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în cadrul vizitei secretarul ge

neral al partidului a analizat mo
dul cum se Înfăptuiesc hotăririlc 
menite să asigure aprovizionarea 
corespunzătoare și rațională a 
populației cu produse agroalimen- 
tare, îmbunătățirea activității co
merciale, realizarea obiectivelor 
planului pe acest an. lnscriindu-se 
in dialogul permanent pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu îl poar
tă cu făuritorii de bunuri mate
riale din țara noastră, recenta vi
zită a constituit o nouă și pregnan
tă mărturie a grijii deosebite pe 
care secretarul general al partidu
lui o poartă satisfacerii cerințelor 
de bunuri materiale, creșterii bu
năstării tuturor celor ce muncesc.
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Intr-iina din secțiile întreprinderii „Aversa"



Producția fizică realizată cu cheltuieli reduse
fZV MAREA întrecere socialistă ce se desfășoară in i 

acest an în toate întreprinderile din țară, unul din ■ 
obiectiv e\ majore îl reprezintă îndeplinirea ritmică. ; 
in condiții de calitate și cu cheltuieli reduse a întregii pro- \ 

ducții fizice și nete planificate. In acest context se înscriu ; 
și preocupările colectivului de oameni ai muncii de la in- ț 
treprinderea de țevi ..Republica", puternică unitate a indus
triei noastre metalurgice, care in acest an are sarcina să 
realizeze o producție de țevi cu 23* l,\j mai mare decit in 1980.

DEȘI BUNE, rezultatele de pină acum nu reflectă, în în- 
- tregime, posibilitățile mari de care dispune colectivul pe linia 
I mobilizării mai hotărite a rezervelor materiale și umane exis- 
! tente in vederea realizării integrale și depășirii prevederilor 

de plan și maximizării eficienței economice. în esență, priori- 
I tățile in atragerea și valorificarea acestor rezerve se referă, 
1 in principal, la :

• scurtarea termenelor de atingere a parametrilor proiec
tați la unele obiective de investiții prevăzute pentru aeest a

I (Uzina de țevi din oțel inoxidabil și modernizarea fabricației 
, prăjinilor cu racorduri sudate). Cu toate eforturile depuse din 
‘ partea constructorului, furnizorilor de utilaje și beneficiarului, 

intîrzierile de pînă acum afectează mult nivelul realizării pro- 
, ducției fizice și a productivității muncii. Este necesar, de exem

plu. ca însăși întreprinderea noastră să acorde mai mult sprijin
I constructorului prin sporirea numărului brigăzilor de lucru și 

permanentizarea asistenței tehnice la aceste obiective, paralel 
cu asigurarea la vreme a unor utilaje restante la furnizori 
(UNIO Satu Mare, I.M. Aiud, Automatica, Balanța Sibiu etc.) ;

• recuperarea nerealizărilor la producția fizică, respectiv 
la unele sortimente : peste 30% la prăjinile cu racorduri sudate, 
peste 10" o la țevi extracție etc., ca urmare, în special a nepu- 
nerii in funcțiune la întreaga capacitate a obiectivelor de in
vestiții planificate. Desigur, nerealizarea întregii sortimentalii, 
pe lîngă faptul că afectează nivelul realizărilor proprii, con
duce și la unele perturbații în activitatea altor întreprinderi 
beneficiare ale semifabricatelor noastre, cu consecințe nefavo
rabile la nivelul economiei naționale.

Din acest punct de vedere a fost întocmit un program cadru 
cu termene și responsabilități precise, au fost stabilite măsuri 
operative care să conducă, pînă la sfîrșitul anului, la recupe
rarea acestor restanțe și la asigurarea unui echilibru între pro
ducție și cererea de consum a diferiților beneficiari ;

• folosirea la întreaga capacitate a tuturor mașinilor și 
instalațiilor din dotare. Astfel, față de un indice mediu de uti-

Constantin GIOGU 
președintele Consiliului 

oamenilor muncii de la întreprinderea 
de țevi „Republica"

(Continuare în pag. 3)

Cum se prezintă situația la capătul celor 9 luni ce au tre
cut din acest an ?

Eficiența promovării progresului tehnic

ANALIZA activității desfășurate reliefează faptul . că, pină 
în prezent, pe baza mobilizării întregului potențial tehnic și 
uman și a aplicării hotărîte a unui amplu program de măsuri 
tehnico-economice, prevederile de plan la principalii indicatori 
au fost relizate și chiar depășite. Astfel, pe primele 9 luni, pro
ducția netă a fost îndeplinită în proporție de 102,5"/0, producti
vitatea muncii 102,5%, cheltuielile materiale 91,6%, exportul 
102,2% etc. Și aceasta în condițiile în care la principalele pro
duse s-au înregistrat importante depășiri (107,5% la țevi con
strucții din oțel carbon și aliat, 1,7% la burlane de foraj 
4,7% la conducte petroliere, 6,7% la laminate finite 
pline etc.), paralel cu diminuarea consumurilor normate cu 4 kg 
pe tona de metal, respectiv cu peste 600 t.

Realizările de pînă acum se datoresc, înainte de toate, creș
terii gradului de adaptabilitate și flexibilitate a producției în
treprinderii față de solicitările tot mai diversificate ale benefi
ciarilor interni și externi. Această acțiune s-a materializai in 
două mari direcții, și anume:

j Organizarea științifică a producției și a muncii, cu efecte
J directe asupra creșterii producției, diminuării consumurilLr 

specifice și asigurării continuității procesului tehnologic. La ni
velul întreprinderii s-a urmărit asigurarea unui flux continuu 
al producției de la debitare-laminare și pînă la controlul și ex
pedierea produselor, astfel încit să se asigure minimizarea 
drumului critic la cîteva din secțiile de bază : secțiile de filetaj 
și cazane, laminoarele de 6 țoii nr. 1 și 2 etc. Introducerea in 
fluxul tehnologic al laminorului 2, de pildă, a unui reductor 
alungițor, pe lingă faptul că permite fabricarea țevilor de ca
zane și construcții direct la cald, determină reducerea cu 10 kg 
tonă a consumului de metal și sporirea cu 2% a produ-tivi- 
lății muncii. Totodată, dotarea secției de filetaj cu 2 ins' dații 
de filetare (mașini specializate pentru filetarea țevilor și mu
felor) a permis obținerea unor filete de calitate superioară, con
comitent cu creșterea cu peste 20% a producției și productivității 
muncii.

Alături de aceasta se cuvine să subliniem și importanța pe 
care o are trecerea pe calculator a programării și urmăririi pro
ducției. Astfel, prin optimizarea programului de producție 
(gruparea producției pe calibrații) s-a asigurat continuitatea pro
ceselor tehnologice, reducerea cu 200 ore.an a opririlor tehno
logice pentru schimbarea S.D.V.-urilor și reglarea utilajelor, pe 
lîngă creșterea cu 2% a producției fizice și cu peste 1% a pro
ductivității muncii.

glntroducerea unor noi tehnologii de fabricație de mare ran
dament și sporirea calității produselor. Din acest punct de 

vedere, activitatea întreprinderilor este puternic integrată, 
existînd aici o legătură strînsă între cercetare-proiectare și 
producție.

în acest sens a fost organizat un amplu program de cerce
tare pe secții și ateliere, au fost elaborate studii și analize al 
căror efect l-a constituit asimilarea și introducerea rapidă în 
producție â unor noi tehnologii de fabricație și modernizarea 
celor existente, cu efecte multiple asupra creșterii producției, 
reducerii consumurilor specifice și diminuării efortului valutar. 
Astfel, laminarea la cald și rece a țevilor din oțeluri cu carac
teristici mecanico-chimice superioare, pentru cazanele energe

tice și asimilarea pentru prima oară în țară a fabricării țevilor 
inoxidabile cu pereți subțiri pentru industria chimică, au con
dus, in primul caz. la dublarea producției secției, iar în al doilea 
la reducerea importurilor cu peste 500 tone. Totodată, moderni
zarea tehnologiei existente la prăjinile de foraj prin procedeul 
de sudură prin fricțiune a dus la sporirea calității produselor, 
c< nccmitent cu reducerea importului cu peste 2 000 t/an. Multe 
din tehnologiile introduse au avut ca efect și reducerea consi
derabilă a consumurilor specifice. Bunăoară, numai laminarea 
in toleranțe negative a țaglelor a contribuit la reducerea con
sumului de metal cu 1 kg.tonă, in timp ce raționalizarea debită
rii capetelor țevilor prin folosirea aparatelor de control portative 
ultrasonice la paturile de răcire a determinat o diminuare a 
consumurilor cu 2 kg tona de metal.

Paralel cu aceasta o atenție deosebită a fost acordată in
troducerii in fabricație a unor produse noi — țevi pentru 
cazane cu caracteristici mecanice superioare, țevi pentru utilaj 
tehnologic, țevi din oțeluri inoxidabile cu diametrul de la 
10 mm la 80 mm ete — și care au condus la diminuarea consi
derabilă a importului. Semnificativ este faptul că asimilarea 
produselor și tehnologiilor noi a contribuit la creșterea rapidă 
a calității, peste 98% din producție constituind-o astăzi țevile 
de calitatea I-a.

Orientarea eforturilor spre o mai largă mobili
zare a rezervelor



Dezvoltarea bazei 

de materii prime și energetice

RECUPERAREA

SI

REFOLOSIREA 

MATERIALELOR

IN SCOPUL ECONOMISIRII re
surselor materiale, reducerii con
sumurilor energetice, diminuării 

continue a eforturilor valutare ale ță
rii și creșterii eficienței in toate sec
toarele de activitate, gospodărirea cu 
maximă eficiență și atragerea in circu
itul economic a tuturor materiilor pri
me și materialelor refolosibile, pieselor 
și subansamblelor rezultate din dez
membrarea fondurilor fixe, bunurilor 
de folosință îndelungată și de uz per
sonal uzate, au în momentul de față o 
importanță cu totul deosebită. Econo
mia noastră națională dispune de im
portante asemenea resurse materiale. 
Recuperarea și refolosirea integrală a 
acestora reprezintă, în prezent, o sursă 
notabilă în asigurarea aprovizionării- 
tehnico-materiale a tuturor sectoarelor 
și domeniilor de activitate.

In expunerea Ia cel de al II-lea Con
gres al Consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia nece
sitatea obiectivă a recuperării și refolo- 
sirii materialelor : „O importanță deo
sebită au recuperarea și refolosirea ma
terialelor, precum și recondiționarea 
pieselor și subansamblelor™ Este nece
sar ca Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, toate ministerele, 
centralele și întreprinderile să ia mă
surile necesare pentru colectarea la 
timp a acestor materiale, elaborindu-se 
totodată tehnologiile de redare a lor 
in folosință — sursă deosebit de impor
tantă de aprovizionare."

ÎN SCOPUL cunoașterii, sprijinirii 
și impulsionării activității de recupera
re. recondiționare și refolosire a mate
rialelor,pieselor și subansamblelor, or
ganele de inspecție ale Ministerului Fi
nanțelor, în colaborare cu specialiști 
din cadrul Centralei pentru valorifica
rea și recuperarea materialelor refolo

sibile, au efectuat recent o acțiune de 
analiză și control la 112 întreprinderi 
industriale, de transport și construcții 
și la 10 întreprinderi județene pentru 
recuperarea și valorificarea materiale
lor, urmărind modul cum se aplică pre
vederile actului normativ privind recu
perarea și valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile, utilizarea și circu
lația ambalajelor.

