidate", în economiile slab dezvoltate, „locurile înguste și disproporțiile dintre ramuri"2). Milton Santos, un alt reprezentant al gîndirii latino-americane referindu-se la necesitatea eliminării dezechilibrelor regionale din interiorul țărilor în curs de dezvoltare în general și din Venezuela în special, considera indispensabil efortul de planificare ca și seria de mecanisme și politici de susținere a obiectivelor stabilite, subliniind că în dezvoltarea economică „singură programarea permite să se sconteze pe rezultate mai solide și mai riguroase" 3).O contribuție însemnată la aplicarea programării și ulterior a unui sistem instituționalizat de planificare în țările 

în curs de dezvoltare din America Latină a adus-o Comisia Economică pentru America Latină (C.E.P.A.L.). Organism creat în 1948 sub egida O.N.U., în scopul de a sprijini statele latino-americane în procesul dezvoltării și programării economiei naționale, C.E.P.Ă.L. și-a început activitatea prin elaborarea unor lucrări cu caracter metodologic. După „Probleme teoretice și tehnice ale programării creșterii economice", specialiștii C.E.P.Ă.L. au trecut la elaborarea unor tehnici de analiză a programării dezvoltării '*),  precum și a mijloacelor de realizare a obiectivelor prevăzute, respectiv a pîrghiilor și mecanismelor de susținere. Modelul general de proiecție elaborat pentru regiunile în curs de dezvoltare și aplicat experimental în mai multe țări latino-americane a contribuit la dabîndirea unei experiențe valoroase în materie de planificare a dezvoltării, ceea ce s-a reflectat în îmbunătățirea mecanismelor și a tehnicilor de programare existente în acea perioadă. Crearea în anul 1960 a Institutului Latino-American de Planificare Economică și Socială (I.L.P.E.S.) cu sarcina de a acorda asistență tehnică în materie de planificare și de a pregăti specialiști în domeniul planificării de perspectivă, institut finanțat din Fondul special al Națiunilor Unite și de Banca Mondială, a dat un nou impuls introducerii și perfecționării sistemului de planificare ; activitatea acestui organism a adus după sine instituțion-alizarea la nivel regional a organzării tehnicilor de planificare.

• Lucrarea „Din experiența 
cooperativelor agricole de pro
ducție Conducere - Organizare" 
(Editura Ceres,, București, 1979) 
reprezintă, așa cum se arată in 
cuvintul incinte, un modest oma
giu adus agriculturii noastre cu

La nivel național, instituționalizarea sistemului de planificare în statele latino-americane se poate spune că a avut loc începînd cu anii '60, mai ales după Conferința panamericană de la Punta del Este (1961) cînd, recunoscîndu-se unanim necesitatea dezvoltării planificate, s-a recomandat statelor participante crearea de
FIȘE

VICTOR HÂLMĂJAN 
ION MANEA

ocazia împlinirii a 30 de ani de 
la punerea bazelor transformării 
sale socialiste (Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3-5 marie 1949).

Structurată in 3 părți, lucrarea 
sintetizează — în prima parte - 
condițiile social-economice și 
politice premergătoare anului 
1949, demonstrează necesitatea 
obiectivă și oportunitatea trans
formării socialiste a agriculturii 
și prezintă evoluția procesului de 
cooperativizare și eficiența sa.

Partea a ll-a este dedicată 
acelor președinți de cooperative 
agricole care, de mulți ani, prin 
competența și munca lor neobo
sită au mobilizat cooperatorii la 
acțiuni finalizate în dublarea și 
triplarea producțiilor agricole.

Partea a lll-a reprezintă o sin
teză a experienței de conducere 
și organizare a președinților care 
au urmat cursul de pregătire cu 
durata de 1 an in cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", sub 
egida căreia apare lucrarea, Te
mele abordate dintre cele mai 
importante, prezintă interesul și 
valoarea practică specifice exem
plului real, constituind totodată 

probleme majore cu care se con
fruntă zi de zi conducerile tutu
ror cooperativelor agricole.

Agricultura Chinei
Sub titlul „Agricultura Chinei și 

viitorul ei" revista China reconstructs a publicat recent un arti
col, sub semnătura lui Chen 
Rinong și Bian Hui, in care se a- 
nalizează perspectivele moderni
zării socialiste a agriculturii, ca 
ramură de bază a economiei. 
Evidențiind că suprafața cultivată 
a Chinei reprezintă 7°/n'-din cea 
mondială, în articol se arată că 
aceasta trebuie să asigure hrana 
unui popor care constituie a- 
proape o cincime din copulația 
mondială. Se argumentează ne
cesitatea dezvoltării intensive și 
mai echilibrate a agriculturii chi
neze, prin stimularea, alături de 
producția cerealieră, a zooteh
niei, pisciculturii și a altor sec
toare agricole.

Forța de muncă eliberată pe 
baza creșterii productivității mun
cii în agricultură va fi folosită la 
dezvoltarea unei economii diver

sificate la sate și la exploatarec 
resurselor naturale locale, prir 
crearea de noi întreprinderi in 
dustriale in cadrul comunelor 
pe această cale se evită transfe 
rarea forței de muncă in zoneh 
industriale dens populate.

Informatica și societatea® In cadrul „Săptăminii Infor 
matica și societatea", organizate, 
în Franța din inițiativa președin 
telui Republicii, în perioade 
24-28 septembrie a.c. a avut lor 
la Paris un colocviu internaționa 
pe tema efectelor posibile șl di 
dorit ale informatizării asupre 
viitoarei organizări a societății 
Dezbaterile au abordat implicați 
ale informaticii asupra transtor 
mărilor in economie, asupri 
muncii și ocupării forței de mun 
că, asupra vieții cotidiene, rolu 
său in cooperarea economică ș 
cultural-științifică internațională 
influența asupra organizării ș 
funcționării administrației de stat 
Colocviul a fost însoțit de alti 
manifestări, printre care expoziții



TEORII IDEI
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ȘCOLI • CURENTE • ECONOMIȘTI■rganisme centralizate de planificare rsărcinate cu identificarea, evaluarea, inaliza și elaborarea de programe de lezvoitare. Au fost create astfel, in aproape toate statele latino-americane, iigane centrale de planificare ’’), in majoritate aflate sub directa ubordonare a cabinetelor prezidențiale, irecum și organisme tehnice sectoriale i regionale.Concepția și experiența dobindite 1 aplicarea strategiilor de dezvoltare >e bază de plan ale țărilor de pe ontinentul latino-american• rezintă unele aspecte semnificative are merită să fie evidențiate. Ele sînt eterminate, pe de o parte, de articularitățile specifice continentului 1 ansamblu*)  iar, pe de altă parte, e cele care caracterizează fiecare țară.
*) E.A. Hayek și W. Lippman : ..Colectivist Economic Planing". Routlage and Kegan Paul Ltd. London 1935, p. 79.2) Celso Furtado ..Perspectivas del economia brasîleira", Rio de Janeiro, 1958, p. 42—43.3) Milton Santos : „De la geographie de la faina ă la planification regionale", în „Tiers Monde" nr, 37/1969.4) C.E.P.A.L. Introduction a los tecnicas de programacion, 1952.5) Consiliul național al dezvoltării (1961, Argentina) ; Consiliul național al dezvoltării economice și sociale (1953 Brazilia) ; Ministerul Planificării și coordonării economice (1956 Brazilia) ; Organismul central de planificare națională (1964, Chile) ; Oficiul de planificare națională și politică economică (1963 Costa-Rica) ; Consiliul național al planificării și coordonării economice (1962, Salvador) ; Consiliul național al planificării și coordonării economice (1954 Ecuador) ; Consiliul național al planificării economice (1954, Guatemala) ; Consiliul național al dezvoltării și 'planificării (1962, Haiti) ; Consiliul superior de planificare economică (1955, Honduras) ; Comisia interministerială de planificare a

Din analiza concepției despre Panificare și a realizării acesteia i țările latino-americane se constată ă legătura strinsă care există între lanificare și dezvoltare face ca atît in punct de vedere teoretic, cit și in cel al aplicabilității practice, să xiste o convergență de păreri în sensul ă planificarea nu poate fi substituită ezvoltării sau invers. Fiind subordonată copului și obiectivelor strategiei de ezvoltare economică și socială, lanificarea este considerată ca făcînd •arte integrantă din procesul dezvoltării, lanurile naționale reprezentînd de fapt, tape ale unuia și aceluiași proces care e desfășoară pe o perioadă nelimitată e timp. Obiectivele stabilite în cadrul nul pian național ca și întregul îecanism de mijloace și pîrghii folosite r vederea atingerii acestora pot înceta e a mai fi considerate ca atare ;au prioritare) în următorul plan, utînd fi înlocuite cu altele. însumate, rate însă tind spre realizarea scopului nai — lichidarea înapoierii economice, cop care, în ultimă instanță, este lentic pentru toate țările în curs de ezvoltare.

Parte integrantă a strategiei de dezvoltare economică și socială, planificarea apare în concepția iatino-americană ca un ansamblu coordonat de procese specifice care reflectă opțiunile economice, politice și sociale materializate în planurile naționale de dezvoltare. La nivel național planificarea urmărește să modifice comportamentul tradițional al economiei prin folosirea unor mecanisme și pîrghii economice adecvate capabile să susțină impulsurile endogene și exogene de creștere. Stabilirea indicatorilor geneiali de creștere cit și precizarea politicilor și mecanismelor adecvate de susținere urmărind deopotrivă- deplasări structurale importante pe plan economic și social presupun o întreagă activitate care se desfășoară anterior definitivării planurilor ; ea implică numeroase analize, identificări, evaluări, 

mobilizări de resurse materiale și umane, orientarea tuturor acestora în funcție de prioritățile dezvoltării. Este apreciat că eficiența planificării depinde astfel, de capacitatea pe care o au planificatorii de a asigura și garanta prin plan coerența între scopuri și mijloace, între necesități și posibilitățile de dezvoltare.Planificarea se înscrie in felul acesta ca una din pîrghiile principale folosite de către stat pentru înfăptuirea sarcinilor care decurg din strategia dezvoltării economice și sociale. Prin intermediul planificării statul îndeplinește nu numai rolul de mobilizator al resurselor materiale și umane ci și pe cel de coordonator și organizator al întregului proces de dezvoltare națională.
Marina RUDÂREANUdezvoltării (1958, Mexic:) ; Direcția generală de planificare și administrare (1959, Panama) Consiliul național al coordonării economice (1948, Paraguay) ; Consiliul național de dezvoltare economică și socială (1962, Peru) ; Serviciul de buget și planificare’-(I960, Uruguay) ; Serviciul central de coordonare și planificare (1958, Venezuela) etc. Sursa : Rapport du Comite de la planification et du developpement (deuxieme session), Santiago du Chili 10—22 avril 1967.*) în America Latină, formată din state în curs de dezvoltare care se situează din punct de vedere al nivelului economic pe poziții mai avansate în grupul statelor respective și în care există însemnate resurse materiale și umane (țările latino- americane dețin laolaltă aproximativ 8% din rezervele mondiale de petrol. 11% din cele de. gaze naturale, 6,5% din cele de cărbune, între 20—30% din ceie de minereu de fier, bauxită, cupru, nichel ș.a., 60% din producția de cafea și cacao, 25% din șeptel ș.a.), planificarea dezvoltării este cel mai adesea chemată să constituie un punct esențial de plecare în rezolvarea multiplelor probleme cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare.

n festival de filme documen- 
rre din domeniul informaticii.