Concluzia desprinsă este aceea că, în 
general, s-a trecut cu hotărîre la or
ganizarea și desfășurarea unei intense 
activități pe această linie, tot mai nu
meroase fiind unitățile socialiste care 
prin acțiuni, măsuri și inițiative reu
șesc să contribuie la creșterea gradu
lui de recuperare și refolosire a resur
selor.

Astfel, majoritatea întreprinderilor 
din județul Timiș, la care din procesul 
de producție rezultă cantități însemna
te de materiale refolosibile, au realizat 
cu forțe proprii ori au procurat utilaje 
de prelucrare, asigurînd sortarea, pre
gătirea și livrarea acestora în condiții 
corespunzătoare. în județul Neamț, pe 
lingă creșterea numărului punctelor de 
colectare de la populație Gn municipii 
și orașe s-a ajuns la 1 punct de colec
tare la 6 000 locuitori), s-a organizat, 
împreună cu Consiliul județean al pi
onierilor și cu Inspectoratul școlar, o 
zi pe lună, colectarea cu elevii și pio
nierii a maculaturii și textilelor de la 
populație.Pe întreaga economie, datori
tă acțiunilor întreprinse și măsurilor lu
ate. cantitățile de resurse materiale re
folosibile reintroduse în circuitul pro
ductiv, în prima parte a anului, au fost 
superioare față de perioada corespun
zătoare din anul trecut, îndeosebi în 
ce privește materialele feroase, plum- 
boase. hîrtie, anvelopele ș.a.

Analiza și controlul efectuat au evi
dențiat totodată multiple noi posibili
tăți de punere în valoare a potențialu
lui de resurse existent, prin înlătura
rea unor neajunsuri ce se manifestă 
în acest domeniu. Una din acestea se 
referă la neidentificarea și nerecupera- 
rea tuturor materialelor refolosibile, 
precum și la neurmărirea predării rit
mice a cantităților rezultate în unități, 
pe măsura formării stocurilor. La 
COMTIM-Timișoara (M.A.I.A.), de e- 
xemplu, au fost identificate 1 500 tone 
materiale refolosibile oțel și 50 tone 
fontă necuprinse în sarcina de predare 
și contractul încheiat pentru anul 1981. 
Asemenea situații sînt consecința fap
tului că la unele unități acțiunea de e- 
laborare a bilanțurilor materiale pentru 
1981 nu era terminată și că, în general, 
principiul opririi livrărilor de materi
ale noi, în cazurile în care nu se pre
dau materialele refolosibile la nivelul 
planului (contractelor), nu este încă 
folosit ca instrument curent de lucru, 
în toate împrejurările. O serie de uni
tăți, între care întreprinderile miniere 
Barza, Brad și Hunedoara, întreprin
derea mecanică Mîrșa, întreprinderea 
de lianți Deva și altele nu aveau întoc
mite bilanțuri materiale.

în alte cazuri nu se asigură strîn- 
gerea, sortarea și nu se realizează li
vrarea materialelor refolosibile în stare 
pregătită. La întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul"-Piatra Neamț, de exemplu, 
însemnate cantități de materiale refolo
sibile au fost găsite amestecate și ne
sortate. De asemenea. în unitățile co
merciale din orașul Craiova, lipsa de 
preocupare pentru colectarea hîrtiei 
(ambalaj) a făcut ca, în primele 4 luni 
din acest an. să nu se predea nici o 

cantitate de materiale recuperabile, par
te din acestea fiind arse ori transporta
te la haldele menajere ale orașului. De 
altfel, trebuie spus că în unele localități 
s-au constatat frecvente cazuri în care 
materialele refolosibile erau aruncate 
la gropile de gunoi, fără să se mani
feste o preocupare suficientă pentru 
identificarea unităților în cauză și de
terminarea acestora să valorifice resur
sele respective. Așa, de exemplu, la 
sondajul efectuat în municipiul Timi
șoara, au fost identificate 23 autocami
oane cu materiale refolosibile (hîrtie, 
mase plastice, tuburi, tablă) provenind 
de la 9 unități economice,- amestecate 
cu alte reziduuri industriale, aduse la 
gropile de gunoi pentru descărcare.

Totodată, sînt încă numeroase uni
tățile economice care continuă să livre
ze materiale refolosibile în stare nepre
gătită, ceea ce influențează negativ uti
lizarea capacităților de transport (ca
zul întreprinderii „Electropuțere"-Cra
iova, care, în prima parte a acestui an, 
a livrat 202 tone șpan pregătit și 1 306 
tone nepregătit). Această situație, se 
datorează, pe de o parte, faptului că 
unele unități nu folosesc instalațiile și 
utilajele de pregătire din dotare, că în 
măsură insuficientă și în ritm lent se 
realizează dotarea acestora cu mijloa
ce necesare, iar pe de altă parte, in
suficientei supravegheri care se exerci
tă pe această linie de către organele 
de specialitate ale întreprinderilor.

Un alt fenomen este și acela că ex
pedierea directă a materialelor refolo
sibile de la unitățile unde acestea se 
recuperează către întreprinderile con
sumatoare (beneficiare) nu se realizea
ză la nivelul posibilităților. Astfel, se 
continuă preluarea prin depozitele în
treprinderilor specializate în colectarea 
resurselor a unor importante cantități 
de materiale care, prin ritmul în care 
rezultă din procesul de fabricație, se 
pretau a fi expediate direct. întreprin
derea mecanică Mediaș obține zilnic 
10—15 tone materiale refolosibile meta
lice pe care le livrează direct între
prinderilor consumatoare.

Dezvoltarea insuficientă în unele ju
dețe a rețelei de colectare de la popu
lație, activitatea cu rezultate reduse 
a unor puncte de colectare și nerespec- 
tarea programelor de funcționare influ
ențează de asemenea procesul de valo
rificare a posibilităților existente. în 
județul Hunedoara, de exemplu, pe Va
lea Jiului, la un număr de 5 orașe func
ționează o singură rulotă ca punct de 
colectare de la populație, iar în muni
cipiul Sibiu, la sondajul efectuat, din 
6 rulote doar una singură era deschisă, 
în județul Maramureș, deservirea prin 
puncte fixe de colectare a cîte 2—4 co
mune, unele situate la 15 km distanță, 
nu satisface cerințele.

MASURILE LUATE de conducerile 
unităților la care s-a desfășurat acțiu
nea de analiză și control, cu sprijinul 
organelor Ministerului Finanțelor și al 
specialiștilor centralei în cauză, demon
strează elocvent mari posibilități, ne
puse în valoare, menite să intensifice 
acțiunea de recuperare și refolosire a 
materialelor. Bunăoară, au fost luate 
măsuri pentru depozitarea corespun
zătoare, sortarea și pregătirea materia
lelor refolosibile aflate în stoc — cazul 
Stației de utilaj transport din Baia 
Mare, Uzinei 'mecanice gaz metan din 
Mediaș etc. — ori au fost asigurate con-



diții pentru depozitarea, paza și inte
gritatea materialelor refolosibile la al
te unități. Au fost întreprinse acțiuni 
și pentru preluarea si expedierea la 
beneficiari a unor materiale recupera
bile imobilizate în incinta unităților 
verificate. Măsuri operative au fost lu
ate și pentru îmbunătățirea organizării, 
amplasării și a programelor de funcți
onare a unor puncte fixe și mobile de 
colectare din județul Dolj, organizarea 
prelucrării stocurilor existente și' asigu
rarea mijloacelor bănești necesare a- 
chitării achizițiilor făcute de la popu
lație. Ținînd ■ seama de importanța și 
actualitatea problemei recuperării și 
refolosirii resurselor, considerăm că sînt 
necesare măsuri de ordin general și 
anume :

• stabilirea, prin regulamentele de 
organizare și funcționare, a compar
timentelor și funcțiilor de la toate ni

velurile — minister, centrală și între
prindere — care răspund de aplica
rea prevederilor actelor normative ; 
întărirea controlului din partea orga
nelor care prin lege au sarcini de ve
rificare în acest domeniu și adop
tarea unei poziții mai exigente în 
toate cazurile în care se constată ne- 
respectarea prevederilor legale ;

• inventarierea, repararea și uti
lizarea la întreaga capacitate a tutu
ror instalațiilor, mecanismelor și mij
loacelor de transport care asigură recu
perarea, recondiționarea și refolosirea 
resurselor materiale ;

• urgentarea realizării tuturor in
vestițiilor prevăzute în plan care 
concură la sortarea, păstrarea, colecta
rea, recondiționarea și refolosirea re
surselor materiale ;

• dezvoltarea și diversificarea, în 

continuare, a rețelei fixe și mobile de 
puncte de colectare ;

• finalizarea cit mai grabnică a 
obiectivelor cercetării științifice care 
sînt legate de punerea în valoare a 
resurselor materiale prin recuperare, 
recondiționare și refolosire ;

• îmbunătățirea indicatorilor de 
plan privind această activitate, in sen
sul ca sarcinile de plan să fie date se
parat pentru : a) materiale refolosibile 
care se consumă în unitatea respec
tivă ; b) materiale refolosibile care se 
livrează direct la unitățile ce le valo
rifică ; c) materiale refolosibile care 
se colectează de la populație.

dr. Radu CIURILEANU 
director general în 

Ministerul Finanțelor

Producția fizică 
realizată cu cheltuieli reduse

(Urmare din pag. 1)

lizare de 95,1% la laminoarele la cald, se înregistrează indici 
mici de utilizare, de circă 76%, la unele secții și instalații 
importante cum sînt : secția trăgătorie, laminoarele la rece, 
instalația de trefilare etc., ceea ce afectează nivelul producției, 
sporește cheltuielile la 1 000 lei și diminuează cu aproape 2% 
nivelul productivității muncii ;

• respectarea în întregime a programului de asimilări de 
produse noi. Se înregistrează încă restanțe importante în asi
milarea țevilor de inox, țevilor pentru industria aerospațială, 
țevilor înalt aliate, care, în condițiile introducerii în producția 
de serie, ar fi asigurat un spor de 2—3% la productivitatea 
muncii și la producție.