Prognoze sprijinite 
pe modelul Link

© Cu numărul său din F3 VII 
c. revista BUSINESS WEEK inau- 
urează o serie de încercări de 
redicție a evoluției economiei 
ondiale in anii ce vin. Evalua
te se sprijină pe așa-numitul 
•odei econometric LINK al eco- 
omiei mondiale, din care derivă 
reviziuni care ar fi reciproc con- 
stente in raport cu diferitele 
conomii individuale, luîndu-se i considerare și efectele de 
anexiune inversă intre țări. Mo- 
elul menționat a fost construit 
e un colectiv de economiști din 
iferite țări, sub conducerea 
rof. Lawrence R. Klein de la 
niversitatea din Pennsylvania, 
reviziunile publicate se vor re- 
ui de două ori pe an la situația 
irilor capitaliste industrializate, 
>r o dată pe an asupra țărilor 
rcialiste și in curs de dezvoltare. i prima încercare de acest fel,

Lawrence R. Klein consideră că 
spre deosebire de anii 1973 -
1974, creșterea prețurilor la pe
trol nu va condiționa o recesiune 
în S.U.A., deoarece asistăm în 
prezent la o desincronizare a 
ciclului economic, in sensul că, 
spre deosebire de S.U.A., cele
lalte țări capitaliste sînt în ex
pansiune economică. Această ex
pansiune ar amortiza efectele 
stagnării economice din S.U.A., 
permițind continuarea creșterii 
economice în țările capitaliste, 
intr-un ritm insă mai încetinit.
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• A fost editat, nu de multă 
vreme, cursul de Economie Poli
tică, elaborat de un colectiv larg 

de cadre didactice din cadrul 
[■'acuității de științe economice a 
Universității craiovene (redactor 
responsabil prof. univ. dr. Ion 
Trăistaru). Lucrarea cuprinde trei 
volume. Primele două sint consa
crate problemelor de bază, teore
tice și practice, ale economiei 
socialiste : dezvoltarea și moder
nizarea forțelor de producție ; 
sistemul și esența relațiilor eco
nomice socialiste ; acțiunea legi
lor economice in socialism ; func
ționalitatea economiei socialiste ; 
eficiența activității economico- 
sociale ; dezvoltarea și creșterea 
economică etc. Cel de al 
treilea volum abordează cate
gorii principale ale economi
ei capitaliste, tendințele con
temporane ale capitalismului, ca 
și unele aspecte noi ce se contu
rează pe planul relațiilor econo
mice internaționale. Pe parcursul 
întregii lucrări este evidențiată 
contribuția valoroasă pe care 

partidul nostru a adus-o la îmbo
gățirea științei economie’ politice.

Dezbatere științifică
O In ziua de 29 septembrie 

a.c. în cadrul dezbaterilor științi
fice lunare organizate de Institu
tul central de cercetări econo
mice a avut loc un larg schimb 
de opinii privind studiile de prog
noză elaborate de Institutul de 
economia comerțului și a turis
mului pe tema ,.Perspectivele 
dezvoltării serviciilor pentru 
populație rn perioada 1981-2000" 
și,,Zonarea turistică in România". 
La dezbatere au participat cadre 
din întreprinderi și instituții 
specializate, din invățămînt, cer
cetători științifici.



Monografia pe care o prezentăm cititorilor revistei se recomandă ca o valoroasă investigație științifică a unei problematici complexe, de mare actualitate și interes*).  Puternic ancorată în procesul de perfecționare continuă a organizării și conducerii activității economice, lucrarea abordează, pe rînd, fundamentul personalității juridice și natura unităților economice de stat, principiile de organizare și funcționare, tipologia acestor unități — tipurile de bază, centrala, întreprinderea și unitatea fără personalitate juridică, precum și formele atipice — regulile de organizare și funcționare, referitoare la înființarea și gradarea unităților, formarea și structura patrimoniului, inclusiv regimul bunurilor, capacitatea unităților socialiste, sistemul organelor de conducere, răspunderea acestor organe, reorganizarea și încetarea activității.

* Dr. Victor Dan-Ziâtescu : Uni
tatea economică de stat și persona
litatea juridică, Ed. Științllică. șl 
Enciclopedică, 1979.

Este de remarcat cercetarea acestor aspecte sub unghiul evoluției lor, în perspectiva transformărilor social- economice și succesiunii actelor normative care au precedat regimul actual al unităților socialiste de stat instituit prin Legea nr. 5/1978, în cadrul noului mecanism econo- mico-financiar. Prin această modalitate debutează de altfel lucrarea, în cadrul unui capitol consacrat tocmai analizei retrospective a procesului de formare și organizare a unităților economice de stat 

și care, în mod consecvent, constituie principalul instrument de investigație al autorului. Astfel tezele tratate capătă o rezonanță, fundamentare și putere de convingere deosebită, dovedind o înțelegere aprofundată a materiei.Autorul s-a impus, de mai mulți ani, ca un specialist de autoritate pe tărîmul cercetărilor consacrate organizării 
COMPETENTA JURIDICA

AUMTAȚ1I ECONOMICE DE STAT

juridice a unităților socialiste, 
a problematicii implicate în formele de manifestare a personalității juridice a acestor unități. Comentator al Legii nr. 11/197.1, prin numeroase studii și articole el a urmărit îndeaproape evoluțiile produse, astfel încît monografia la care ne referim se prezintă ca o vastă sinteză a unei activități, desfășurată cu pasiune și perseverență. Tezele principale ale lucrării sînt prezentate în cadrul unui susținut efort de conceptualizare, la care se adaugă spiritul de investigație concretă, practică, predilecția pentru nuanță șl particular — atît de bogat reprezentate în 

acest domeniu. Monografia se adresează în egală măsură teoreticienilor și practicienilor, reușind în mod fericit să dea expresie imperativului legării cercetării de soluționarea diversității problemelor pe care le ridică practica.Unitatea viziunii autorului este dată de fundamentarea diferitelor aspecte privind organizarea și funcționarea uni- 

taților economice pe dreptul întreprinderii, la rîndul său calificat ca un capitol central al dreptului economic. In a- cest cadru personalitatea juridică a unităților socialiste, mai ales în constelația de raporturi juridice — civile, de muncă, de drept economic — la care acestea participă, capătă o semnificație aparte. Personalitatea juridică privită ca un proces social-economic și juridic complex, fundamentat pe calitatea oamenilor muncii de proprietari, produr cători și destinatari ai producției sociale, ca și limitele sale de manifestare, reprezintă cheia de boltă a dreptului întreprinderii, privit îndeosebi 

ca expresie juridică a princi-t piilor și tezelor științei organizării și conducerii unităților i economice. Aceasta, însă, nu înseamnă o absolutizare a conceptului de persoană juridică. Dimpotrivă, în cadrul : relațiilor extracontractuale — în materie de planificare, de conducere 'a unităților sub- i ordonate, de finanțare etc. — calitatea, de persoană juridică este indiferentă, dovadă numărul mare de relații Juridice de acest fel la care participă unitățile fără personalitate juridică. Ea constituie numai unul din multiplele mijloace prin care unitățile de stat intră în raporturi juridice. Este însă un mijloc , esențial, o piesă centrală, în funcție de care diferitele teze și soluții avansate de autor își află o unitate intrinsecă.] Scrisă într-un stil clar, curgător, antrenant și imaginativ, susținută de o temeini- că documentare doctrinară, și j legislativă, monografia aduce ; o contribuție semnificativă în ’ cadrul efortului gîndirii juri- ■ dice românești orientate spre realizarea imperativului prevăzut în Programul partidului, referitor la necesitatea i elaborării de noi norme ju- ' ridice și principii de drept; corespunzător realităților, noi, proprii orînduirii socialiste și. comuniste.
dr. Mihai

CONST ANTINESCU

0 imagine sintetică

(Urmare din pag. 13)porturi, cum sînt motorul naval rapid de 600 CP, autobasculante de 27, 50 și 100 tone, nava pe pernă de aer pentru pasageri ; echipamente electronice și de automatizări, cum sînt gama calculatoarelor Felix, centrale telefonice electronice, aparatură electronică medicală, de telecomunicații etc.în profilul Tehnoexpo, una din grupele de bază o constituie utilajul de construcții, din care țara noastră expune o gamă modernă de echipamente ca : excavatoare cu comenzi hidraulice (S-3 602 cu cupă de săpare de 2,5 mc și cupă de încărcare de 3,2 mc), moto- grederul de 180 CP, cu transmisie tip Clark, macarale hidraulice cu braț telescopic, betoniere de 25 mc,/h, auto- pompe. Apoi, sistemele de mașini agricole, prezentate în formație de lucru (tractoare + mașini de prelucrare), realizate integral în țară, avînd referințe de calitate de pe multe meridiane ale globului.în domeniul silviculturii și prelucrării lemnului sînt prezentate utilajele de performanță, specializate, ca : tractoarele forestiere TAF-800 și încărcătoarele forestiere IFRON, mașina de capsat, mașina de găurit multiplu, mașina de îmbinat cu fir ș.a.

A doua ramură ca importanță în structura comerțului nostru exterior, industria chimică prezintă o gamă variată de exponate, începînd cu produsele chimice de mic tonaj — cosmetice, medicamente, lacuri, vopsele, adezivi — și pînă la utilajele pentru industria chimică.Dintre medicamentele de uz uman se remarcă produse noi, originale, ca : Ulcostop, Torecan, Taregyl, Trofopar, Katein, Hidrocortizon hemi. Apoi, noile game cosmetice, noi tipuri de fibre sintetice ca firul relon Rotoset, firul relon Monofil, noi tipuri de articole din mase plastice completează gama exponatelor.Industria ușoară românească este reprezentată de către un mare număr de întreprinderi producătoare, centrale și întreprinderi de comerț exterior, produsele expuse de acestea reflectînd nivelul ridicat al activității de creație și proiectare, cu un grad superior de prelucrare a materialelor și o bună realizare estetică.Locul 12, deținut de România în ierarhia mondială a producătorilor de mobilă, este ilustrat prin modul de prezentare la EREN și TEHNOEXPO a acestei industrii, de mare atracție, prin game variate de mobilier realizate la un înalt nivel estetic și funcțional.Pe o suprafață de circa 2 800 mp interior și 700 mp pe platforme în aer liber. unități din cadrul industriei alimentare expun o varietate de produse 

care ilustrează din plin dezvoltarea complexă și multilaterală a producției agricole și alimentare, reflectînd transformările profunde ce au avut loc în această ramură importantă a economiei românești.Acestea sînt numai cîteva exemple, oferta întreprinderilor producătoare, . centralelor industriale, institutelor de cercetări și proiectări precum și întreprinderilor de comerț exterior prezente în expoziții — mult mai largă în fapt — fiind îm măsură să ofere o imagine vie și clară a potențialului de dezvoltare în continuare a schimburilor economice ale țării noastre.Expoziția Realizărilor Economiei Naționale — E.R.E.N. și. Expoziția Tehnică Internațională — TEHNOEXPO — din acest an se desfășoară în condițiile unor importante progrese în toate ramurile economiei românești, fapt care permite expozanților străini, precum și ! oamenilor de afaceri prezenți la aceste ; manifestări să cunoască nemijlocit ofer- I ta românească.Concomitent cu activitatea exclusiv ■ comercială, prin, intermediul unei serii de manifestări adiacente ce se organizează pe teritoriul tîrgului, ca : reuniuni specializate, conferințe, simpozioane, prezentări de filme și demonstrații practice etc., aceste expoziții apar ca un suport important în derularea schimburilor reciproce de idei și experiență dintre specialiștii firmelor.