Ținînd seama de sarcinile mobilizatoare ce stau în fața 
întreprinderii pînă la sfîrșitul anului, precum și de rezervele 
existente, colectivul de oameni ai muncii și-a stabilit un amplu 
program de măsuri, orientat în principal spre :

— întărirea disciplinei tehnologice și sporirea răspunderii 
fiecărui om al muncii pentru rezultatele economice obținute. 
Este necesară, din acest punct de vedere, asigurarea la nivelul 
fiecărei secții și loc de muncă a unui control riguros privind 
folosirea timpului de lucru, evitarea staționărilor nejustificate 
ale utilajelor tehnologice, eliminarea absențelor, în așa fel 
incît să se poată asigura un indice de utilizare a timpului de 
muncă de peste 94% ;

— creșterea productivității muncii, în special prin dotarea 
cu noi utilaje a secțiilor de producție și modernizarea celor 
existente. Astfel, numai prin dotarea laminorului 1 cu 15 bu
căți polizoare de mină pentru remanierea prin polizare a țevi
lor căzute din flux, ca urmare a defectelor de suprafață și 
urgentarea montării foarfecii de debitat țagle tip „Progresul" 
la laminorul 3 se estimează o creștere cu circa 2% a producti
vității muncii la operațiile respective ;

— urgentarea atingerii parametrilor tehnico-economici la 
noile capacități de producție (linia de sudat racorduri la cor
pul prăjinii prin fricțiune), care va asigura un spor de peste 
2% a producției, paralel cu recuperarea restanțelor la unele 
sortimente ;

— extinderea procedeului de dirijare automată, pe calcu
lator, a proceselor tehnologice din toate secțiile întreprinderii 
prin optimizarea și specializarea secțiilor de producție.

^=iRealizări de prestigiu ale creației tehnice roniâneștis^^^

Strung carusel cu magazin de scule
VIZITATORII Tîrgului Inter

național București 1981 pot lua 
cunoștință, în standul firmei 
„Mașinexportimport", cu unul 
dintre cele mai perfecționate 
tipuri de strunguri verticale pe 
care le execută in prezent in
dustria noastră constructoare de 
mașini. Este vorba de strungul 
Carusel SC 14 CNC/MS cu 
magazin de scule, component al 
unei diversificate familii de ase
menea mașini-unelte realizate 
de întreprinderea mecanică din 
Roman.

Dotat cu comandă numerică 
de conturare, noul tip de strung 
este conceput special pentru 
prelucrarea pieselor complexe 
de înaltă precizie și în serii 
mici sau unicate. Fiind echipat 
cu magazin de scule — din care 
se poate autoaproviziona auto
mat cu scula necesară operației 
care trebuie efectuată, fără in
tervenția muncitorului. — acest

strung prezintă mari avantaje 
în procesul de producție : pre
cizie ridicată, posibilități mul
tiple de prelucrare, randament 
foarte mare etc. Magazinul de 
scule este format din dispoziti
vul de fixare a portscu'.elor 
montat în culisă și din dispozi
tivul de schimbare a portscule- 
lor fixat pe traversă în partea 
dreaptă. Ca portscule standard 
mașina dispune de cuțite 40 x 
40 pentru strunjiri exterioare, 
interioare, canelâri și filetări, 
portsculă bară de alezat cu dia
metrul de 110 pentru cuțit 32 x 
32, portsculă bară de alezat cu 
diametrul de 70 pentru cuțit de 
16 x 16 și portsculă cu conul 
Morse 5. Cutia de viteze cu 
care este utilat acest modem 
strung asigură obținerea a trei 
rapoarte de transmitere (1:9 ; 
1:3 ; 1:1), mărind astfel dome
niul total de reglare a turației 
platoului la puterea constantă la 
1:27, raportul total de variație a 
turației platoului fiind de 1:100.

Datorită dotărilor care intră a constructorilor de mașini-u- 
în componența sa, acest nou nelte.
și modern tip de strung carusel
se înscrie ca o reușită deosebită E. K.
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Manifestare comercială 
internațională de prestigiu

— Secvențe ale ofertei românești —

IERI a avut loc deschiderea ofi
cială a celei de a VII-a ediții a 
Tîrgului Internațional București, 

manifestare economică ce și-a cîștigat 
un bine meritat prestigiu pe plan in
ternațional.

Și la această ediție funcția de infor
mare a tîrgului asupra potențialului e- 
conomic al partenerilor este pregnant 
ilustrată de produse industriale reali
zate în peste 40 de țări, la înalt nivel 
tehnic și de competitivitate.

Ca principal expozant, industria ro
mânească are prilejul să-și prezinte pe 
larg, în cadrul pavilionului central (A) 
ca și pe numeroase platforme exteri
oare ale modernului complex expozi- 
țional din Piața Scînteii, rezultatele la 
zi ale dezvoltării industriale armonioa
se. multilaterale, bazată pe cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Potrivit obiectivelor actualului plan 
cincinal, industria românească urmează 
să asigure la orizontul anului 1985 
circa 70 la sută din produsul social to
tal, în special pe seama dezvoltării in
tensive. Acest proces presupune moder
nizarea structurilor de producție indus

triale, utilizarea largă a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice contempora
ne și creșterea productivității muncii 
prin ridicarea generală a nivelului teh- 
nico-calitativ al potențialului produc
tiv. Desigur, aceste mutații profunde în 
planul producției industriale vor atra
ge modificări corespunzătoare în planul 
producției de export. Astfel, se preve-

2

de ca la nivelul - anului 1985 să se în
registreze un spor al exportului de 27% 
față de 1981, exclusiv pe seama îmbu
nătățirii structurii ofertei, a gradului de 
valorificare a produselor, deci pe cale 
intensivă. în acest fel se vor putea 
îndeplini prevederile de creștere a co
merțului exterior cu un ritm mediu a- 
nual de 11,9° 0, superior ritmului de 
creștere a produsului social și venitu
lui național.

Prezentarea în context internațional 
a acestui proces dinamic de creștere, 
care generează în fiecare ramură și sub- 
ramură industrială sute și mii de pro
duse noi, prin intermediul participării 
la tîrguri și expoziții internaționale, 
prin activitatea de promovare, în ge
neral, apare tot mai evident ca o ne
cesitate stringentă pentru integra
rea noilor exportatori în circuitul 
economic mondial. Conștienți de fap
tul că prin accentuarea gradului de 
prelucrare al produselor exportate se 
pătrunde în zone tot mai disputate ale 
pieței internaționale, se impune alinie
rea tuturor factorilor strategici la e- 
xigențele pieței, inclusiv prin nivelul și 
calitatea activității de promovare.

Prezența în cadrul tîrgurilor și ex
pozițiilor internaționale a producători
lor din numeroase alte țări permite, 
totodată, informarea nemijlocită, com
parația directă a performanțelor reali
zate pe plan internațional pe diferite 
grupe de produse, generează emulația 
creativității în realizarea unor produ
se cu caracteristici tot mai perfecțio
nate, evitîndu-se irosirea de eforturi 
pentru redescoperirea unor produse 
existente.

Se poate spune că toate funcțiile ma
nifestărilor expoziționale amintite sînt 
bine reprezentate în actuala edi
ție — T.I.B. ’81. în cadrul expoziției 
românești locul principal ca suprafață 
și număr de exponate este ocupat, cum 
era și firesc, de industria construcțiilor 
de mașini, principala grupă a expor
turilor noastre în prezent. Această ra
mură industrială urmează să-și duble
ze volumul exporturilor în actualul cin
cinal, astfel ca pînă în anul 1985, îm
preună cu industria chimică, inclusiv 
petrochimică, să poată asigura 60 la' 
sută din volumul exportului.

Dezvoltarea mai accentuată, în 
ritmuri superioare mediei (18%—20% 
față de 8,8%), a unor subramuri pur-
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tătoare ale progresului tehnic cum 
sînt : electronica, mecanica fină, opti
ca, echipamentele hidraulice și pneu
matice, aeronautica a permis ca încă 
în acest an să se treacă la asimilarea 
unor noi tipuri de echipamente de 
calcul și automatizări pentru condu
cerea proceselor tehnologice, a noi ti
puri de mașini unelte, linii agregat și 
utilaje tehnologice, de aparate de mă
sură și control din clase superioare de 

precizie, instalații de foraj de mare a- 
dîncime ș.a.

Și să urmărim în continuare cîteva 
din aceste realizări, prezente in expo
ziție.

Imaginea nr. 1 prezintă o realizare 

recentă a tinerei întreprinderi de ma
șini unelte din Tîrgu Jiu — una din 
presele hidraulice din familia de prese 
între 150—630 t în curs de asimi
lare la întreprinderea gorjanâ — 
PHO—2—250, presă de 250 tone cu 2 ti- 
ranți.

Alte tipuri de mașini unelte de mare 
precizie pentru prelucrarea metalelor 
expune întreprinderea „Electrotimiș" 
(în fotografia nr. 2) — mașină de pre
lucrat prin electroeroziune, cu electrod 
filiform, într-o variantă îmbunătățită, 
ce asigură o dublare a randamentului 
față de tipurile anterioare. în standu
rile Centralei industriale de electroni
că, telecomunicații și automatizări (fo
tografia nr. 3) sînt etalate componen
te de bază ale unor sisteme informa- | 
tice de proces. Pe platformele exteri- j 
oare industria aeronautică prezintă e- | 
licoptere, avioane, planoare ce și-au I 
cîștigat deja o bună apreciere interna- • 
țională pentru calitatea și performan
țele lor. Sînt prezentate, de asemenea. , 
o gamă variată de autovehicule grele I 
destinate transportului de mărfuri, ma- i 
rilor șantiere, transporturilor maritime ; 
și fluviale (basculante de 55 tone, au- ; 
totren pentru transporturi internațio- I 
nale, utilaje grele de construcții, nave i 
(machetă), motoare navale etc.).

Industria chimică românească care a 
înregistrat în perioada postbelică c di
namică de 5 ori mai mare decît an- i 
samblul industriei, se situează azi pe I 
locul 10 în lume ca volum al produc- ! 
tie.\ ♦ - - , :

Intre noutățile prezente in standul 
Chimimportexport am reținut gama bo- j

I gata de materiale fotografice (fotogra- 
I fia nr. 4), expuse de Azomureș în pre- 
| mieră. în standul Centralei industria- 
I le de rafinării și petrochimie Ploiești 
I rețin atenția noi sortimente de mase 
j plastice, de cauciuc poliizoprenic, bu- 
! tadienstirenic și terpolimeric, cu măr- 
I cile CAROM și ROMTER.

Deosebit de atractiv, cu bun gust sînt 
prezentate în standul Centralei indus
triale de medicamente, cosmetice, co- 
loranți și lacuri noile game de produ
se obținute în întreprinderile „Miraj" - 
București și „Farmec“-Cluj-Napoca. A- 
mintim între noutăți gamele „Acanta", 
realizată pe bază de produse apicole, 
și „April", pe bază de extracte natu
rale din plante, parfumurile Do-re-mi, 
Lied, Miss Miraj. O noutate o consti
tuie și gama cosmetică „Gerovital" 
(creme, lapte demachiant, loțiuni, pu
dră etc.), expusă alături de binecunos
cutele medicamente cu aceeași marcă. 
Gama medicamentelor originale româ
nești (fotografia nr. 5) este îmbogăți-
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tă cu ultime realizări : Aslavital-dra- 
geuri pentru copii ce prezintă întîrzieri 
în dezvoltarea mintală, Fasigil-compri- 
mate antiparazitare de mare efica
citate. soluții pentru perfuzie de cali
tate ridicată, soluții de hemodializă re
nală pentru rinichi artificiali, noi pro
duse Ossidenta, remarcabile pentru e- 
fectul lor în tratamentul paradentozei, 
Boicil-unguent ș.a.m.d.

Grupa de mărfuri industriale de con- 
-um cunoaște în actualul cincinal o 
dezvoltare dinamică. Astfel, subgrupa 
de bunuri de consum realizate în con
strucția de mașini (aparate electrocas- 
nice, radio-casetofcane, aparate foto, te
levizoare, autoturisme) va înregistra o 
creștere de 2,5 ori pînă în 1985 față de 
193C. De asemenea, producția industriei 
ușoare va crește cu un ritm mediu de 
7,50o, orientîndu-se spre realizarea de 
bunuri de consum la nivelul celor mai 
înalte exigențe pe plan mondial. Sînt 
evidente in acest sens preocupările pen
tru îmbunătățirea structurii sortimen
tale și calității, orientarea spre tehno
logii modeme de fabricație pentru rea
lizarea de produse ușoare, cu grad ri
dicat de finisaj. în producția de încăl
țăminte, blănărie, rnarochinărie se ur
mărește valori ficarea superioară a re
surselor interne, creșterea contribuției 
creatorilor de modele în orientarea pro
ducției (fotografia nr. 6).

Prin calitatea produselor exportate, 
firma „Arpimex" ocupă în prezent lo
cul I ca exportator român pe piața 
S.U.A. Mobila românească, cunoscută 
azi pe toate meridianele pentru cali
tatea și designul său ireproșabil, este 
prezentată în standurile „Tehnoforest- 
export" prin numeroase garnituri de 
mobilă stil (fotografia nr. 7), clasică 
și modernă, unele elemente de mobi
lier rustic.

Nu putem încheia prezentarea actua
lei ediții a T.I.B. fără a menționa ex
poziția în premieră a Centrului român 
de design, în pavilionul „J“. Benefi
ciind de o concepție de etalare de înal
tă ținută, expoziția impresionează prin 
funcționalitatea și eleganța liniei pro
duselor expuse — echipamente de 
calcul, combină muzicală HiFi, corpuri 
de iluminat — realizate recent pentru 
o serie de întreprinderi industriale ro
mânești, ca și o gamă bogată de pro
duse originale — articole vestimenta
re, rnarochinărie, mobilier, ambarca
țiuni de agrement — ce se constituie 
ca ofertă directă de know-how (design) 
prin intermediul Institutului român de 
consulting (Romconsult).

Oferta prezentată de industria româ
nească asigură premisele unei activități 
comerciale intense.

loan GEORGESCU
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înfăptuirea revoluției agrare — un complex proces 
tehnic, organizatoric, economic și social

PREMISE ALE APLICĂRII EFICIENTE

A TEHNOLOGIILOR DE CREȘTERE
A ANIMALELOR ÎN SISTEM INDUSTRIAL

CDNCENTRAEA și industrializarea producției anima
liere în unități (ferme) specializate producătoare de 
carne, lapte, lină și ouă reprezintă una din căile impor

tante de dezvoltare mai accelerată a zootehniei în țara noas
tră. Intensificarea creșterii animalelor se bazează pe apli
carea unor tehnologii de producție modeme, de țip indus
trial, care răspund în primul rind unor deziderate econo
mice : obținerea unor sporuri însemnate de producție în con
dițiile unei eficiențe economice crescute, valorificarea între
gului potențial productiv al animalelor, creșterea producti
vității muncii.

Accentuarea diviziunii sociale a muncii în agricultura de 
tip intensiv determină o relativă limitare a libertății de de
cizie în interiorul acelor unități care, din punctul de vedere 
al asigurării principalelor mijloace de producție (efectivele 
de animale), funcționează ca ..sisteme deschise'. Așa, de 
exemplu, eficiența unităților economice specializate pentru 
producția de came de bovine sau de ovine este dependentă 
de legăturile lor cu celelalte elemente ale sistemului struc
tural complex al agr culturii și industriei alimentare. Aceste 
unități, reprezentînd sistemele de conversiune biologică, care 

realizează producția de carne în viu pe baza aplicării unor 
tehnologii de producție de tip intensiv și semiintensiv, sînt 
verigi ale unui lanț tehnologic și economic deosebit de la
borios. ce se desfășoară într-o succesiune de sisteme des
chise. In cadrul acestuia pot fi considerate distinct cel puțin 
4 sisteme • sistemul generator de material biologic destinat 
îngrășării, reprezentat de ansamblul unităților deținătoare 
de taurine și ovine matcă, in interiorul cărora se organi
zează procesul reproducției acestor specii de animale ; siste
mul furnizor de furaje, inclusiv unitățile industriale de pro
ducere a nutrețurilor combinate ; ansamblul unităților de 
creștere și îngrășare a animalelor ; sistemul de prelucrare 
industrială, respectiv întreprinderile de prelucrare a cărnii 
din cadrul industriei alimentare. Evident, funcționalitatea 
economică a unităților specializate în creșterea și îngrășa- 
rea taurinelor și ovinelor nu poate fi considerată în afara 
influenței pe care o exercită sistemele din amonte (furni
zoare de animale și furaje) și aval (industria prelucrătoare) 
Asigurarea principalelor „input"-uri și echilibrarea relațiilor 
de eliberare a „output" -urilor influențează considerabil uni
tățile producătoare de carne

Structura efectivelor preluate, 
asigurarea furajelor

PENTRU aplicarea eficientă a tehno
logiilor și utilizarea intensivă a capa
cităților de producție existente, un 
prim deziderat este cel ai optimizării 
structurii de virstă și greutate a ani
malelor destinate ingrășării și afluirea 
acestora către complexele specializate 
după un program judicios întocmit la 
nivelul consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist. De asemenea. în 
ceea ce privește asigurarea furajelor 
(materia primă principală în produc
ția animalieră) și aplicarea unor rații 
furajere optime este deosebit de im
portant să existe relații contractuale 
ferme între unitățile producătoare de 
carne și fabricile de nutrețuri combi
nate. Fără a minimaliza importanța 
echilibrării relațiilor din amonte și a- 
val ale unităților (fermelor) producă
toare de carne, trebuie subliniat însă 
că principala premisă a aplicării efi
ciente a tehnologiilor de producție în 
complexele industriale de creștere a 
animalelor o constituie efortul propriu. 
Vom lua ca exemplu unitățile de în
grășare a taurinelor.

Sistemul industrial de producție a 
cărnii de bovine are în vedere concen
trarea în complexe industriale a între
gului efectiv de tineret taurin mascul 
din sectorul socialist al agriculturii. în
sușirea acestuia de a crește rapid în 
prima parte a vieții este folosită la 
maximum de sistemul industrial de 
producție, care permite o hrănire de 
tip intensiv (pe bază de nutrețuri com
binate. substituent de lapte și fîn de 
bună calitate) și asigură condiții optime 
de cazare.

Experiența complexelor industriale 
de creștere și îngrășare a tineretului 
taurin a demonstrat că generalizarea 
metodei de preluare a animalelor la 
virsta de 15 zile și greutatea de 45 kg 
și aplicarea unei furajări intensive în 
prima perioadă (de creștere) amplifică 
potențialul de îngrășare al animalelor, 
pe întreaga durată a ciclului de produc
ție. în cadrul efortului propriu al unită
ților producătoare de carne de bovine 
trebuie consemnată, deci, o primă con
diție : asigurarea unei structuri optime 
de vîrstă și greutate a animalelor in
troduse la îngrășat, astfel încît com
plexele să poată beneficia de întregul 
potențial productiv al animalelor. A- 
cest factor determină în bună parte 
durata ciclului de producție și nivelul 
cheltuielilor.

Este cunoscut că eficiența tehnolo

Greutatea medie de livrare (kg).

Utilizarea capacităților de producție în complexele de îngrășare a taurinelor (%)

SDorul de greutate /zi/ animal (grame) 351 376 401 426 451 476 501
1 000 114 105 98 92 87 82 78

950 108 100 94 88 83 78 74
900 103 95 89 83 78 74 70
850 97 90 84 79 74 70 66
800 92 85 79 75 70 66 62
750 86 80 75 70 66 62 59
700 81 75 70 65 61 58 55
650 75 70 65 60 57 54 51
600 70 65 60 56 53 50 47

giilor de creștere și îngrășare a bovine
lor în sistem industrial este subordo
nată, în cea mai mare parte, tipului de 
hrănire aplicat. Practica a demonstrat 
că aplicarea unui sistem de furajare 
intensivă acestei specii de animale de
termină un grad ridicat de rentabili

tate a producției prin obținerea unui 
spor de greutate de peste 1000 grame/ 
animal/zi.

în condițiile concurențiale create 
pentru consumul de cereale, în hrăni- 
rea taurinelor a intervenit o reorien- 
tare tehnologică în care se îmbină 
principiile exploatării industriale cu 
un sistem de hrănire semiintensiv, ba
zat pe utilizarea într-o pondere însem
nată a furajelor de volume (fibroase, 
suculente și grosiere). în prezent, ca și 
în perspectivă, accentul se pune pe 
creșterea gradului de prelucrare și ri
dicarea valorii nutritive a diferitelor 
sortimente de furaje de volum folosite 
în hrana rumegătoarelor. Tendința în
registrată în ultimii ani, de apropiere 
a unităților de îngrășare a taurinelor 
de producția furajelor de volum, prin 
organizarea în cadrul comolexelor a 
unor ferme proprii de producere a fu-

Tabelul nr. 1

rajelor, reprezintă una din căile de 
rentabilizare a producției cărnii de 
taurine. Această orientare permite sti
mularea efortului propriu al unităților 
de a-și asigura furajele de volum în 
cantitate și structură optimă, ceea ce 
reprezintă o premisă sigură pentru apli-



Tabelul nr. 2
Indicatorii care caracterizează tehnologiile de producție în sistemul industrial de creștere și îngrășare a bovinelor (prețuri la 1 I 1981)

Variante de tehnologii
V1 V2 V. V,. v5 v6 V,

• Indicatori tehnici
Vîrstă și greutatea vițeilor la populare (zile/kg, 15 15 15 15 15 15 15

45 45 45 45 45 45 45
Ponderea concentratelor în rație (%) 50 55 60 50 55 45 50
Consumul specific de furaje (U.N./kg) 6,10 6,25 6,35 6.75 6.90 6,30 6,38
Producția medie (grame/zi/cap) 750 850 900 850 900 700 750
Sporul total pe animal (kg) 340 348 366 413 438 356 381
Greutatea medie la livrare (kg) 385 393 401 458 483 401 426
Durata ciclului de producție (zile) 454 410 395 487 487 508 508
Indicele de utilizare a capacităților (%)
• Indicatori economici

78 86 89 73 73 70 70

Numărul animalelor livrate (capete) 5 000 5 000 5 000 3 009 3 000 3 000 3 000
Prod, de carne marfă (t) 1 Q95 1 965 2 005 1 373 1 449 1 203 1 278
Costul greutății vii (lei/t) 14 730 14 460 14 550 14 780 15 180 17 421 17 525
Prețul de producție (lei/t) *) li zid li zoO 18 (46 18 592 18 535 18 746 18 675
Prod, globală (mii lei) 28 582 29 169 32 318 21678 22 835 22 551 23 867
Chelt. materiale (mii lei) 20 278 20 267 20 505 14 438 16 770 19 457 20 897
Prod, netă (mii lei) 8 304 8 902 11 813 7 240 6 065 3 094 2 970
Beneficiu (mii lei) 4 <106 5 502 8 413 5 234 4 861 1 594 1 470
• Indicatori sintetici ai eficienței economice 
Rata rentabilității (%) 17 19 28 25 22 5 8
Beneficiul pe unitatea de produs (lei/t) 2 549 2 800 4 196 3 812 3 355 1 325 1 150
Chelt. materiale la 1 000 lei prod, globală (lei) 709 695 635 666 734 862 875
Productivitatea muncii în expresie 
— fizică (tone spor) 35 37 40 33 35 29 31