Contribuții la pregătirea/ noii strategii 
internaționale a dezvoltării

Sub incidența fenomenelor din economia mondialăDACĂ ÎN ANSAMBLUL LOR țările în curs de dezvoltare au cunoscut în ultimii ani o încetinire a ritmului de dezvoltare economică, nici țările în curs de dezvoltare din Asia ’) nu au fost ocoiiie de această tendință. După aproximativ doi ani, în care ritmurile de creștere au fost superioare sau aproape egale celor ooiinute în anii 1971—1975, țările din Asia Occidentala au înregistrat, în 1978, cea mai spectaculoasă cădere de ritm, iar țările am Asia de Sud și Est, așa cum rezultă din datele de mai jos, B-au înscris și ele pe linia descendentă a creșterii.Ritmurile anuale de creștere a produsului intern brut al țărilor m curs de dezvoltare 1971-1975 1976 1977 1978 a)Asia de Sud si Est 4.9 5,3 6,6 5,9Asia Occidentală 10,9 12,3 9,8 1,1Africa 4,4 5,5 5,2 3,2Emisferă occidentală b) 6,8 4.8 4,5 4,5Ansamblul țărilor în curs de dezvoltare c) 6.2 5,7 5,9 4,0Sursa: Documentul Consiliului Economic și Social O.N.U. E/1979/62 Add. 1.Note : a) date provizorii ; b) în principal țările din America Laima; c) Asia de Sud și Est, Asia Occidentală, Africa, Emisfera Occidentală.Datele de mai sus, ca și concluziile reuniunii secretarilor executivi ai comisiilor regionale O.N.U., întrunită cu prilejul celei de-a doua sesiuni ordinare a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (Geneva, 4 iulie — 3 august 1979), evidențiază deci că instabilitatea persistentă a economiei mondiale are incidențe și asupra țărilor în curs de dezvoltare din Asia. De altfel, un document elaborat în vederea celei de-a doua sesiuni ordinare a Consiliului Economic și Social al O.N.U., respectiv Rezumatul studiului economic și social cu privire la Asia și Pacific, 1978 (Doc. E/1979/71), relevă că agricultura a cunoscut o dezvoltare extrem de inegală de la începutul deceniului actual, iar ritmurile creșterii producției globale agricole în regiune s-au diminuat în raport cu cele înregistrate în cursul celei de-a doua jumătăți a anilor 1960. Din 1970 pînă în 1977, ritmurile de creștere a producției alimentare au scăzut pînă la 2,9%, adică sub ritmurile de creștere a populației în unele țări din Asia de Sud. în mai multe țări, producția alimentară și animalieră a crescut mai lent decît la sfîrșitul anilor ’60. Pe ansamblul regiunii, producția cerealieră pe locuitor a rămas staționară în anii 1970—1977. Producția de grîu — deși culturile aiî cunoscut o extindere, îndeosebi în India, iar sorturile cu randament ridicat se cultivă pe 72% din suprafețele totale rezervate acestei culturi în regiune— nu au atins încă nivelul de Ia sfîrșitul anilor ’60. Producția de orez a crescut puțin mai repede decît cea a altor cereale, dar ritmul de creștere s-a încetinit în cursul anilor ’70, în comparație cu cel de la finele deceniului trecut. O anumită creștere a cunoscut producția de porumb, în particular în două din principalele țâri producătoare — Thailanda și Filipine. în ceea ce privește produsele necerealiere — zahărul, ceaiul, uleiul din nucă de cocos, uleiul de palmier, iuta, bumbacul, cauciucul și lemnul— care în cazul marii majorități a țărilor se exportă în cea mai mare parte — acestea au cunoscut situații diferite : în unele țări producțiile au crescut destul de lent sau au rămas staționare (producția de zahăr în Fidji, cea de ceai, ulei de nucă de cocos și cauciuc în Sri Lanka, de iută în Bangladesh și bumbac în Pa

kistan) ; în alte țări, producțiile au înregistrat creșteri sensibile (uleiul de palmier și cauciucul în Malaezia, zahărul și cauciucul în Thailanda).Ritmurile de creștere, a industriei prelucrătoare în perioada 1970—1977 au depășit, în general, obiectivul de 8% fixat în cadrul strategiei pentru al doilea Deceniu al dezvoltării. Dacă anul 1975 a fost, în marea majoritate a țărilor regiunii, marcat de recesiunea economică, relansarea producției industriale a fost destul de rapidă în special in țările din Asia de Est și Sud-Est. De asemenea, India — după zece ani de cvasistagnare — a reluat creșterea în anii 1976—1977, însă în restul țărilor din Asia de Sud creșterea s-a încetinit în cursul anilor ’70. Cu toate acestea, se apreciază că sectorul industrial, in multe țări în curs de dezvoltare Oin regiune, a rezistat mai bine vicisitudinilor caracteristice anilor ’70 și aceasta datorită, în primul rînd, politicilor care au pus accentul pe industrializare și în cadrul cărora au fost adoptate măsuri — apreciate ca „inovații**  — pentru descentralizarea mijloacelor de producție (în mai multe țări au fost lansate planuri ce urmăresc încurajarea dezvoltării industriilor mici și mijlocii, care folosesc mult mai intens forța de muncă), pentru raționalizarea structurii industriale în vederea creșterii randamentului în sectorul public, întărirea controlului de stat în sectorul privat, urmînd a se trece, într-o viitoare etapă, la înlocuirea importurilor și promovarea mai activă a exporturilor. De remarcat că, în mai multe țări (Indonezia, Malaezia. Filipine) ponderea sectorului industrial în produsul intern brut a atins circa 30%, adică mult mai ridicată decît în alte țări în curs de dezvoltare din regiune, cu excepția Hong Kong-ului și Sin- gaporelui.

*) în cazul de față se âu în vedere atît țările în curs de dezvoltare membre sau asociate la Comisia Economică O.N.U. pentru Asia și Pacific, cu excepția țărilor socialiste, cît și cele membre sau asociate la Comisia Economică O.N.U. pentru Asia Occiden- ,ală, respectiv țările din Orientul Mijlociu. în continuare, daiele ;e referă, cu precădere, la țările din primul grup.') Doc. E/1979Z71. 17 mai 1979. Dag. 11.2) De exemplu : Doc. E/1978/48, E/ESCAP/97 ; Doc. E/1979/48, E/ESCAP/142: Doc. E/1979/49 Add. 1.’) Doc. E/1979/76 Add. 1, 6 iulie 1979. pag. 7.

Ritmurile medii de creștere a comerțului, care s-au situat la nivelul de 9,8% în perioada 1970—1975, au crescut la 14,6% în 1976—1977, ponderea țărilor în curs de dezvoltare din regiune în comerțul mondial erescînd de la 6,3% la 9,7% în intervalul 1970—1977 l). Creșterile au oscilat însă sensibil deda o.subregiune la alta. Exporturile țărilor cu venit mediu au crescut considerabil, în timp ce cele ale țărilor din Asia de Sud au crescut, în valoare reală, într-un ritm extrem de inegal de la an la an, dar în ansamblu, în perioada 1970—1977, au scăzut. Ponderea subre- giunii în comerțul mondial s-a redus, erescînd considerabil cea a țărilor din Asia de Est, De asemenea, în principalele 10 țări în curs de dezvoltare din regiune, volumul importurilor a crescut constant în intervalul 1970—1977, dar dacă țările din Asia de Est și Sud-Est au menținut niveluri constante, țările din Asia de Sud, în cea mai mare parte, au diminuat volumul real al importurilor.Toate țările în curs de dezvoltare din regiune au fost atinse de efectele inflației galopante. Intr-un mare număr de țări, prețurile la produsele alimentare au crescut mai repede decît indicele general în cursul întregii perioade de inflație rapidă.
Spre noi forme și strategii ale dezvoltăriiDEZBATERILE și materialele mai recente ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Asia și Pacific, ca și ale Comisiei pentru Asia Occidentală2) evidențiază preocupări tot mai intense pentru determinarea unor reorientări — individuale și colective —i din partea țărilor în curs de dezvoltare din Asia în politicile lor economice și sociale. Dar, este cunoscut că, încă în mai 1977, la Bangkok, a avut loc reuniunea unui grup de consultanți asupra noilor forme și strategii de dezvoltare pentru regiunea Asiei și Pacificului în anii ’80. De asemenea, în cadrul Comitetului pentru planificarea dezvoltării — organism subsidiar al Comisiei Economice pentru Asia și Pacific — a fost constituit un grup de experți asupra politicilor și planificării dezvoltării ; independent, a fost creat un Institut de dezvoltare pentru Asia și Pacific, iar foarte recent, la sfîrșitul lunii august 1979, la Lahore, s-au desfășurat lucrările unui important seminar internațional asupra strategiei planificării și dezvoltării economice.Procesul de reorientare în domeniul formelor și strategiilor: dezvoltării evidențiază cîteva elemente dintre care, în această! etapă, am menționa :A. Necesitatea elaborării unei strategii regionale, care Să țină seama de situația particulară și de necesitățile pro-



prii ale Asiei și Pacificului în materie de dezvoltare economică și socială.a) Recunoașterea realității că nici un model unic de dezvolr tare nu va putea fi aplicabil pentru toate țările din regiune, că disparitățile în privința nivelurilor de dezvoltare, obstacolele și posibilitățile, ea și diversitatea obiectivelor anvizajate de diferite țări determină necesitatea unor strategii distincte pentru fiecare țară în parte.b) Sublinierea tot mai insistentă a avantajelor planificării naționale a dezvoltării și evidențierea necesității unei metode unificate de planificare care să integreze considerentele de ordin economic și cele de ordin social ; punerea la punct, în cadrul comisiei regionale, a unor recomandări pe termen lung cu privire la aplicarea acestei metode, ținînd seama de diversitatea sistemelor economice și sociale ale țărilor regiunii.c) Avînd în vedere importanța, în zonele rurale, a populației, sărăciei, subutilizării resurselor umane, dar și potențialul de dezvoltare, strategia trebuie să fie axată, din punct de vedere operațional, asupra dezvoltării rurale integrate, care solicită punerea la punct, la eșalon național, a unor politici globale de dezvoltare, un ansamblu de activități determinate, la care să se adauge o serie de activități sectoriale, care să ducă la creșterea considerabilă a posibilităților de ocupare a forței de muncă, mai buna mobilizare a resurselor financiare, dezvoltarea și accesibilitatea serviciilor sociale, ameliorarea așezărilor umane și creșterea calității mediului. Integrarea este concepută ca vi- zînd diferite domenii (agricultura, industria, energia, transporturile, alimentația, sănătatea, învățămîntul etc.), ca și diverse categorii ale populației rurale, urmind a facilita dezvoltarea armonioasă a orașelor și satelor. Se are în vedere dezvoltarea de noi instituții rurale, printre care servicii de credit, de comercializare ș.a. Ținînd seama de rolul important al cooperativelor în dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare din regiune, se urmărește sprijinirea mișcării cooperatiste în agricultură.d) Recunoscînd că industrializarea este principalul element al dezvoltării economice, documentele Comisiei Economice pentru Asia și Pacific evidențiază următoarele elemente considerate esențiale :— întărirea legăturilor între industrie și alte sectoare ale economiei, în particular agricultura ;— reorientarea politicilor industriale în vederea satisfacerii necesităților fundamentale ale săracilor ;— dispersarea industriilor în afara zonelor metropolelor ;— punerea la punct a tehnicilor adaptate întreprinderilor mici și mijlocii și a legăturilor ce urmează a fi stabilite cu întreprinderile moderne.e) Necesitatea adoptării unor programe riguroase pentru punerea în valoare a resurselor energetice indigene, pentru care țările ar trebui să obțină un sprijin financiar și tehnic sporit din partea unor organisme cum este Banca Mondială.f) Recunoscîndu-se importanța investițiilor, în principal pentru a atinge obiectivele creșterii fixate prin Declarația de la Lima din 1975, se precizează că „un bun climat pentru investiții, ca rezultat al politicilor naționale, este un element esențial al dezvoltării industriale'1.In ansamblu, se recunoaște că dezvoltarea economică și socială trebuie abordată în mod integrat, că trebuie să se elaboreze metode și tehnici pentru a articula și cuantifica relațiile care fac din ce în ce mai complexă dezvoltarea economică și socială. De altfel, se așteaptă și elaborarea unui model cantitativ al regiunii, pentru a se determina coordonatele cantitative ale creșterii în anii '80.B. Precizările și acțiunile întreprinse pînă în prezent, în sensul că strategia regională nu trebuie să omită contribuția eficace la formularea și adoptarea unei noi strategii internaționale a dezvoltării și la instaurarea rapidă a unei noi ordini economice internaționale.în acest cadru, este de menționat că la ultima sesiune a Comisiei Economice pentru Asia și Pacific’a fost adoptată o rezoluție specială (199/XXXV) cu privire la contribuția regională la noua strategie internațională a dezvoltării pentru al III-lea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare, în care, pe lingă afirmarea unor considerente de ordin general cu privire la obiectivele și coordonatele noii strategii internaționale a dezvoltării, sînt reliefate o serie de deziderate concrete de interes capital pentru țările în curs de dezvoltare, care trebuie să-și găsească locul cuvenit în noua strategie internațională : liberalizarea comerțului internațional și ameliorarea termenilor de schimb ai țărilor în curs de dezvoltare, dezvoltarea producției alimentare, și agricole, ameliorarea organizării și dezvoltării sectorului produselor primare ale economiei mondiale, dezvoltarea serviciilor de transport maritim al țărilor în curs de dezvoltare, creșterea ponderii țărilor în curs de dezvoltare în producția industrială mondială, promovarea transferului de tehnică către țările în curs de dezvoltare etc.