— valorică (mii lei) 490 495 535 430 507 501 530
Eficiența economică a investiției (%) 15 16 21 25 22 7,2 8

*) inclusiv primele

carea unui sistem rațional de furajare 
cu un cost minim. Experiența practică 
a unităților atestă că din punct de ve
dere economic, tehnologia de furajare 
este legată în cea mai mare măsură de 
modalitatea de asigurare a furajelor — 
datorită interesului manifestat de uni
tățile producătoare de carne pentru re
alizarea unui volum cît mai mare de 
furaje și gospodărirea eficientă a su
prafețelor de pămînt destinate bazei fu
rajere. în plus, prin asigurarea furaje
lor din producție proprie sînt elimi
nate cheltuielile intermediare ocaziona
te de achiziționarea lor. Studiile între
prinse în unități care nu și-au asigurat 
in totalitate furajele din producție pro
prie relevă că, în condițiile unui con
sum de 6,15 unități nutritive pentru un 
kilogram de spor, influența prețurilor 
crescute ale furajelor de volum și con
centrate achiziționate asupra costului 
pe kilogramul de spor î- jreutate vie 
este de aproximativ 4,24 lei. în aceas
tă situație, costul unei unități nu
tritive raportate la furajele de vo
lum și concentrate consumate a 
fost de 1,68—1,70 lei, față de 
0,99—1,00 lei în cazul producției pro
prii (exclusiv costul sub«tituentului de 
lapte și al furajelor combinate).

în condițiile concentrării în conti
nuare a producției de carne de bovine 
(și ovine) în țara noastră obținerea și 
introducerea in producție a furajelor la 
un cost cît mai mic reprezintă princi
pala cale de reducere a cheltuielilor 
materiale. Asigurarea unei proporții 
juste în stabilirea necesarului de supra
față în funcție de mărimea complexu
lui și fertilitatea solului, determinarea 
unei structuri optime a culturilor si 
crearea condițiilor tehnice și mecanice 
pentru valorificarea la maximum a su
prafeței repartizate sînt principalele 
obiective în explorarea acestei căi de 
rentabilizare a producției. Desigur, a- 
ceastă problemă este legată și de di
mensiunea complexului, deoarece pen
tru complexele mari este mai greu de 
asigurat suprafața necesară, pe o zonă 
circumscrisă în apropierea lor. Baza 
furajeră proprie reprezintă unul dintre 
criteriile care nu pot lipsi la fundamen
tarea economică a noilor obiective. 
Este suficient să amintim că în calcu
lul de economicitate a bazelor furajere 
proprii se iau resursele potențiale ale 
complexelor de îngrășare a bovinelor 
pentru producerea energiei și fertiliza
rea naturală a culturilor.

Greutatea medie de livrare

PENTRU OBȚINEREA unei produc
ții sporite de carne in condiții de efi
ciență economică ridicată, factorul care 
amplifică la maximum efectul aplică
rii unei tehnologii optime de producție 
este greutatea medie de livrare a ani
malelor. Acesta este elementul calita
tiv prin care unitatea asigură materia
lizarea și aplicarea fermă a principiu
lui autogestiunii. Reflectind întreaga di
mensiune a valorii produselor anima
liere, actualele prețuri stimulează e- 
fortul propriu al unităților pentru spo
rirea producției fizice, ridicarea cali
tății acesteia și micșorarea costurilor 
de producție.

Tehnologia livrării animalelor în lo
turi „pachet* 4 și la o greutate medie 
optimă exprimă capacitatea de auto- 

' organizare a unităților producătoare 
de carne de bovine. Fără îndoială însă, 
greutatea medie cea mai mare nu este 
„optimă* 4 din punct de vedere econo
mic, în orice condiții. în această direc
ție este deosebit de important ca în 
planificarea și organizarea producției, 
unitățile zootehnice specializate să țină 
cont de relația de interdependență ce 
există intre nivelul producției medii 
greutatea de livrare a animalelor și 
indicele de utilizare a capacităților in
dustriale de producție (tabelul nr. 1) 
Animalele preluate la o vîrstă cît mai 
mică și furajate după rețete echilibra
te în proteină digestibilă, substanță 
uscată și unități nutritive au o viteză 
mai mare de creștere și răspund mai 
bine condițiilo" industriale de creștere, 
decît animalele preluate la o vîrstă 
mai înaintată, care prezintă riscul u- 
nor tare și a stressului de acomodare 
eu noile condiții. Cum durata ciclului 
de producție depășește în acest caz un 
m calendaristic, utilizarea eficientă a 
fondurilor fixe are loc numai în con
dițiile creșterii producției medii 
Pe de altă parte, exprimarea po
tențialului productiv al animale
lor sub influența întregului com
plex de factori tehnici și organi
zatorici va contribui la realizarea op
timului economic, în măsura în care 
sînt echilibrate cheltuielile materiale.

în variantele de tehnologii calculate 
pe baza rezultatelor de producție și a 

I principalilor indicatori tehnici și teh

nologici normativi, se poate observa că 
pe măsura obținerii unei producții me
dii mai ridicate și livrării animalelor 
la o greutate mai mare, crește eficiența 
economică. Variantele au fost calculate 
cu un cost al furajelor variind între 
7,20 și 7,80 lei kg spor în greutate, por
nind de la premisa asigurării furajelor 
de volu ti din producție proprie, cu cos- 
turi echilibrate, bazate pe randamente 
medii superioare la hectar.

Indicativ al eficienței economice
CONSIDERÎND criteriile menționate 

ca repere principale în elaborarea și 
aplicarea unor tehnologii de producție 
eficiente, se poate stabili rentabilita
tea întregii activități dintr-o unitate 
specializată în creșterea și îngrășarea 
taurinelor (tabelul nr. 2).

în variantele vi—vj a fost luat ca 
exemplu un modul de complex care 
livrează anual 5000 capete de taurine, 
iar în variantele v4—v7 indicatorii teh- 
nico-economici au fost calculați pentru 
3000 taurine livrabile anual. Se obser
vă legătura dintre nivelul producției 
medii, greutatea medie de livrare, ren
tabilitatea producției și eficiența eco
nomică a investițiilor. Astfel, în con
dițiile unei producții medii superioare 
(850—900 grame spor în greutate/zi/ani- 
mal) și a unui cost de producție echi
librat, prelungirea duratei ciclului de 
producție pentru îngrășarea taurinelor 
pînă la o greutate medie de livrare 
de 400—480 kg determină creșterea 
rentabilității producției și a eficienței 
investițiilor, chiar în condițiile unui 
indice de utilizare al capacităților de 
producție mai redus (70%).

Reține atenția și influența prețului 
mediu de livrare asupra rentâbilității 
pe unitatea de produs. La o greutate 
medie de livrare de 401 kg (V3) ren
tabilitatea pe tona de greutate vie este 
mai mare decît la greutatea de peste 
450 kg (V4, V.-,), datorită modului di
ferit in care se repartizează primele 
(sporurile de preț) acordate pentru 
greutatea de livrare. Rolul stimulator 
al acestora scade după realizarea anu
mitor trepte de greutăți (351, 401 kg), 
datorită faptului că aceeași sumă se 
repartizează unei greutăți mai mari.

dr. MARIA STROE
Institutul de economie agrară

(Continuare în pag. 12)



Valorificarea deplina a resurselor de sporire 
a producției in gospodăriile populației w

Sporirea producției animaliere

PRINTRE PRINCIPALELE priori
tăți ale agriculturii în cincinalul 
actual, o importanță deosebită se 
acordă producției animaliere, a 
cărei pondere în totalul producției 
agricole urmează să ajungă pînă în 
1985 la 45—46%, iar în 1990 la 50%.

Măsurile ce se întreprind pentru 
realizarea acestui salt calitativ vizează 
toate "compartimentele de activitate 
privind organizarea reproducției, 
asigurarea bazei furajere, a adăpostu
rilor necesare, creșterea calificării și 
cointeresării materiale a îngrijitori
lor de animale, introducerea celor mai 
avansate și eficiente tehnologii etc., 
precum și toate sectoarele social-eco- 
nomice din agricultură.

Din analiza evoluției efectivului de 
animale în gospodăriile populației (ta
belul nr. 2) rezultă că. în perioada

Tabelul nr. 2
Efectivele și producțiile animaliere in gospodăriile populației

1370 1379

1979
1965

1363

EFECTIVUL DE ANIMALE LA
SFlRȘITUL ANULUI (mii capete)
Gospodării personale ale membrilor
cooperatori
Bovine 1 5b4.5 1 530.6 1 783,0 1 545,1 97.5

din care : — vaci, juninci 930.1 910.7 992.1 874,1 94.0
Porcine 2 351.8 1 803.4 1 832.3 1 855,1 78.9
Ovine 4 938.2 5 014,8 4 478.5 4 409.2 92,3
Caprine 602.4 410.7 338.2 266.9 44.0
Păsări 24 248.5 31 046.4 28 597.4 29 482.2 121.6
Albine (mii familii) 422,5 44» ,5 382.9 459.9 107,0
Gospodării agricole individuale
Bovine 810.9 828 7 943.8 1 035.7 127.7

din care : — vaci 403.5 431.1 494,9 513.2 127.2
Porcine 573.2 519.5 571,2 801,4 139.8
Ovine 1 682.6 1 755.6 1 884.2 2 266,7 134.7
Caprine 201,7 123.1 105,5 107,6 53.3
Păsări 7 807,5 10 135.4 8 381.1 11 544.4 174 9
Albine (mii familii) 271,4 329.1 270.0 458.1 168.8
PRODUCȚIA ANIMALIERĂ
Gospodăriile personale ale membrilor
cooperatori
Carne (mii t) 481,0 508.0 688.0 750,0 155.‘9
Lapte (mii hl) 13 108 14 195 16 753 19 813 151.2
Lină (t) 8 239 9 956 9 861 11 070 134.4
Miere extrasă (t) 1 630 2 094 2 624 3 Q62 187.8

Ouă (mii buc)
Gospodăriile agricole individuale

3 681 3 489 3 889 7 818 212,4

Carne (mii t) 128 177 259 301 235,2
Lapte (mii hl) 5 206 6 458 8 691 10 527 202.2
Lînă (t) 2 571 3 144 3 684 4 543 176,7
Ouă (mii buc) 586 661 736 1 104 188.4
Miere (extrasă (t) 2 140 2 527 2 593 5 212 243.6

1965—1979, în gospodăriile personale 
ale membrilor . cooperatori numărul 
animalelor a scăzut cu aproape 500 mii 
de porcine, peste 500 mii de ovine, 
aproape 40 mii de taurine ; în schimb, 
producția animalieră a avut o evolu
ție constant ascendentă, ca urmare a 
îmbunătățirii raselor și a modului de 
exploatare a animalelor — sporurile 
de producție fiind de : 56% la carne (în 
greutate vie), 51% la lapte, 34% la 
lînă, 88% la ouă, 112% la miere 
extrasă.

In ce privește gospodăriile agricole 
individuale din zonele necooperativi- 

zate, acestea și-au sporit și efectivele, 
și producția animalieră.

în ultimii ani au fost adoptate mă
suri și aplicate reglementări menite să 
sprijine și să cointereseze gospodăriile 
populației în creșterea animalelor. 
Astfel, în Legea nr. 401975 privind 
creșterea și ameliorarea animalelor se 
precizează că statul sprijină dezvol
tarea creșterii animalelor în gospodă
riile populației, asigurând reproducă
tori sau material seminal (prin stațiu
nile comunale de montă), asistență teh
nică și mijloace financiare pentru îm
bunătățirea și amenajarea pajiștilor 
naturale, credite în condiții avanta
joase în vederea procurării de ani
male sau construirii de adăposturi, 
dreptul de a folosi în condiții avanta
joase pășuni și finețe din proprieta
tea de stat, unele sortimente de fu
raje pentru animalele și produsele 
contractate cu statul, prime pentru fie
care junincă .a prima fătare, precum și 

îndrumare tehnică de specialitate, 
asistență veterinară și medicamente de 
uz veterinar.

Ținînd seama de experiența produ
cătorilor fruntași și de rezultatele cer
cetării științifice, se pot formula o se
rie de măsuri în scopul valorificării 
superioare a potențialului de sporire a 
producției animaliere și în gospodări
ile populației :

a) organizarea corespunzătoare a re
producției și realizarea unor rase și 
hibrizi adaptați specificului gospodări
ilor populației și diferitelor zone de 

ie. De exemplu, se simte ne

voia asigurării de găini din rasele 
mixte (sau hibrizi ai acestora) — care 
valorifică foarte bine resursele 
existente în gospodăriile populației și 
sînt preferate de crescători față de ra
sele specializate ; de asemenea, toate 
stațiunile de montă să achiziționeze 
vieri din rase perfecționate și adaptate 
condițiilor locale, iar în zonele de 
munte — armăsari (eventual revenin- 
du-se la sistemul „depozitelor de ar
măsari11) ;

b) aprovizionarea gospodăriilor popu
lației cu pui de o zi și cu purcei 
— problemă deosebit de importantă, 
date fiind dificultățile costului unitar 
ridicat al obținerii acestora în fiecare 
gospodărie în parte. în acest sens, Le
gea privind creșterea și ameliorarea 
animalelor stabilește sarcina pentru 
M.A.I.A. ca, împreună cu consiliile 
populare și cooperația de consum, să 
sprijine organizarea producerii de pur
cei, pui și alte specii și categorii de 
animale, atît în cadrul gospodăriilor 
populației, cît și în cadrul asociațiilor 
de creștere a animalelor sau prin co
operativele de consum din localitate.

c) organizarea de stîne cooperatiste 
care să asigure pășunatul în comun de 
către ovinele aparținînd gospodăriilor 
populației. Cooperația "ele consum, în 
atribuțiile căreia intră organizarea stî- 
nelor cooperatiste, se îngrijește de 
amenajarea pășunilor, asigurarea de 
adăposturi pentru animale, prelucrarea 
și valorificarea produselor, reținînd 
pentru aceste prestații o anumită can
titate din produsele realizate.

Creșterea ovinelor, una din îndelet
nicirile cele mai vechi și mai răspîn- 
dite în gospodăriile populației, se bucu
ră de atenția și sprijinul acordat de 
stat prin scutirea de impozite, reparti
zarea pășunilor necesare, prețuri sti
mulative ș.a. ; această măsură contri
buie la creșterea numărului de ovine 
din gospodăriile populației și' ’a canti
tăților de produse valorificate prin co
merțul socialist. în județul Iași, de 
pildă, ca urmare a preocupărilor de 
mai mulți ani ale cooperației de con
sum, există actualmente aproape 300 
de stîne cooperatiste, prin care în 1980 
s-a organizat pășunatul a cca. 200 mii 
de ovine, iar în acest an este proiectat 
să se ajungă la 210 mii ; .

d) utilizarea cît mai largă în hrană 
animalelor a reziduurilor din industria 
alimentară și a resturilor culinare de 
la cantine și unitățile de alimentație 
publică. în scopul desfășurării unor ac
tivități eficiente se impune elaborarea 
unor proiecte, tehnico-economice la a 
căror fundamentare să se țină seama 
de specificul și particularitățile acestei 
activități, dimensiunile reduse ale fer
melor, posibilitățile de amenajare ale 
unor adăposturi în construcții care au 
avut altă destinație, modul de asigura
re a animalelor de reproducție sau a 
animalelor pentru îngrășat, asigurarea
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furajelor necesare în perioadele cînd 
nu funcționează cantinele sau restau
rantele, asigurarea unor cantități mi
nime de furaje concentrate, care să fie 
administrate ca adaos la cele prove
nite din resturi culinare, metode de 
colectare, transport și sterilizare a res
turilor culinare, probleme privind or
ganizarea producției și a muncii, va
lorificarea producției etc., _ astfel incit 
consumurile specifice de furaje .pentru 
obținerea unei unități de produs și 
costurile de producție să favorizeze 
autogeștiunea economico-financiară.

e) dezvoltarea în gospodăriile popu
lației a unor ramuri zootehnice cu o 
pondere mică în totalul producției, dar 
ale căror produse sînt foarte solicitate 
pe piața internă și externă, cum sînt : 
apicultura, sericicultura. cunicultura, 
creșterea animalelor mici pentru blană 
ș.a.

Asigurarea bazei furajere

RITMURILE de creștere a efective
lor de animale și a producției anima
liere sînt influențate în mod hotărîtor 
de gradul de asigurare a bazei furajere. 
Deși problemele asigurării furajelor 
necesare creșterii animalelor în gospo
dăriile populației se pun diferit în zo
nele de șes față de cele de deal-munte, 
în gospodăriile personale ale membri
lor cooperatori față de gospodăriile 
agricole individuale din zonele neco- 
operativizate sau față de gospodăriile 
muncitorilor și funcționarilor din me
diul rural, trăsătura comună o consti
tuie necesitatea de a utiliza în cît mai 
bune condiții toate resursele furajere i 
existente în zonă și de a spori produc- I 
ția de nutrețuri, astfel încît să se va
lorifice superior potențialul de pro- j 
ducție al fiecărei gospodării, crescind 
gradul de asigurare cu produse anima- i 
liere a fiecărei familii și localități și | 
mărindu-se cantitățile livrate la fondul I 
de stat.

Cea mai importantă acțiune în acest | 
domeniu o constituie ameliorarea eoni- i 
plexă și valorificarea superioară a ce
lor 4,4 milioane hectare din pășuni și : 
finețe naturale, din care o bună parte i 
se află în folosința sau în proprietatea 
gospodăriilor populației. Dacă pe tere
nurile de șes, începînd din acest an s-a 
trecut în mod obligatoriu la reinsămin- 
țarea periodică a suprafețelor eu pă
șuni și finețe, pe terenurile in pantă 
trebuie procedat la supraînsămînțare. 
concomitent cu lucrări de grăpare, 
ingrășare. drenare etc. în multe zone 
de deal și munte, prin ameliorarea pă
șunilor s-a ajuns la dublarea și chiar 
triplarea cantităților de furaje.

Cele mai bune rezultate se înre
gistrează atunci cînd pășunile alpine 
sînt repartizate crescătorilor de animale 
— mai ales celor asociați — pe o pe
rioadă lungă de timp ; aceasta duce la 
creșterea cointeresării materiale pentru 
executarea lucrărilor ce se impun în 
vederea sporirii producției ele masă 
verde.

De «exemplu, asociația crescătorilor 
de animale din comuna Dîmbovița, 
jud. Argeș, amenajîr*!  pajiștile natu
rale de munte la o altitudine de 
1 500—1 700 m, a realizat 20—30 t masă 
verde la hectar. Această asociație nu 
se limitează la. ameliorarea și exploa
tarea în comun a pajiștilor naturale, ci 
realizează totodată prelucrarea și va

lorificarea laptelui, asigurînd o bună 
calitate a produselor și creșterea veni
turilor. De fapt, județul Argeș — în 
care în ultimele decenii a existat o 
preocupare permanentă pentru amelio
rarea pajiștilor naturale — ocupă 
locuri fruntașe pe țară în ce privește 
creșterea taurinelor și ovinelor. Astfel 
la densitatea taurinelor (59,1) și a va
cilor (3,2) la 100 ha teren agricol ju
dețul Argeș ocupă locul 3, iar la pro
ducția medie anuală de lapte pe o 
vacă — locul întîi, cu 2 375 1' (anul 
1979).

O contribuție însemnată la asigurarea 
furajelor necesare gospodăriilor perso
nale ale membrilor cooperatori are re
partizarea cantităților necesare în ca
drul retribuției în natură.

Forma de retribuție cu cote procen
tuale, din producția realizată la recol
tarea unor furaje, mai ales în perioa
dele de ploi abundente (la prima coasă 
de trifoliene sau de finețe naturale în 
zonele de deal-munte, ca și pentru re
coltarea cocenilor) este foarte avanta
joasă atît pentru cooperativele agri
cole de producție, cit și pentru membrii 
cooperatori. Ea stimulează executare?, 
recoltării într-o perioadă mai scurtă, 
realizarea în condiții mai bune a uscă
rii, transportului și depozitării, mărin
du-se cantitățile de furaje disponibile 
atît pentru gospodăria obștească a 
U.A.P., cît și pentru gospodăriile per
sonale. Totodată, se obțin mai multe 
coase de fin de pe terenurile cultivate 
cu lucerna, trifoi sau de pe fînețele na
turale, se eliberează mai repede tere
nurile pe care urmează să se efectueze 
arături și insămînțări de toamnă.

Atît în zonele de șes cît și în cele de 
deal-munte, în gospodăriile populației 
este necesar să se extindă culturile fu
rajere intensive de mare randament, 
cum sint : lucerna, trifoiul, sfecla 
furajeră, guliile furajere etc., de 
la care se pot obține cantități 
mari de substanțe nutritive la un 
hectar cultivat. în acest scop, ’ se 
impune creșterea preocupărilor orga
nelor agricole, ale cooperației de con
sum și consiliilor populare pentru 
popularizarea tehnologiilor celor mai 
potrivite, diferențiate pe zone, pentru 
aprovizionarea cu semințele necesare 
și cu unelte specifice cultivării, între
ținerii și recoltării culturilor furajere

Este, de asemenea necesar să se 
extindă producerea, aprovizionarea și 
livrarea către gospodăriile populației 
a unor unelte și mijloace tehnice de 
complexitate redusă (tocătoare de sfe
clă și de gulii furajere, mori cu ciocă
nele etc.), cu care să se poată pregăti 
furajele înainte de a fi administrate în 
hrana animalelor. Aprovizionarea cu 
uree furajeră, drojdie furajeră, pre- 
mixuri și alte ingrediente necesare în
nobilării furajelor grosiere sau a fînu- 
rilor de calitate slabă reprezintă o altă 
cerință de actualitate.