Intensificarea cooperării regionaleO COMPONENTA importantă a orientărilor spre noi forme și strategii ale dezvoltării o constituie și aceea privind diversele forme de colaborare subregională și regională, prin care să se realizeze așa numita „autonomie colectivă**  3) pentru țările în curs de dezvoltare de pe continent, în primul rind, pentru asemenea domenii cum sînt comerțul și cooperarea tehnică, fiind susținută fără rezerve de către Comisia Economică pentru Asia și Pacific.Dacă o îndelungată perioadă de timp — datorită unui ansamblu de condiții obiective și subiective — țările în curs de dezvoltare de pe continentul asiatic au apărut mai puțin deschise și pregătite pentru participarea la diverse forme de colaborare zonală, ultimii ani evidențiază dorința crescîndă Și inițiative din partea țărilor respective în direcția intensificării cooperării dintre ele, ceea ce s-a manifestat, de pildă, în crearea a numeroase organisme care și-au pus ca țel favorizarea diferitelor forme ale cooperării economice și tehnice.Adesea se exprimă satisfacția față de crearea Centrului regional pentru transferul de tehnologie, Rețelei regionale de mașini agricole, Centrului regional pentru punerea în valoare a resurselor minerale, al cărui statut de funcționare a tost adoptat cu prilejul celei de-a 35-a sesiuni ‘a Comisiei Economice pentru Asia și Pacific, Centrului pentru promovarea comercială, care joacă un rol notabil în formarea de personal, comercializarea și punerea la punct de noi produse, informarea comercială și acordarea de servicii consultative pentru promovarea comercială.In paralel cu susținerea schimburilor regionale și subregi- onale, a debutat și cooperarea monetară. A intrat în vigoare Acordul de la Bangkok, încheiat in cadrul Programului asiatic de expansiune a comerțului, care urmărește, printre altele, armonizarea nomenclaturii tarifare și codificarea statistică și este apreciat ca o etapă concretă în^ direcția extinderii comerțului interregional. Se manifestă interes tot mai larg față de Uniunea asiatică de compensare și Societatea asiatică de reasigurare. In același timp, se așteaptă cu interes aplicarea unui plan de acțiune regional pentru expansiunea comerțului și cooperării comerciale, precum și măsuri concrete de încurajare a cooperării industriale regionale prin intermediul unui club și unui grup ministerial.O atenție aparte este rezervată Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care își propune dezvoltarea relațiilor economice, colaborării multilaterale între țările membre și care poate avea un rol important în afirmarea principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, a conlucrării în direcția asigurării progresului economic și social al fiecărei națiuni. După cum este cunoscut, în ultimul timp, membrii ASEAN au convenit să continue aplicarea metodei „globale**  pentru punerea la punct a industriilor complementare și lărgirea treptată a aranjamentelor comerciale preferențiale dintre ei.Inspirată de progresele obținute pe linia instituționalizări- lor în diverse domenii ale cooperării și de ideea asigurării creșterii eficienței diferitelor instituții, Comisia Economică pentru Asia și Pacific a adoptat la ultima sesiune o rezoluție prin care se decide fuzionarea Institutului de dezvoltare pentru Asia și Pacific, Centrului de administrare a dezvoltării Centrului pentru protecția și dezvoltarea socială și Centrului pentru femeie și dezvoltare, fuzionare ce urmează a se realize pînă în iulie 1980 și să dea naștere unei instituții integrate — Centrul de dezvoltare a Asiei și Pacificului.Evoluțiile pe planul preocupărilor țărilor în curs de dezvoltare din Asia pentru aplicarea celor mai adecvate forme ș strategii aie dezvoltării lor economice și sociale evidențiază o dată în plus, justețea și marea actualitate a aprecierilor tovarășului Nicolao Ceaușescu, care precizează că „esențial est» în primul rind însuși efortul țărilor rămase in urmă pentri dezvoltarea lor economico-socială accentuată, precum și amplificarea colaborării dintre ele, a întrajutorării in lupta pen tru formarea unei baze tehnico-materiale noi, pentru consolidarea. independenței lor economice și politice și ridicarea ni velului de trai al maselor**.Evident, o importanță primordială o are făurirea noii ordin economice internaționale, adoptarea în cadrul acesteia a strategiilor dezvoltării, care să ducă la relații de egalitate și echi tate, la respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi deplir stăpină pe bogățiile naționale și de a le valorifica în deplini concordanță cu propriile interese, la sporirea sprijinului state lor dezvoltate economic pentru popoarele rămase în urmă, an gajate pe calea lichidării subdezvoltării, creșterii economice ș sociale.
dr. George MARII



□ ESEURILE TOXICE —

un pericol pentru mediul înconjurător

LA CIRCA 12 km de orașul Niagara Falls, în mica localitate Love Canal panouri stridente avertizează : ..Intrarea interzisă. Zonă periculoasă !“. încă din anul 1976 începuseră să se manifeste o serie de fenomene bizare : din pămînt ieșeau miasme fetide, copiii se întorceau de la joacă cu mîinile și cu fețele acoperite de arsuri misterioase : mai mult, din 24 de copii născuți în același ansamblu de clădiri 5 prezentau malformații. Locuitorii micii așezări, alarmați, au cerut o anchetă și în Iurta august 1978 un raport publicat de reprezentantul Comisiei sanitare a statului New York elucida cauza fenomenelor descrise : pierderi de substanțe chimice din miile de bidoane cu deșeuri îngropate în regiune cu 30 de ani înainte. Comisia de anchetă a izolat în împrejurimile imediate ale Love Canalul-lui 82 de substanțe chimice dintre care 11 recunoscute sau presupuse puternic cancerigene. în unele locuințe controalele atmosferice înregistrau prezența substanțelor chimice în proporții de 250- 5 000 de ori mai ridicate decît acelea considerate suportabile de către organismul uman, iar în numeroase cazuri testele sangvine au arătat creșteri exagerate. ale numărului globulelor albe ca și alte anomalii. Reprezentantul Comisiei sanitare a apreciat că zona Love Canal reprezintă o amenințare și un pericol extrem de grav pentru sănătatea oamenilor.Desigur acesta este, așa cum aprecia un document al „Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător" (P.N.U.E.), care îl și descrie, un caz extrem — ca de altfel și accidentul petrecut la Seveso (Italia). Dar tocmai asemenea situații au sensibilizat opinia publică, au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru oameni așa-numitele „cimitire de substanțe chimice", chiar dacă depozitarea unor asemenea reziduuri periculoase a fost sau este făcută în conformitate cu normele de securitate în vigoare la un moment dat. S-a dovedit că depozitul de la Love Canal s-a făcut cu respectarea normelor de securitate existente în momentul respectiv, dai 6 ani de ploi excesive, combinate cu efectele unor săpături, au condus la străpungerea stratului de argilă considerat impermeabil și la răspîndirea în mediul înconjurător a substanțelor toxice. De altfel, după cum apreciază „Agenția americană pentru protecția mediului" (E.P.A.) pe teritoriul S.U.A. ar exista peste 1 000 depozite de substanțe toxice — „bombe chimice cu întîrziere", iar deșeuri chimice îngropate cu 20 sau 30 de ani înainte au început să-și manifeste prezența in numeroase locuri din S.U.A. destinate evacuării sau depozitării reziduurilor.

„Programul Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător", menționează într-un document că peste-4 milioane tone de substanțe chimice au fost izolate din produsele naturale sau au fost obținute prin sinteză. Din cele 60 000 de substanțe utilizate curent 1 500 sînt agenți activi ai pesticidelor, 4 000 sînt folosite la fabricarea medicamentelor și 5 500 sînt aditivi alimentari. Celelalte 47 000 sînt produse industriale și agricole (altele decît pesticidele), combustibili energetici sau substanțe utilizate, sub diverse forme, în însăși industria chimică. Despre multe din aceste 60 000 de substanțe chimice se cunosc încă foarte puține lucruri privind proprietățile și efectele lor toxice, efectul și nivelul de tolerabilitate asupra organismului uman, iar tehnologiile pentru tratarea lor în vederea dezactivizării, pentru control și depozitare sînt considerate imperfecte. După cum apreciază E.P.A. circa 40 milioane tone de deșeuri periculoase pentru om sau pentru mediu sînt deversate anual ilegal sau într-un mod impropriu, cu consecințe uneori imprevizibile.în condițiile menționate și ale creșterii numărului de substanțe chimice de uz curent cu circa 1 000 anual, în absența unor reglementări riguroase, se apreciază că nivelul concentrării substanțelor chimice în natură și mai ales al substanțelor nebiodegradabile se va mări considerabil și că „substanțe care astăzi există doar sub formă de urme ar putea prezenta în viitor un real pericol pentru mediu". Este de înțeles că în fața acestei situații opinia publică, mai ales din țările afectate, manifestă o legitimă îngrijorare pentru efectele substanțelor chimice asupra omului și mediului înconjurător.îngrijorare al cărei ecou se face și Programul Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător. într-un centru de la Geneva al acestui organism o echipă de oameni de știință lucrează în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății la elaborarea unui „Registru internațional al substanțelor chimice potențial toxice". Această listă, comunicată tuturor celor interesați, constituie o sursă principală de date asupra caracteristicilor și pericolului pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător numeroase din substanțele chimice produse curent sau acelea nou produse în fiecare an. Dar numeroase aspecte ale problemei depozitării optime și neutralizării substanțelor chimice se află în suspensie. Printre acestea, așa cum se apreciază în cercurile Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător, atrage în mod deosebit atenția :— Faptul că în ceea ce privește raportul cost/efecte, în timp ce costurile aferente măsurilor de protecție a mediului sînt imediat perceptibile de către investitori, avantajele sînt greu de 

apreciat, și mai greu de cuantificat, și ele nu se vor manifesta decît în viitor, la o dată greu previzibilă. De aici și reticența, eronată de altfel, a investitorilor de a efectua asemenea cheltuieli.— Tendința unor țări de a transfera în țări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare industriile chimice puternic poluante. Pe de o parte, interesate in crearea unei industrii proprii, multe țări mai puțin dezvoltate acceptă amplasarea unor asemenea industrii, deși nu dispun nici de mecanismele necesare pentru evaluarea efectelor asupra mediului înconjurător, nici de reglementările juridice și de mijloacele financiare pentru a lupta împotriva poluării ; pe de altă parte, companiile supranaționale ocolesc reglementările existente în țările dezvoltate și evită, astfel, investițiile suplimentare pe care le-ar antrena respectarea reglementărilor menționate în cazul producțiilor poluante.în afara acestor aspecte politico-eco- nomice apar și o serie de încălcări ale unei conduite comerciale etice. Astfel nu sînt rare cazurile cînd reprezentanți ai țărilor în curs de dezvoltare acuză întreprinderi din țări industrializate sau ale unor firme supranaționale de a recondiționa, reeticheta și exporta sub denumiri sau mărci diferite produse sau substanțe interzise în țările lor de origină. în sfîrșit s-a ridicat și problema limbii în care sînt etichetate produsele periculoase, deoarece s-a constatat că în numeroase cazuri ele rămîn incomprehensibile pentru importatori.Tocmai pornind de la asemenea aspecte ca cele menționate mai sus P.N.U.E. a fost invitat, la o recentă reuniune, să elaboreze un cod de conduită pentru exploatarea rațională din punpt de vedere al mediului înconjurător a industriilor chimice și mai ales a celor implantate în țările în curs de dezvoltare cele mai puțin avansate și care dispun de mijloacele financiare cele mai reduse. Totodată, P.N.U.E. este chemat să contribuie la adoptarea unor măsuri care să ajute la remedierea gravei penurii de institute și de personal specializat în evaluarea eco- toxicității substanțelor chimice. în orice caz se poate aprecia că omenirea devine tot mai conștientă de pericolul potențial, dar real, pe care îl prezintă proliferarea necontrolată a substanțelor chimice, depozitarea improprie a deșeurilor sap fără respectarea unor norme extrem de severe de securitate, care, în majoritatea cazurilor, abia așteaptă să iie elaborate.O expresie a acestei conștientizări o constituie și convocarea pentru luna noiembrie a acestui an a Conferinței ge- neral-europene pentru mediul înconjurător, sub auspiciile CEE/O.N.U., la care va participa și țara noastră.
N. I.