Literatura de specialitate și experi
ența pledează pentru înnobilarea nu
trețurilor grosiere și a linurilor de 
slabă calitate, procedeu prin care se 
pot înlocui pînă la 20% din necesarul 
de proteine din hrana animalelor. 
Unele dificultăți în procurarea ureii 
furajere, ca și pericolul unor greșeli de 
administrare care să provoace intoxi
cații au făcut ca această metodă să nu 
fie practicată decît într-uh număr 
restrîns de unități.

Din acest punct de vedere conside

răm ca foarte valoroasă experiența 
acumulată de crescătorii de taurine la 
îngrășat din comuna Șuiei, jud. Argeș 
care, sub directa îndrumare a spe
cialiștilor de ia circumscripția agrozo- 
oveterinără, au îngrășat și livrat la 
fondul de stat, în anul 1980, 142 de tău- 
rași la care au realizat un spor mediu 
zilnic de 0,8—1,1 kg. în vederea aplică
rii metodei respective au fost luate mă
suri privind instruirea crescătorilor, 
procurarea ureii, organizarea producerii 
de uruială de porumb cu ciocălăi chiar 
la sediul circumscripției etc.

în vederea creșterii conținutului în 
proteine a indicelui de consumabilitate 
și de digestibilitate, pot fi utilizate di
ferite metode fizice (tocare, înmuiere, 
aburire, sărare, melasare), chimice (tra
tare cu alcalii sau cu acizi), biologice 
(fermentare) ș.a. a căror valoare a fost 
demonstrată de experimentările făcute 

. de diferite institute de cercetări științi
fice și unități fruntașe. Pentru extin
derea acestora în practică sînt necesa
re acțiuni cu caracter tehnic, organiza
toric, economic și de propagandă.

O altă resursă furajeră mai puțin 
utilizată în ultimii ani o constituie 
pajiștile naturale de pe terenurile 
aflate în fondul silvic. La Consfătuirea 
de lucru pe probleme de agricultură de 
la Brașov, din ianuarie a.c., s-a stabi
lit, ca, odată cu măsurile care se im
pun pentru apărarea fondului silvic, 
să existe o preocupare mai mare pen
tru folosirea corespunzătoare a acestei 
resurse, secretarul general al parti
dului indicînd ca, anual, Ministerul 
Agriculturii și cel al Economiei Fo
restiere să stabilească suprafețele pen
tru pășunat — de 2,5—3 milioane de 
hectare. în afară de o cantitate apre
ciabilă de masă verde ce se poate rea
liza de pe aceste suprafețe, pădurea 
poate oferi și alte resurse furajere mai 
puțin utilizate în ultimele decenii : 
materie primă pentru frunzare sau 
pentru făină de conifere, ghindă, jir 
etc.

O problemă care interesează nu 
numai gospodăriile populației este 
aceea a utilizării eficiente a produse
lor secundare rezultate din industria
lizarea laptelui : zer, zară, lapte degre- 
sat etc. Organizarea de capacități de 
prelucrare de proporții miei, la nive
lul unui consiliu unic agroindustrial sau 
a 2—3 comune va reduce distanta de 
transport al laptelui către fabrică și al 
subproduselor către crescătorii de ani
male, favorizînd utilizarea mai com
pletă a laptelui, concomitent cu redu
cerea costurilor, a consumului de car
buranți și a pierderilor în timpul trans
portului. Dacă și în gospodăriile popu
lației se va generaliza utilizarea în 
hrana vițeilor a laptelui degresat sau 
a înlocuitorilor de lapte (înlavit), se 
vor obține creșterea cantității de lapte- 
marfă și o dezvoltare mai bună a vi
țeilor. ca urmare a prelungirii perioa
dei de alăptare.

Asupra acestor aspecte — și a altora 
pe care nu le-am amintit — crescătorii 
de animale, ca și organele de îndru
mare și de conducere a . agriculturii 
trebuie să-și îndrepte atenția în vede
rea unei mai bune asigurări a bazei 
furajere, condiție esențială a sporirii 
efectivelor de animale și a producției 
acestora.

dr. N. DAVID



APROVIZIONAREA POPULAȚIEI 
ÎN PERIOADA DE TOAMNĂ—IARNĂ

MIEZUL de toamnă aduce, în viața 
economică și socială, preocupări 
specifice. în întreprinderi și cen

trale, oamenii muncii desfășoară cu e- 
forturi sporite întrecerea, pentru rea
lizarea planului și angajamentelor pe 
acest an, stabilesc, în adunări generale, 
măsurile pregătitoare pentru abordarea 
sarcinilor din 1982. Pe ogoare forțele 
satelor sînt concentrate la încheierea 
lucrărilor de recoltare, pregătirea te
renului și însămînțarea culturilor de 
toamnă ; o activitate susținută se 
desfășoară la bazele de recepție, 
la însilozarea furajelor, în fer
mele zootehnice, în fabricile de zahăr, 
ulei, conserve și în eelelalte unități ale 
industriei alimentare, pentru valorifi
carea deplină și superioară a roadelor 
toamnei.

Piețele agroalimentare, magazinele 
prezintă o variată și bogată ofertă de 
produse destinate consumului curent și 
constituirii rezervelor pentru iarnă ale 
populației. Fermele legumicole din ju
dețul Cluj au livrat la fondul pieței 
cantități de legume de cîmp, cartofi, 
fructe cu 1 000—2 500 de tone mai mari 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, depășind, de asemenea, 
considerabil livrările la fondul de stat 
și volumul prelucrării în secțiile de in
dustrializare ale Trustului horticulturii. 
Numai în marea piață bucureșteană 
Obor, în august-septembrie și în pri
ma decadă a acestei luni au fost puse 
la dispoziția cumpărătorilor aproape 
5 500 tone de cartofi, 525 tone de ceapă, 
1 500 tone de roșii, 1 000 tone de varză, 
1 600 tone de ardei, 720 tone de vinete, 
peste 2 000 tone de struguri, 740 tone de 
alte fructe etc., constatîndu-se o creș
tere a cantităților primite și desfă
cute zilnic, pe măsura intensificării re
coltării. Fermele de stat și cooperatiste, 
producătorii individuali alimentează 
îndestulător, cu legume și fructe, și ce
lelalte localități urbane. Decurge rit
mic aprovizionarea cu produse zooteh
nice — carne, ouă, lapte. Au ajuns în 
magazine primele livrări de produse 
din campania de industrializare 1981— 
1982 ; numai fabrica de zahăr din Ro
man înregistrează o depășire de peste 
1 100 de tone a cantității de sfeclă pre
lucrate zilnic, cea din Sascut — de 400 
tone, fabrica de conserve Vădeni trans
formă în fiecare zi 700 tone de tomate 
în pastă și suc de roșii.

Aprovizionare ia nivelul 
unui consum rațional

EXISTĂ, la ora actuală, suficiente 
mărfuri agroindustriale pentru a asi
gura o aprovizionare și un consum la 
nivelul necesităților reale. Iar ținînd 
seama, pe de o parte, de nivelul recolte
lor, de stadiul culegerii lor, de noile 
capacități de înmagazinate, prelucrare 
și desfacere puse în funcțiune, pe de 

altă parte de măsurile luate pentru a 
asigura o bună distribuire a produselor 
sub raportul repartizării în teritoriu, al 
operativității și ritmicității, există, tot
odată, premisele ca procesul de aprovi
zionare a populației să se deruleze în 
continuare în mod corespunzător, potri
vit hotărîrilor conducerii de partid și 
de stat privind satisfacerea cît mai de
plină a cerințelor de bunuri materiale, 
creșterea bunăstării celor ce muncesc.

Fond de marfă variat, 
în cantități sporite

PROGRAMUL stabilit pentru apro
vizionarea populației pe perioada de 
toamnă-iarnă are în vedere un fond de 
marfă sporit față de perioadele cores
punzătoare din anii anteriori ; prin 
buna lui gospodărire și distribuire vor 
putea fi contracarate efectele condiții
lor climatice care au determinat minu
suri la unele culturi, de pildă la ceapă.

Astfel, în Capitală, pînă la sfîrșitul 
anului vor fi puse la dispoziția popu
lației cantități mai mari decît în tri
mestrul IV 1980 : cu 9 la sută la carne 
și preparate din carne, eu 85,2 la sută 
la untură, cu 9,8 la sută la ulei, cu 8,1 
la sută la zahăr, cu 27,3 la Sută la mă
lai, cu 36,8 la sută la lapte, cu 12,2 la 
sută la ouă, cu 20,3 la sută la pește ș.a. 
Creșteri similare sînt prevăzute în pro
gramele stabilite la nivelul fiecărui ju
deț, un rol însemnat în realizarea lor 
avîndu-1 aplicarea măsurilor de autoa- 
provizionare, care trebuie bine înțelese, 
aplicate eu inițiativă și răspundere, va- 
lorificîndu-se pe deplin posibilitățile 
locale și asigurîndu-se necondiționat 
livrările la fondul de stat, cel puțin la 
nivelul stabilit. Totodată, un aport deloc 
neglijabil în balanța aprovizionare- 
consum îl aduce de pe acum autoapro- 
vizionarea locuitorilor de la sate și 
orașe, stimulați și sprijiniți în folosirea 
resurselor gospodăriei personale pen
tru cultivarea de legume, cartofi ș.a., 
pentru creșterea de păsări și animale 
de carne.

în ce privește îmbrăcămintea și în
călțămintea de sezon, pe baza adaptă
rii corespunzătoare a programelor de 
fabricație din industria ușoară, maga
zinele urmează să pună în vînzare — 
în comparație cu precedenta perioadă 
de toamnă-iarnă — cu 15 la sută mai 
multe paltoane, cu 4,3 la sută mai multe 
pardesie. raglane, canadiene, cu 4 la 
sută mai multe ghete, bocanci, cizme, 
șoșoni din piele artificială. înlocuitori și 
cauciuc.

Distribuire echitabilă 
a produselor

UNELE dereglări apărute în desfășu
rarea aprovizionării populației au putut 7 

fi curmate la însăși sursa lor, prin mă
surile ferme luate operativ de către con
ducerea de partid și de stat. La cererea 
și spre deplina satisfacție a oamenilor 
muncii, recentul Decret al Consiliului 
de Stat privind măsuri pentru preve
nirea și combaterea unor fapte care 
afectează buna aprovizionare a popu
lației sancționează cumpărarea în sco
puri de stocare a unor produse alimen
tare, cumpărarea de produse făinoase 
pentru a fi folosite la furajarea ani
malelor, sustragerea, distrugerea sau 
degradarea de produse agricole. Se in
stituie, totodată, obligația consiliilor 
populare de a organiza desfacerea za
hărului și uleiului pentru cetățenii care 
își au domiciliul sau locul de muncă în 
localitatea ori zona urbană respectivă, 
pentru a se evita aglomerările și de
plasările. Noua reglementare întărește 
aplicarea normelor de etică, echitate, 
de conviețuire socială într-un domeniu 
de larg interes, impune lucrătorilor din 
comerțul cu produse alimentare res
pectarea condițiilor stabilite de consi
liile populare, consolidează ciclul fi
resc al aprovizionării orașului cu pro
duse agricole și a satului cu produse 
industriale, promovează concepția unui 
consum rațional, corespunzător cerin
țelor fiziologice, pentru o alimentație e- 
chilibrată, sănătoasă.