TENDINȚE-CONJUIIICTURI

Producție de bumbac 
majorată

DUPĂ cum apreciază 
Departamentul agricul
turii al S.U.A., în sezo
nul agricol 1979/1980, 
producția mondială de 
bumbac va înregistra 
excedente față de peri
oada anterioară, de na
tură să determine un 
nivel scăzut al prețuri
lor în perioada urmă
toare. Față de 59,9 mii. 
baloturi (1 balot S.U.A. 
— 226,6 kg) producție în 
sezonul anterior, pen
tru 1979—1980 se esti
mează că recolta va de
păși nivelul record din 
’731'74, de 62,2 mii. ba
loturi.

Totalul suprafeței cul
tivate cu bumbac se aș
teaptă să crească cu 2°/0, 
la 32,4 mii. ha, în spe
cial datorită faptului că 
in S.U.A. acestei culturi 
ii vor fi alocate 5,42 mii. 
ha, cu 8,3°/n peste nive
lul anterior, per total 
în restul țărilor produ
cătoare majorările fiind 
de ordinul a 0,8°/o, ajun- 
gîndu-se, respectiv la 
26,98 mii. ha, fără ma
jorări substanțiale în ce 
privește cuantumul re
coltei.

Cele mai mari creș
teri ale suprafețelor cul
tivate se vor înregistra 
probabil în America de 
Sud (cu 8,6%, la 3,64 
mii. hal Alte creș
teri se prognozează în 
Africa, Mexic și Ame
rica Centrală.

Cererea relativ ridi
cată și recolta mai scă
zută din ultimul an vor 
face ca stocurile să se 
diminueze cu 2,8 mil. I 

baloturi, ajungînd la un 
total mondial de 21,3 
mii. baloturi.

Reviriment 
pe piața oțelului

PRIMUL semestru al 
acestui an a înregistrat 
o creștere continuă a 
producției și consumu
lui de oțel în țările in
dustrializate, apreciază 
un recent raport al 
O.C.D.E. Vînzările de 
oțel se mențin la un 
nivel ridicat în special 
ca urmare a cererii în 
creștere din partea unor 
țări ca Japonia, Canada 
și a unor țări în curs de 
dezvoltare. Aceasta a 
dus la majorarea cu 
4,5°/a a vînzărilor mon
diale (la 33,5 mii. t în 
primul semestru al anu
lui). Producția mon
dială de oțel a crescut 
cu 4,2°/0 (cu 29,7 mii. t), 
creșterea medie înregis
trată în O.C.D.E., de 3,2%, fiind deci ceva 
mai lentă decît în alte 
zone.

Potrivit aceluiași ra
port, anul trecut pro
ducția de oțel brut s-a 
majorat cu 5,9°/0, atin- 
gînd nivelul record de 
772 mii. t, iar gradul de 
utilizare a capacităților 
de producție a atins 
74°/0 (față de 70% ante
rior), cu creștere mai 
marcată în S.U.A.

Mărfuri preferate 
la comerțul de bursă

GRÎUL, porumbul, fa
solea de soia și zahărul 

vor fi mărfurile de bur
să favorite în semestrul 
doi al acestui an în 
S.U.A., apreciază specia
liștii principalelor ins
titute de prognoză ame
ricane în legătură cu 
perspectivele operațiu
nilor de bursă (vînzări 
pe termen scurt sau 
cumpărări la termen 
lung). Opțiunile apar 
istfel total modificate 
față de cele de la înce
putul anului cînd aten
ția era îndreptată în 
special către argint, car
ne de vită și bonuri de 
tezaur negociabile.

Potrivit specialiștilor 
americani, citați de coti
dianul International-’Herald Tribune, interesul 
pentru comerțul cu grîu 
și porumb este justifi
cat de recoltele bune aș
teptate în S.U.A. în a- 
cest an și de cererea ri
dicată din partea prin
cipalilor consumatori în 
lume, care ar putea face 
ca prețurile să crească 
cu 1—2 dolari/bushel 
pentru livrări la termen 
în decembrie. La faso
lea de soia se estimează 
o recoltă bună și o ce
rere ridicată în conti
nuare, la bursa din Chi
cago apreciindu-se că o 
eventuală deteriorare a 
recoltei ar putea face 
ca prețurile să crească 
la 10 dolari/bushel, față 
de 7,50 în prezent. Pen
tru zahăr se speră de 
asemenea ca prețurile să 
crească pentru livrările 
în martie anul viitor, 
dat fiind că cererea este 
în creștere în condițiile 
unei producții constan
te. In plus față de a- 
ceste mărfuri preferate 
se mai așteaptă ca piața să fie favorabilă comer
țului cu carne de porc 
și vită.

Orientări in dezvoltare 
economică

Tunisia: preocupări prioritare in industrieCEL de al V-lea plan tunisian de dezvoltare economică și socială (1977—1981) prevede un ritm mediu anual de creștere a produsului intern brut de 7,5%, în comparație cu 6% cît s-a înregistrat în perioada planului precedent (1973—1976) și un volum de investiții de 4,2 miliarde dolari. Din totalul investițiilor, 42,4 % sînt repartizate către sectorul industrial și minier.Cu o producție de fosfați estimată la 4 mii. în 1978, Tunisia acționează în prezent pe linia modernizării exploatărilor de Ia SEHIB și KEF SCHFAIR. ceea ce va permite creșterea capacităților de extracție la 2 mii. și respectiv 2,5 mii. t. Redresarea producției de petrol (4,9 mii. t în 1978) se va face atît prin modernizarea tehnologiei de exploatare a principalelor zăcăminte, de la BORMA și ASHTART, cît și prin valorificarea zăcămintelor off-shore din zona golfului GABES. In paralel se vor efectua importante studii pe linia valorificării de noi zăcăminte. De asemenea, Tunisia a lansat un amplu program pentru intensificarea prospecțiunilor de gaze naturale, evaluarea și valorificarea acestora. Zăcămintele descoperite în zona GABES și apreciate la 80 miliarde m3 ar putea acoperi necesarul intern și în deceniul următor. Se preconizează, de asemenea, creșterea producției de zinc și plumb cît și a celei de minereu de fier.în industria prelucrătoare se are în vedere dezvoltarea industriei construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii prin extinderea și crearea de noi capacități de producție. Importante investiții vor fi alocate construcțiilor și materialelor de construcții (pentru fabricile de ciment de la BIZERTE și ENFIOHA), industriei textile (pentru filatura de la SOLISSE și țesă- toria de la KSAR HELAL), cît și industriei alimentare.în cadrul schimburilor comerciale, România exportă în Tunisia mașini și utilaj minier și utilaj pentru foraj, tractoare și alte mașini agricole, cherestea, produse chimice, ciment și importă în special minereu de fier, fosfați, îngrășăminte fosfatice, ulei comestibil, celuloză și hîrtie. în baza acordurilor încheiate. întreprinderi românești livrează utilaj minier și acordă asistență tehnică pentru explorarea șî exploatarea unor minereuri. Totodată, se are în vedere inițierea de noi acțiuni de cooperare, în special în .sectorul industrial și agricol.
Narcis CRAII?

EVOLUȚII MONETARE
SAPTAMÎNA 24—28.IX. a fost marcată de hotărîrea 

reajustării parităților din cadrul sistemului monetar 
vest-european. Mișcarea respectivă ilustrează o dată 
în plus dificultățile care stau în fața celor care în
cearcă crearea unei zone monetare stabile, dificultăți 
generate pe de o parte de diferențele datorate evolu
țiilor divergente ale unor indicatori economici în țările 
participante și pe de altă parte de imposibilitatea izo
lării minisistemului respectiv de ansamblu mondial al 
relațiilor de schimb valutar. în acest fel autoritățile 
monetare din țările membre ale sistemului au con
tracarat pentru moment presiunile speculative bazate 
pe prezumpția revalorizării potențiale a mărcii vest- 
germane evitînd intervențiile costisitoare ale băncilor 
naționale. Un alt element resimțit de operatorii de 
devize a fost cel legat de o posibilă renunțare la dolar 
ea monedă de plată de către țările O.P.E.C. în decon
tarea exporturilor lor de petrol, fapt care a exercitat 
și ei o presiune descendentă asupra monedei ameri
cane. In acest interval în S.U.A. a continuat mișcarea 
de creștere a dobînziior la intern, fapt ilustrat prin 
generalizarea nivelului de 13,5% la dobînda preferen
țială „prime rate“.

Lira sterlină a înregistrat în acest interval o inver
sare de tendință față de săptămina precedentă. Această 
mișcare parc a reflecta mai ales slăbiciunea dolarului 
și s-a materializat în atingerea unui nivel maxim de 
2,21 dolari/Iiră (cu 1,8% peste închiderea de referință) 
după care lira a închis în ușor recul, la 2,1940 dolari/ 
Hră. Francul elvețian a înregistrat în final o rept-e-

Evoluția principalelor va
lute occidentale in raport 
cu dolarul S.U.A. în inter
valul 24—28.IX. a.c., luîn-
du-se ca bază cursurile din 
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clere de circa 1% la un curs de aproximativ. 1,5590 
franci/dolar. In urma revalorizării parităților sale in 
cadrul „șarpelui" vest-european. marca vest-germană 
a continuat să manifeste o tendință ascendentă pe 
piețele de schimb atlngind ia închidere un nivel de 
1,7415 mărci/dolar, cu circa 1% superior închiderii pre
cedente de 1,7635 mărci/dolar. Francul belgian 
a cotat la închidere la circa 28,20 franci/dolar. 
Francul francez a înregistrat în ultima par
te a intervalului o repreciere mai accentuată, co
tind în final Ia circa 4,0950 franci/dolar (eu 1,2% peste 
nivelul de referință). Lira italiană a evoluat sub ni
velul săptămînii precedente, cotînd în final la aproxi
mativ 804,45 lire/dolar. Yenul .japonez a continuat să 
rămînă în urma dolarului cedînd tot mai mult teren 
celorlalte valute europene prezentate anterior. La în
chidere yenul cota la circa 224,15 yenl/dolar.

Dobînzile pe piața curodepozitelor au înregistrat în 
general un recul, sltuîndu-se în final pentru perioada 
de șase luni la circa 12,875% la eurodolarl, 2% la euro- 
franci elvețieni și 7,5% la euromărci vest-germane.

Piața aurului, a continuat să polarizeze atenția obser
vatorilor care, după ce prețul a atins la ultimul fixing 
al săptămînii la Londra 397,35 dolari per uncie (prețul 
ta timpul tranzacțiilor a depășit chiar 402 dolari/uncie), 
anticipează noi creșteri în perioadele următoare.

Paul DUMITRAȘCU 
Gheorghe MUNTEAN



R. D. GERMANĂ

Accentuarea orientării către dezvoltarea intensivă
R.D. GERMANA este un stat socialist cu o industrie dezvoltată și cu o agricultură modernă, care trece treptat spre metode industriale de producție. Deși face parte dintre țările mai mici, atît din punct de vedere al teritoriului, cit și al populației (locul 101, respectiv 36), ea se situează, în privința producției industriale, pe locul 10 în lume.INÎND SEAMA de faptul că dispune de o bază redusă de materii prime, dar de o îndelungată tradiție în numeroase ramuri ale industriei prelucrătoare, politica sa economică s-a orientat mai întîi spre crearea și dezvoltarea unei industrii autohtone de materii prime de bază (energetică, metalurgie, chimie). A urmat apoi crearea unor ramuri industriale noi, de importanță fundamentală pentru asigurarea unui înalt nivel tehnico-științific al întregii economii ca, de pildă, industria de semiconductor! și microelectronică, de mijloace tehnice pentru prelucrarea datelor, producția de mase plastice și de prelucrare a acestora etc.Eforturile susținute ale celor ce muncesc și folosirea avantajelor economiei socialiste, au făcut posibilă creșterea venitului național de la 27,3 miliarde mărci în 1950. la 161 mlrd. în 1978 și va atinge 182—185 miliarde mărci în 1980, adică o multiplicare a acestuia de aproape 7 ori (vezi grafi

cul). Aportul cel mai însemnat în acest sens îl are industria, care, sporindu-și volumul în aceeași perioadă de circa 11 ori (de peste două ori mai mare decît producția industrială a Germaniei din 1936) are o pondere de aproximativ 60% în produsul social net. Perioada examinată s-a caracterizat, între altele, printr-un ritm echilibrat care — în toți anii, începînd cu 1950 — a fost de cel puțin 4%. Aceste importante creșteri, îndeosebi cea a venitului național, au fost realizate pe seama sporirii productivității muncii, efectivul forței de muncă menținîndu-se în decurs de 30 de ani aproape neschimbat.

Nivelul de dezvoltare extensivă a bazei de producție atins pînă la sfîrșitul deceniului al șaptelea, epuizarea treptată a factorilor acesteia, au necesitat și au facilitat orientarea economiei spre intensificarea producției. Aceasta este calea principală de creștere economică, de sporire a productivității și eficienței muncii, a competitivității producției industriale, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului — orientări formulate în hotărîrile Congresului al VlII-lea (1971) și accentuate în cele ale Congresului al IX-lea (1976) al P.S.U.G.Toate aceste cerințe și posibilități și-au găsit reflectarea în prevederile planului cincinal 1976—1980, în cursul căruia productivitatea muncii urmează să sporească — în sectorul industrial — cu 30%, ceea ce corespunde unei economii relative de forță de muncă, echivalentă cu 125—130 mii de persoane. în cadrul acelorași prevederi, producția va crește într-un ritm cu mai mult decît dublul celui al consumului de materii prime și materiale, pe baza reducerii acestuia pe unitatea de produs și prin extinderea și introducerea tehnologiilor noi și perfecționate. De altfel, în R.D. Germană — ca și în întreaga lume — reducerea consumurilor de combustibili .energie și materiale a devenit o cerință esențială a promovării progresului tehnico-științific.Accelerarea progresului tehnico-științific, caracteristică a sporirii eficienței economice în acest cincinal și în perioada următoare, este ilustrată concret de următoarele date : 60—70% din creșterea planificată a productivității muncii va constitui rezultatul economisirii a cel puțin 240—260 milioane ore de lucru anual în domeniul industrial și al construcțiilor; reducerea sensibilă a consumurilor materiale, realizarea în cantități sporite a unor produse de calitate superioară ; dublarea producției de produse noi și reproiectate.Un rol cheie în această perioadă îl are dezvoltarea și folosirea productivă a științei și tehnicii, pentru care sînt alocate 35 miliarde de mărci (peste 4% din venitul național), în domeniul cercetării și dezvoltării activînd în prezent peste 150 mii persoane. Direcțiile principale în care sînt orientate cercetările în anii 1976—1980 vizează : consolidarea bazei energetice și utilizarea judicioasă a energiei; dezvoltarea bazei de materii prime prin prospectarea geologică sistematică și folosirea rațională a materialelor ; ridicarea nivelului tehnic al producției și sporirea competitivității pe piața mondială ; conceperea și perfecționarea de utilaje, mașini și aparate noi, precum și înnoirea sortimentelor bunurilor de consum.Pornindu-se de la premisa că investițiile, în general, constituie un factor 

hotărîtor în creșterea rapidă a eficienței în economia țării, în cincinalul actual vor fi investite 242 miliarde de mărci, cu 60 miliarde mai mult decît în perioada anterioară de cinci ani. Circa 30% din volumul total al investițiilor este destinat dezvoltării bazei autohtone de materii prime și energie, printre obiectivele înscrise figurînd șapte noi exploatări la zi de cărbune brun și instalarea a 5 000 MW de noi capacități în uzine electrice.
UN ROL IMPORTANT în dezvoltarea economică și tehnico-știin- țifică dinamică a R.D,.G., în întărirea potențialului său economic revine relațiilor sale economice externe, lărgirii permanente a schimburilor comerciale cu alte țări, ținîndu-se seamă — de pildă — de faptul că 60% din materiile prime necesare economiei sînt procurate din import. Este grăitor faptul că, în perioada 1949—1978, volumul comerțului exterior al R.D. Germane a crescut de la 2,7 mlrd., la 96,9 mlrd. mărci valută, iar în cursul actualului cincinal acest volum este prevăzut să sporească cu circa 40%. Pe primul loc în cadrul relațiilor economice și tehnico-științifice ale R.D. Germane se situează colaborarea cu țările socialiste. în aceiași timp, asemenea relații, comerciale îndeosebi, se dez» voltă continuu cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste industrializate.Capacitatea crescîndă a industriei și comerțului exterior ale R. D. Germane de a participa la diviziunea internațională a muncii este reflectată, în mod pregnant, de participarea la diferitele manifestări expoziționale externe și interne, în primul rînd la tîrgurile de primăvară și toamnă de la Leipzig Cunoscut de mai bine de 800 de ani, acest tîrg continuă, pe o nouă treaptă, o tradiție seculară, fiind un centru recunoscut al comerțului internațional, al schimbului de experiență tehnico- științifică și al confruntării realizărilor obținute de zecile de țări participante și miile de expozanți, ale căror produse sînt apreciate de sute de mii de vizitatori.în acest context, în cele trei decenii care au trecut de la crearea primului stat socialist german, relațiile de cooperare și colaborare dintre R.S. România și R.D. Germană cunosc o evoluție continuu ascendentă. Aprecierea se confirmă atît în privința creșterii volumului schimburilor comerciale în baza prevederilor acordului pe termen lung (1976—1980), cît și a extinderii și diversificării continue a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice în multiple sectoare.

Gh. DRÂGHICI



Modernizarea producției
(Urmare din pag. 4)de uz zootehnic, care adăugate la furajele combinate, asigură realizarea unei game mai ușor asimilabile, o creștere mai rapidă și un consum specific mai mic de furaje pe kilogramul de carne.Fabricarea cauciucurilor sintetice constituie un alt domeniu de mare importanță a cărui dezvoltare a fost și va fi în continuare puternic influențat de realizările din cadrul ICECHIM pe linia obținerii elastomerilor stereospecifici și elucidarea unor probleme teoretice de cinetică și sinteză, probleme de cercetare fundamentală care au deschis un larg orizont pentru : crearea de noi tipuri de elastomer!, pregătirea și purificarea monomerilor, sinteza unor catalizatori specifici, studii de structură și relația acesteia cu proprietățile fizico- mecanice ale polimerului, metode de stabilizare a polimerilor obținuți ș.a. Un rezultat deosebit l-a constituit realizarea copolimerului etilenă-propilenă, cauciuc ce s-a impus pe plan mondial datorită multiplelor sale posibilități de utilizare.Eforturi susținute au fost și vor fi depuse și pentru realizarea unei producții larg diversificate de mase plastice care, datorită domeniilor largi de utilizare, s-a dezvoltat mult atît în țara 

noastră ca și pe plan mondial. In cadrul institutului de profil a fost experimentat și s-au pus la punct procesele tehnologice de obținere a polistirenu- lui de uz general, utilizînd reactoare de capacitate mărită. O realizare deosebită o reprezintă obținerea polistirenului antișoc grefat și. elaborarea unui proces tehnologic care urmează să fie industrializat într-o instalație de mare capacitate. în domeniul polimerilor și copolimerilor, cercetările vor fi orientate asupra extinderii viguroase a proceselor de copolimerizare în vederea obținerii de clorură de vinil-acetat de vinii și clorură de vinil-clorurâ de vi- niliden, care se obține pe baza unor procese tehnologice pilot. Realizarea acestor produse în țară va conduce la asigurarea sectoarelor economice cu co- polimeri de tip microsion, precum și cu folii speciale pentru ambalare. în domeniul polimerilor, cercetarea își va spori în continuare aportul la realizarea unor polimeri și copolimeri cu caracteristici superioare, polimeri termo- rezistenți, elastomeri termoplastici cu folosință în construcția de mașini și electrotehnică, fire și fibre sintetice cu proprietăți asemănătoare fibrelor na-, turale. Se vor intensifica, de asemenea, cercetările în domeniul polimerilor, firelor și fibrelor sintetice pe bază de materii prime nepetrochimice.

în chimia organică fină se vor realiza noi medicamente și pesticide pe bază de compuși cu cicluri mici, medicamente din extracte de plante și organe animale, sinteze de vitamine și proteine, pesticide cu remanentă scăzută, combaterea biologică a dăunătorilor, coloranți și pigmenți organici pentru fire și fibre sintetice, cu caracteristici superioare, lărgirea bazei de materii prime pentru industria cosmetică, noi tipuri de auxiliari cu performanțe ridicate pentru industria^ușoară, a maselor plastice și cauciucului. Se vor intensifica cercetările în domeniul foto- sintezei, biosintezei și eleptrochimiei.Sectorul anorganic se va dezvolta în ritm ascendent, urmărindu-se valorificarea integrală a materiilor prime indigene : a minereurilor sărace în sulf și potasiu de care dispunem (în munții Căliman), a substanțelor din Marea Neagră și din apele geotermale, a oxi- zilor de pămînturi rare și a altor săruri. Se vor intensifica cercetările pentru reducerea consumurilor de sulf și pentru recuperarea acestuia în cît mai mare măsură din procesele industriale. Se vor realiza îngrășăminte chimice și forme noi de condiționare, ieftine și cu eficacitate sporită asupra plantelor.Sporirea eforturilor în toate unitățile chimiei pentru materializarea acestor prevederi reprezintă o cerință importantă pentru creșterea și modernizarea producției, pentru sporirea eficienței economice.
ÎNTREPRINDEREA UNGARA DE COMERȚ 

EXTERIOR PENTRU PRODUSELE INDUSTRIEI 
GRELE — NIKEX — este cea mai veche întreprin
dere de comerț exterior pentru construcția de ma
șini din Ungaria.
Ea își realizează activitatea de export-import și în
treține relații de cooperare în peste 1000 de între
prinderi din 50 de țări din întreaga lume. ’
Vă invităm să ne vizitați în pavilionul S., unde 
specialiștii noștri vă stau cu plăcere la dispoziție. 
Activitatea noastră cuprinde următoarele domenii: 
EXPORT:
Instalații pentru tehnica arderii.
Material rulant și echipamente pentru transporturi 
feroviare.

Utilaje pentru construcții.
Echipamente pentru producția materialelor de con
strucții.
Instalații pentru gospodărirea apelor.
Armături industriale.
Mașini miniere și instalații pentru industria minieră. 
Mașini pentru prepararea minereurilor și mașini de 
extracție.
Cîntare mecanice pentru industrie și comerț.
Instalații de ventilare și tehnica climatizării.
Sisteme de vopsire electrostatice și prin electrofo- 
reză, pentru protejarea suprafețelor.
Organizarea și realizarea cooperării industriale.
Comercializarea de brevete și know-how.

IMPORT :

Echipamente termotehnice
Instalații metalurgice, pentru turnătorii și laminoare. 
Vagoane de cale ferată.
Ambarcațiuni și aeronave.
Mașini pentru industria construcțiilor și a construcțiilor rutiere.
Mașini pentru producerea materialelor de construcții. 
Armături industriale.
Mașini de forță, agregate, pompe.
Mașini și echipamente miniere.
Instalații de extracție și transport.

BUDAPEST

NIKEX

întreprinderea ungară de comerț ex
terior pentru produsele industriei grele. 
H-1016 Budapest I
Meszâros utca 48-54
telefon: 851-122, 852-111
telex: 22-6406
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Preocupare sporită 

pentru randamentDISPONIBILITATEA mai redusă și majorarea prețurilor unor resurse e- nergetice determină pretutindeni urmărirea cu mai multă atenție a randamentului utilizării diferitelor surse de energie și intensificarea preocupărilor pentru sporirea lui. Graficul alăturat, care se referă La R.F.G., evidențiază că pierderi însemnate (peste u.n sfert) se înregistrează încă din faza de produce
CONSUMUL DE ENERGIE AL R.F.G. în anul 1977_______________________

Producția de 
energie primară

Pierderi prin i- - - - 1
transformare:

Industrie Tran
sporturi

Total 341,5 mil.t 
cărbune conventional In mii.t cărbune 

convențional

Programul energetic 
al IugoslavieiPROGRAMUL ENERGETIC al R.S.F, Iugoslavia prevede — după cum relatează publicația Review din Belgrad — construirea în viitorul apropiat a unor noi termocentrale cu o putere instalată însumând 2 500 MW. Se are în vedere punerea în valoare prioritară a rezervelor de cărbune (estimate la 17,5 miliarde t) ee constituie circa 85% din totalul rezervelor energetice ale țării. 90% din zăcămintele de cărbune sînt reprezentate de lignit, care într-o proporție de 80% poate fi exploatat în carieră. Planul de dezvoltare economică a Iugoslaviei prevede reducerea importurilor de hidrocarburi (petrol și gaze) prin înlocuirea acestora cu cărbuni indigeni. Ponderea cărbunilor în balanța energetică a țării urmează să crească din nou, după ce între 1957 și 1977 scăzuse la jumătate, de la 84% la 42%. Va începe exploatarea bazinului carbonifer Kosovo-Metohija, cel mai bogat între cele zece zăcăminte din Iugoslavia, cu rezerve ce însumează 10,5 miliarde t. Concomitent, se are în vedere punerea în valoare și a unora din cele 74 de zăcăminte de dimensiuni mai reduse, răspândite pe tot teritoriul țării. Cărbunele își va reocupa astfel locul său de seamă în producția de e- nergie a Iugoslaviei.

Automobilul de lungă duratăCRIZA mondială a materiilor prime și energiei determină restructurări esențiale ale consumului, ce nu pot avea loc fără reconsiderări majore ale 

re a energiei ■ electrice pe baza unor resurse primare dintre care cea mai răs- pîndită este cărbunele. O cantitate și mai mare de energie este pierdută la consumatorii finali (sectorul casnic, industria, transporturile) datorită randamentelor scăzute în utilizare : echivalentul a circa 138 milioane tone cărbune convențional iese pe coșurile clă dirilor sau prin țevile de eșapament. Clădiri mai bine izolate, motoare cu randament mai ridicat ca și o conștiință sporită a necesității utilizării raționale, ar putea limita considerabil consumul de energie, afirmă publicația vest-germană după care reproducem graficul:de mai sus.
Pierderi i i 
la utilizarea finală în:
Sectoru1 
casnic

■Rezultatul

tehnologiilor și orientarea — inclusiv în țările capitaliste dezvoltate — spre fabricarea de bunuri de consum de cît mai lungă durată. Asemenea restructurări și orientări devin tot mai mult o permanență și în industria automobilelor, reputată ca o mare consumatoare de metal și energie.Astfel, firma Volkswagen face pregătiri serioase pentru a scoate pe piața anilor ’80 mult doritul automobil „de lungă durată". Conform declarațiilor inginerului șef al firmei, noul automobil va putea parcurge 100 000 de km fără nici o intervenție, șoferul ne- avînd misiunea decît să-i pună benzină și să-i schimbe periodic uleiul. După î 00 000 de km, automobilul va fi supus unei verificări generale și va fi pregătit pentru a rula încă 100 000 de km.Deja anumite detalii concrete prefigurează posibilitatea apariției acestui automobil-minune : contorul kilometric nu mai revine la zero după prima sută de mii de kilometri parcurși ci înregistrează pînă la 1 milion de kilometri ; de asemenea, firma Volkswagen a- trecut la garantarea caroseriilor sale pentru o perioadă de 6 ani.Potrivit aceleiași surse, noua realizare ar avea la bază atît progresele înregistrate în tehnologia metalelor cît și posibilitatea injectării de material plastic în. cavitățile caroseriei.
Mutații calitative 

în comerțul albanezDEZVOLTAREA susținută a industriei în R.P.S. Albania a determinat creșterea ponderii acesteia în producția globală a economiei naționale de la 8% înainte de eliberarea țării la a- 

proapc 60% în prezent. Prin crearea și dezvoltarea de noi ramuri ale industriei bazate îndeosebi pe valorificarea resurselor solului și subsolului țârii, s-a îmbogățit și diversificat totodată structura exportului albanez.In timp ce în 1938 produsele finite reprezentau doar 1-3% din valoarea exportului, în 1960 ponderea lor a ajuns la 46%, iar La sfîrșitul actualului cincinal va atinge 65%. în cadrul nomenclatorului articolelor de export, un rol important revine unor produse, cum sînt : cromul, feronicheiul, concentratele de crom și aluminpcrom de ilme- nit. magnezit, de pirită sau nichel, sili- cații, bauxita, cuarțul, marmura, bitumul, cocsul, cuprul catodic, sulful ș.a. Prin intrarea in funcțiune a unei serii de fabrici și uzine noi se realizează un ciclu aproape complet de prelucrare a mineralelor, ceea ce permite, de pildă, ca în loc de cupru brut să se exporte în ..prezent cabluri electrice din cupru.Pe de altă parte, dezvoltarea construcțiilor de mașini, a industriei electrotehnice, chimice, de sticlărie și ceramică, de prelucrare a lemnului, alimentară etc. a făcut posibilă nu numai sistarea importului unora dintre produsele respective, dar și diversificarea livrărilor la export, extinderea continuă a volumului acestora.
Apa mării —

sursă complexă de energieTEHNICILOR de generare a energiei electrice prin utilizarea forței valurilor, a fluxului și refluxului, a diferenței de temperatură între straturile de apă de la suprafață și cele din adâncimea mărilor, li se adaugă perspectiva obținerii de electricitate prin trecerea unui curent marin printr-un cîmp magnetic puternic, creat de un magnet supraconductor. Principiul de generare a energiei electrice cu ajutorul cu- renților marini este cunoscut, mai demult, dar aplicarea lui în practica energetică era împiedicată de imposibilitatea creării unui cîmp magnetic suficient de puternic. Aceaștă piedică a fost depășită, datorită progreselor tehnice realizate, în ultima perioadă, îndeosebi în domeniul criogeniei.Studiile efectuate de o echipă de cercetători japonezi, pe baza experimentării pe un model de prpporții reduse, au dus Ia concluzia că apele curentului oceanic Kuro-Șivo (care scaldă țărmul estic al arhipelagului japonez) pot debita o putere de 1500 kW dacă trec printr-un cîmp magnetic de 31 000 Gauss. Se consideră că, după terminarea tuturor studiilor necesare aplicării în practică a principiului menționat, va deveni posibilă construirea — în zona curentului Kuro-Șivo — a unei insule artificiale, pe care să fie amplasată centrala electrică respectivă. Se apreciază că, întrucît în cadrul funcționării sistemului va avea loc și un proces de electroliză a apei marine., centrala electrică pe bază de curenți marini poate fi combinată cu o uzină producătoare de hidrogen — cel mai „curat" purtător de energie, capabil să înlocuiască petrolul.



OBIECTIVUL NOSTRU ESTE PERFECȚIUNEA !
ELECTRONICA, MĂSURAREA ȘI REGLAREA CONSTITUIE DOMENIUL NOSTRU !
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întreprinderea de comerț exterior KOVO vă invi tă să vizitați expoziția sa, unde veți putea lua 
cunoștință cu o serie de produse electronice, electrice și de reglare moderne, fabricate de în
treprinderile naționale cehoslovace ZPA, METKA și TESLA.

Vă atragem atenția asupra următoare’or produse :
— aparate electrice de măsură
— aparat universal cu laser pentru măsurarea distanțelor
— relee și sisteme de protecție
— trusă de aparate pentru măsurarea temperaturii în silozuri cerealiere
— servoantrenări electrice pentru comanda supapelor
— regulatoare transistorizate

Vizitați standul I.C.E. KOVO, în cadrul tîrgului internațional TEHNOEXPO ’79, în perioada 4—13 
octombrie 1979, unde tehnicienii noștri vă vor oferi informații detaliate despre acestea și multe 
alte produse, pe care întreprinderea noastră de comerț exterior KOVO, le exportă

VA AȘTEPTAM CU PLĂCERE !
1_________________________
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GLOSAR

Noutăți despre 

contul de substituire [II]Dacă s-ar înființa Contul de substituire, dolarii 6-ar putea preschimba prin intermediul acestui cont, deci în cadrul F.M.I.. ocolindu-se piața și eliminîn- du-se astfel unul din factorii de instabilitate a dolarului.în ce privește al doilea scop urmărit prin înființarea Contului de substituire, și anume întărirea rolului D.S.T., este știut că statutul modificat al F.M.I. (1978) prevede transformarea acestui instrument în principalul activ de rezervă al sistemului monetar international, urmînd să înlocuiască în bună parte aurul .și valutele de rezervă. în prezent, D.S.T. este foarte departe de un asemenea obiectiv.în 1970—1972, F.M.I. a procedat la o primă alocare (emisiune) de 9,3 miliarde D.S.T. (pe atunci 1 D.S.T. = 1 dolar S.U.A.), după care a urmat o pauză, iar in perioada 1979—1981 va avea loc o a doua alocare în sumă de 4 miliarde D.S.T. anual (în prezent 1 D.S.T. = circa 1,30 dolari). Este ciar că prin asemenea emisiuni D.S.T. nu se va putea afirma, rămî- riînd la periferia rezervelor, mai arles tâmndi seama de .ascensiunea an de an a volumului total, al rezervelor.Un mecanism ca acela al Contului de substituire, care ar înlocui cu D.S.T. o parte din valutele de rezervă actuale, ar veni în întîmpinarea unei cerințe a reformei monetare, constituind o nouă cale, mai eficientă, de sporire a D.S.T. in circulație, alături de vechiul mecanism al alocatiilor.în stadiul actual al proiectului. Contul de substituire ar fi organizat și ar funcționa în modul următor : Contul va funcționa in cadrul F.M.I., probabil ca unitate operativă distinctă; participarea la Cont va fi deschisă nu numai țărilor membre ale F.M.I., ci oricărei țări deținătoare de rezerve valutare internaționale ; participarea va fi voluntară și nu va implica nici o obligație pentru țările membre, astfel îneît acestea iși vor menține dreptul de a avea structura rezervelor pe care o consideră cea mai indicată ; valutele care fac obiectul operațiilor in cadrul contului sint numai cele din rezerva oficială, astfel îneît participarea se limitează la' autoritățile deținătoare de rezerve valutare ; pot face obiectul operațiilor orice valute de rezervă, deci nu numai dolarul S.U.A., dar și marca R.F.G., lira sterlină, francul francez etc., însă întrucît dolarii au de departe cea mai mare pondere în rezerve și situația cea mai controversată, ei sint primii vizați ; nu se prevede preschimbarea totală cu D.S..T.a rezervelor valutare, ci numai a unei părți din ele : sumai totală a preschimbărilor, deci mărimea contului, se estimează la 20—30 miliarde dolari ; prin înlocuirea dolarilor (sau a altor monede naționale) eu D.S.T., participanta Ia cont vor avea avantajul, de a fi apărați de riscul deprecierii valutare, D.S.T.. fiind u-n instrument stabil ; mecanismul funcționării Contului de substituire va fi următorul : cei ce doresc preschimbarea în D.S.T., a unor valute de rezervă vor depune aceste valute la Contul de substituire și vor primi echivalentul în D.S.T.. la cursul zilei al valutelor fată de D.S.T., sub forma unor obligațiuni omise de cont : valutele primite de cont vor fi transmise țărilor emitente, care vor preda contului obligațiuni exprimate în valutele respective. Contul va plăti participanților, pe de o parte, o dobîndă calculată asupra soldului depunerilor, iar, pe de alta parte va primi dobîndă de la emitenții monedelor respective, în special de la S.U.A.Succesul Contului de substituire va depinde, evident. de atractivitatea obligațiunilor în D.S.T., de utilitatea obligațiunilor in D.S.T. (adică de opera- țiil-e care vor putea fi efectuate cu aceste nistru- mente), d.o stabilitatea lor.
Prețul aurului

Sorin Șerbănescu, București — 1) Principalul centru al pieței libere a aurului rămîne Londra,

C. K.

deși cantități importante de aur se tranzactionează și la bursele din Zurich, New York, Hong Kong etc. Despre modul cum se stabilește la Londra prețul aurului, în cadrul celor două reuniuni cotidiene (denumite ,.fixing") de la sediul firmei N.M. 

Rothschild & Sons am related pe larg la rubrica „Glosar" din nr. 48/1978 al revistei noastre, așa îneît nu mai revenim. 2) Există indiscutabil o paralelă între evoluția prețului petrolului și cea a prețului aurului, pe care graficul alăturat o scoate cu claritate în evidentă. Trebuie subliniat, în ce privește aurul, că anul
i iunie
i 1166,7

1977 ■ 1978! 1979

(după l'Express)
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Implicațiile științei

Dumitru Căpățină, Alexandria — Eveniment a- nual așteptat cu interes in S.U.A., conferința națională (a 146-a la număr) a. Asociației americane pentru progresul științei ce se va desfășura în ianuarie 1980 la San Francisco, își propune să analizeze nu numai cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, inclusiv sub aspectul lor aplicativ. ci și implicațiile lor de ordin social și moral. Sub genericul ..Știința, moștenirea noastră comună", conferința va prilejui circa 140 simpozioane pe teme ca : dezvoltarea energiei solare, ceroetarea seismologică, cu atenție specială asupra faliei San Andreas din apropiere, modelele energetice la scară mare, efectele sporirii concentrației de bioxid de carbon din atmosferă în sensul modificărilor climatice, progresele realizate în embriologie. noile descoperiri referitoare la spațiul cosmic etc. Programul reuniunii va in

acesta au fost întrecute toate recordurile anterioare în ce privește prețui, deși oferta a fost mai mare decît oricînd în trecut, din cauza vinză- rilor efectuate de F.M.I., de Ministerul de finanțe american, de băncile centrale ale Indiei si Portugaliei etc.Prețul aurului este astăzi de zece ori mai mare 

clude de asemenea zece conferințe de popularizare și prezentare a 50 dintre cele mai bune filme științifice de scurt metraj produse în ultimul an.Asociația organizatoare, creată în anul 1848. este cea mai largă organizație generală cu profil științific din S.U.A., cuprinzînd 130 000 membri individuali și circa 300 societăți științifice, inclusiv cu caracter academic. Asociația publică săptămînal revista ..Science".
Videocasetă 

sau videodisc?

Teodor Mardare. Călărași — Magnetoscopul servește în principal înregistrării pe videocasetă a programelor de televiziune (imagine și sunet), dar există acum și magneto- scoape portative care, branșate la o cameră de luat vederi de asemenea portativă, pot înregistra imaginile (și sonorul) dorite de posesor. Videodis- cul nu permite acest lu

decît în urmă cu zece ani. Reoentele niveluri record ale prețului atestă că aurul rămîne o valoare refugiu în condițiile instabilității și incertitudinilor economice și financiare din țările capitaliste, generatoare ale crizei de încredere în principalele monede occidentale. în primul rînd în dolar.

cru. după cum nu se pot înregistra pe el nici programe de televiziune. Pe videodiscuri sînt înregistrate filme de către producători. Ele au însă a- vantajul că sint de cinci ori mai ieftine decît vi- deoeasetele, iar aparatul de proiecție este el însuși de două sau trei ori mai ieftin decît magnetoscopul.Pe piața mondială există in prezent 33 modele de magnetoscoape comercializate sub 16 mărci. In esență ele se reduc la. patru procedee principale : două japoneze (realizate de firmele Matsushita și Sony și denumite. V.h.s. și Betamax), unul vest-german (denumit S.v.r. și produs de Grundig) și unul olandez (V.c.r„ realizat de Philips).Aprofundind analiza se constată că firmele japoneze au cucerit 85% din piața mondială a magne- toseoapelor. în vreme ce firmele vest-germane și olandeze își impart restul. In acest context, Grundig (care a pus la punct o casetă cu o durată de 8 ore) și Philips cooperează tot mai strîns.
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editată de Consiliul Suprem al Dezvoi tării Economice și Sociale, Institutul Central de Cercetări EconomiceSumarul nr. 40 din 5 octombrie 1979UN VAST PROGRAM ÎN SLUJBA ÎNFLORIRII PATRIEI# Opinii și propuneri în sprijinul realizării unui salt calitativ și al creșterii eficienței. Valorificarea integrală a resurselor energetice (D. Renția, I. Ghioea, G. Marinescu, A. Ștefănescu•v,Noi exigențe în modernizarea producției și creșterea eficienței (Adrian Stoica)
1
3ECONOMIE NAȚIONALA— Experiențe în actualitate : realizarea exemplară a planului pe 1979. O expresie a calității activității — nivelul producției nete (B. Vasile, P. Bogdan) 5— Combinat agroindustrial de creștere a cabalinelor (Doru Georgescu) 7— Căi de creștere a veniturilor din comerțul invizibil (I) (dr. Ioan Georgescu) 9— Mecanismul economico-finan- ciar : funcționalitate-eficiență. Autofinanțarea instituțiilor de stat — mijloc de reducere și raționalizare a cheltuielilor (lect. univ. Maria Bodnar) 11— E.R.E.N. ’79. O imagine sintetică a potențialului economiei românești (C. Mircescu) 13— Cititorii au cuvîntul 14CONDUCERE • ORGANIZARE— Concepte — instrumente — tehnici în sprijinul sporirii eficienței. Conducerea și organizarea activităților de întreținere — corelată cu nivelul dotării cu tehnică nouă (Nicolae Pavel) 15— Dezbatere „R.E.“ : Informatica— sarcini calitativ noi. Sisteme distribuite pentru prelucrarea automată a datelor(dr. George Vladimir) 16TEORII 0 IDEI— învățămîntul — forță de producție a societății (II) (prof, dr. Gheorghe P. Apostol) 17— Școli ® curente • economiști. Concepții și orientări latino- americane cu privire la planificarea dezvoltării economico- sociale (I) (Marină Rudărean’O 20— Competența juridică a . unității economice de stat (dr. Mihai Constantinescu) 22ECONOMIE MONDIALA— Contribuții la pregătirea noii strategii internaționale a dezvoltării (dr. George Marin) 23— Deșeurile toxice — un pericol pentru mediul înconjurător (N. I.) 25— Tendințe-conjuncturi 26— R. D. Germană. Accentuarea orientării către dezvoltarea intensivă (Gh. Drăghiei) 27IN SUPLIMENTUL REVISTEI : Relații financiar-valutare și comerciale Internaționale
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Amintim cititorilor noștri că în curînd va începe campania de încheiere 
a abonamentelor pe anul 1980 la „Revista economică". Prețul abonamen
tului : 260 lei anual. Pentru ștudenți, elevi, ca și pentru cursanții tuturor 
formelor de învățămînt politic și profesional, prețul abonamentului indivi
dual este de : 130 lei anual; 65 lei semestrial; 32,50 lei trimestrial.

încheind din timp abonamentul, vă asigurați primirea neîntreruptă a 
revistei și a suplimentelor sale specializate : „Relații financiar-valutare și 
comerciale internaționale", '„Generalizarea experienței înaintate în unitățile 
economice", „Curier economic-legislativ",Redacția și administrația Calea Dorobanților nr. 11—25. 71131 București, telefon 12 6610. Cont I.S.I.A.P. nr. 6451.502.28 B.N.R.S.R., — filiala sect. 1 București, Tiparul Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii".



ASIGURAREA DE ACCIDENTE 
Șl VARIANTELE ACESTEIA

Asigurarea de accidente poate fi contractată 
de orice persoană în vîrstă de la 16 ani împliniți, 
indiferent de profesie și de locul de muncă. Din
tre evenimentele neprevăzute pentru urmările că
rora se plătesc sumele asigurate corespunzătoa
re, amintim : lovirea, căderea, alunecarea, pră
bușirea de teren, explozia, trăsnetul, acțiunea cu
rentului electric, înecul, degerarea, intoxicația 
subită, arsura, accidentele produse de funcționa
rea sou folosirea mașinilor, instrumentelor, scule
lor sau armelor, cele întimplate ca urmare a cir
culației mijloacelor de transport sau din cauza 
accidentelor întimplate acestora etc.

Această asigurare se practică în următoarele 
variante :

• Asigurarea de accidente pentru sume fixe, 
totale.de 19 000 de lei.se contractează pe 
durata de 3 luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînâ la 2 ani. Pe aceeași 
perioadă se pot încheia una, două sau trei 
asigurări pentru sume fixe.

• Asigurarea de accidente pentru sume con
venite se contractează pe durate de la 1 an 
la 5 ani. La această asigurare primele se 
pot achita și in rate.

Primele de plată, la ambele variante, se stabi
lesc în funcție de mărimea sumei pentru care so
licitantul dorește să se asigure, precum și de du
rata contractului (de exemplu : la asigurarea pen
tru sume fixe, prima de plată este de 15 lei pe 3 
luni, iar la asigurarea pentru sume convenite, 
prima de plată este de 3,20 lei pe an pentru fie

care 1.000 de lei din sumele asigurate prevăzute 
în poliță).
• Asigurarea familială de accidente cuprinde, 

pe lingă asiguratul principal, pe soția a- 
cestuia și pe toți copiii, în vîrstă de la 5 la 
16 ani, la sume totale de 15 000 de lei pen
tru fiecare persoană. Prima de plată, pen
tru o durată a asigurării de 3 luni, este de 
25 de lei, pentru toate persoanele cuprinse 
în asigurare.

• Asigurarea de accidente „Turist" se reco
mandă a se contracta cu ocazia efectuării 
unor deplasări. Această asigurare cuprinde 
atît cazurile de accidente ale asiguratului, 
cît și cele de deteriorare sau distrugere 

a bunurilor casnice și gospodărești ale 
acestuia lăsate la domiciliu sau luate în 
deplasare. Sumele asigurate sint intre 
15 000 și 40 000 de lei pentru cazurile de 
vătămări corporale (în funcție de natura 
accidentului) și de 20 000 de lei pentru pa
gubele la bunurile casnice și gospodărești. 
La această asigurare, prima de plată este 
de 15 lei pentru o lună.

Asigurările de accidente pentru sume fixe, pen
tru sume convenite și cele familiale cuprind și 
pagubele la bunurile casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 de lei de fie
care poliță.

Pentru informații suplimentare și pentru con
tractarea de asigurări vă puteți adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile socialiste, agen- 
ților și inspectorilor de asigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.
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ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE Șl PIESE DE SCHIMB BUCUREȘTI

M
54 rot/min

aglomerate.
2 400 kg
LAU/oră

40 mm 
I — 1,2 mm

KHMSI

de mărunțit fin așchii

Produce și livrează, pe baza de comenzi ferme, ur
mătoarele utilaje :

— MDP-12, MDP-24 — Mașinile duble de profilat 
sînt destinate prelucrării canturilor, panourilor pentru 
mobilă corp, prelucrării pe lungime, cu introducerea 
mecanizată a panourilor.

MDP-12 MDP-24
Lățimea de lucru mln. 200 mm 350 mm

max. 1200 mm 2 400 mm
Grosimea panourilor mln. 10 mm 10 mm

max. 160 mm 160 mm
înălțimea de lucru 880 mm 880 mm
Masa netă 3 900 4 300 kg

tocătură este o— ATL-30 — Așchietorul pentru 
mașină de tip centrifugal pentru producerea așchiilor 
din lemn, folosite la fabricarea plăcilor

Productivitatea (așchii fag 0,4 mm)

Gros. max. a tocăturii (alimentare) 
Grosimea așchiilor (rezultate) 
Coșul port cuțit
Turația........................................
Rotorul cu contra-cuțit
Turația . 
Greutatea totală .

. 920 rot/min 
. . 6 000 kg

— MMFA-12 — Moara .____
o mașină pentru prelucrarea de părticele foarte fine, 
necesare straturilor de față ale plăcilor aglomerate.

Productivitate , . . 1500—2000 kg LAU/oră
Material de alimentare — așchii de lemn 
Grosimea particulelor produse . . . 0,1—0315 mm 
Rotorul cu palete (turația) . . .910 rot/min
Colivia rotativă (turația) .... 660 rot/min 
Greutatea totală....................................... 6 000 kg