Ritmicitatea desfacerilor — 
problemă de organizare

PENTRU CETĂȚEAN, aprovizionarea 
cu legume, cartofi, fructe în vederea 
iernii este o chestiune de prevedere în 
limitele obiceiurilor de consum, iar a- 
provizionarea cu produse alimentare 
pentru uzul curent — o chestiune de 
planificare a propriei gospodării, în 
limitele necesarului real. Raportată 
însă la nivelul ansamblului popu
lației, prevederea și planificarea de
vin, în circuitul producător-comerț, o 
problemă de organizare, de a cărei re
zolvare corectă depind în mare măsură 
ritmicitatea și operativitatea aprovizio
nării.

Relațiile, atribuțiile, responsabilită
țile ce constituie cadrul acestei organi
zări sînt clar definite prin normele în 
vigoare ; ceea ce se cere este respecta
rea lor strictă de către toți cei impli
cați, cu conștiința importanței sociale 
a muncii lor. Disciplina în acest do
meniu trebuie, totodată, să fie urmă
rită riguros de către consiliile populare, 
de către comisiile de control al oame
nilor muncii, care să intervină opera
tiv pentru prevenirea și înlăturarea 
oricăror dereglări și abateri, astfel ca 
fondul de marfă destinat pieței să a- 
jungă la cumpărător în mod integral, 
ritmic, în condiții cît mai bune de păs
trare a calității.

Adrian RUSU '



NAȚIONALĂ

Mecanismul economico-financiar: functionalitate-eficientă* >

Normative de producție netă

UNUL din principiile fundamenta
le ale aplicării noului mecanism 
economico-financiar îl reprezintă 

creșterea eficienței economice prin re
ducerea permanentă a costurilor de 
producție și îndeosebi a costurilor ma
teriale, care contribuie în mod direct 
la creșterea valorii producției nete, spo
rirea beneficiilor, disponibilizarea și 
asigurarea unor resurse suplimentare 
de materii prime și materiale necesare 
realizării și depășirii producției fizice 
planificate.

Pentru economia națională, în actua
la etapă cît și în perspectivă — cînd 
are loc o restrîngere relativă a resur
selor materiale — interesează în mod 
deosebit ca maximizarea producției ne
te să aibă în vedere minimizarea (re
ducerea) costurilor materiale, respectiv 
a consumurilor specifice de materii 
prime, materiale și energie. Din aceste 
motive, apreciem ca fiind necesară, 
pentru activitatea de conducere a uni
tăților economice, luarea în considerare 
a trinomului costuri materiale (consu
muri specifice) — producție fizică — 
producție netă (vezi figura). Minimiza
rea costurilor materiale conduce la ma
ximizarea producției nete prin crește
rea valorii relative (a ponderii acesteia) 
în producția marfă și drept urmare și 
creșterea absolută a producției nete. 
Aceasta reprezintă, de fapt, principala 
cale de maximizare a producției nete, 
prin aceea că orice reducere de cos
turi materiale se regăsește ca valoare 
absolută într-o creștere de producție 
netă la același volum de producție fizică 
și marfă fabricată. Avînd în vedere că 
reducerea valorii absolute a costurilor 
materiale se realizează în principal 
pe seama reducerii consumurilor speci
fice unitare pe produs, a reducerii con
sumurilor materiale pe produs, aceasta 
înseamnă că din aceleași resurse mate
riale se realizează o producție fizică 
mai mare și prin aceasta o producție 
marfă mai ridicată. Depășirea produc
ției fizice și, ca urmare, a producției 
marfă, permite maximizarea producției 
nete prin creșterea valorii absolute a 
acesteia în paralel cu creșterea valo
rică a producției industriale.

Trinomul : costuri — 
producție fizica — producție netă

TRINOMUL costuri materiale — pro
ducție fizică — producție netă, prin 
punerea în evidență a corelației din
tre nivelul reducerii consumurilor spe
cifice, al creșterii producției fizice și 
al maximizării producției nete, suge
rează în același timp și concluzia că, la 
nivelul unităților economice, în vede
rea maximizării producției nete, hotă
râtoare sînt depășirea producției nete și, 
respectiv, reducerea costurilor nu numai 
pe total, dar și pe fiecare produs în 
parte, astfel îneît să poată exista garan
ția realizării și depășirii producției ne
te pe total întreprindere.

La această concluzie se poate ajunge, 
de altfel, și dacă, pornindu-se de la 
obiectivul prioritar al oricărei unități 
economice, de a maximiza producția 
netă, se stabilește ca aceasta să devină

pe fiecare produs planificat
I funcția obiectiv a respectivei întreprin- 
I deri, respectiv că :
; max PN -» F (funcția obiectiv), ceea 

ce conduce la următoare" relație : 
F(max.) = PnAXA 4- Pn^Xa 4- PncXc + 

! 4- ... 4-Pn.vXv
n 

sau că: F = max.

în care :
Pn; = producția netă unitară a pro
dusului i ;
Pn — Pn.i; Pnp;... Pnjv ;
Xj = cantitatea (în unități fizice) ce 
o va produce din produsul i ;
X; = X.t ; XB.....  Xn.

Dacă acestea sînt concluziile teoreti- 
: ce și practice în legătură cu maximiza

rea producției nete, și anume că aceas
ta depinde de felul în care se realizea
ză producția netă pe fiecare produs în 
parte, să vedem ce se întîmplă în prac
tica economică actuală. în prezent, pro
ducția netă se stabilește, de fapt, ca ur
mare a unei diferențe pe total între
prindere între producția marfă (pro
ducția globală pentru producția netă) 
planificată sau realizată și costurile 
materiale planificate sau realizate pen
tru o anumită perioadă de plan : an. 
trimestru, lună. Dacă producția marfă 
sau producția globală pentru calculul 
producției nete este întotdeauna depen
dentă de produsul realizat dintre pro
ducția fizică planificată sau realizată 
și prețul de vînzare (de regulă prețul 
de producție) a acesteia, nu același lu
cru se poate spune despre costurile ma
teriale realizate și planificate, care se 
stabilesc întotdeauna în funcție de con
sumurile specifice ale fiecărei unități 
economice în parte. Sînt frecvente ca
zurile cînd două întreprinderi din ace
eași centrală Industrială, deși au o 
structură de producție aproximativ a- 
semănătoare și uneori cam același ni
vel de producție marfa, totuși costurile 
planificate și, ca urmare, producția netă 
planificată să fie diferită tocmai ca ur
mare a faptului că producția netă se 
stabilește ca o diferență între produc
ția marfă (respectiv producția globală 
pentru calculul producției nete) și cos
turile materiale. Producția netă, 
după opinia noastră, ar trebui stabilită 
ca o sumă a producției nete planificate 
și respectiv realizate pentru fiecare pro
dus în parte, după formula prezentată 
mai sus. Aceasta ar permite maximiza
rea funcției obiectiv a producției nete, 
funcție obiectiv ce ar trebui luată în 
considerare de către orice unitate eco
nomică din țara noastră, indiferent de 
profilul ei tehnologic și de ramura din 
care face parte.

Modalitatea de calcul actuală condu
ce la practica ca fiecare întreprindere, 
după stabilirea costurilor materiale și 
totale proprii în funcție de condițiile 
specifice, să-și stabilească producția ne
tă prin diferențe față de producția va
lorică totală stabilită în funcție de pre
țuri de vînzare fixe. Această practică 
înseamnă însă confirmarea unei situa
ții de fapt și anume aceea că în condi
țiile unei producții fizice aproximativ 
egale (ca structură a produselor și a 
producției etc.) producția netă să dife

re ca masă de la o întreprindere la al
ta nu numai în raport cu producția 
marfă realizată, 3âr și, mai ales, în 
raport cu costurile de producție ce di
feră de la o întreprindere la alta.

Un asemenea mod de abordare în
seamnă o confirmare prin plan a unor 
situații de fapt, și anume aceea că în
treprinderile au voie să vină cu costuri 
diferite în funcție de nivelul lor de 
organizare și de tehnicitate. Această 
modalitate de abordare a calculului 
producției nete — fie că este vorba de 
plan fie că este vorba de realizări — 
nu încurajează preocuparea colective
lor de oameni ai muncii cu rezultate 
mai slabe să depășească media produc
ției nete pe ramură, deoarece le sînt 
recunoscute costurile proprii, ceea ce 
permite; ca an de an să vină cu pro
ducția netă calculată ca mai sus.

Pentru eliminarea acestui dezavantaj 
major al calculului producției nete 
proDunem luarea în considerare — cel 
puțin experimental deocamdată — a 
calculului producției nete pe total între
prindere in funcție de producția netă 
unitară pentru fiecare produs în parte, 
așa după cum. de altfel, o presupune 
și maximizarea funcției obiectiv a pro
ducției nete, ceea ce ar însemna ca, 
odată cu aprobarea ordinului de preț 
de vînzare (de producție, de livrare, cu 
amănuntul), să se stabilească și să se 
aprobe, în același timp, și producția ne
tă. precum și beneficiul în valori abso
lute a respectivului produs, semifabri
cat, piesă de schimb, lucrare sau ser
viciu executate pentru terți. Stabilirea 
producției nete odată cu stabilirea pre
țului de vînzare este o operație posi
bilă și s-ar adopta de către organele 
de prețuri odată cu ocazia fundamen
tării prețurilor de producție.

în acest caz calculul producției nete 
pe ateliere, secții, întreprinderi, atît 
planificate cît și realizate, s-ar efectua 
pe cale directă prin înmulțirea producți
ei fizice (planificate și realizate) cu va
lorile producției nete (planificate și re
alizate).
Optimizarea sarcinilor de plan 
la nivel de secție, atelier

O ASEMENEA abordare a calculului 
producției nete, prin stabilirea de nor
mative pe produs a producției nete în 
paralel cu aprobarea prețului de vîn
zare, prezintă următoarele avantaje:

• permite cunoașterea producției ne
te pe fiecare produs în parte și nu nu
mai cunoașterea prețului de vînzare și 
respectiv cunoașterea producției marfă 
realizată din produsul respectiv, ceea 
ce conduce la lansarea în producție, o- 
dată cu planul producției fizice în uni
tăți naturale, a producției nete aferen
tă, precum și a producției marfă afe
rentă :

• permite defalcarea producției nete 
pe secții și ateliere în cadrul fiecărui 
produs în funcție, de pildă, de ponde
rea retribuției directe sau de ponderea 
costurilor materiale ;

• face mai accesibilă înțelegerea 
de către toți oamenii muncii din secții 
și ateliere a semnificației și conținutu
lui producției nete pentru fiecare pro
dus în parte ;
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sarcinile de plan• leagă mai clirect 
ale producției fizice de producția netă, 
deoarece producția netă planificată re
prezintă produsul dintre producția netă 
unitară și cantitatea de produse ;

• permite ca, odată cu modificarea 
prețurilor de vînzare, să se modifice și 
conținutul unitar al producției nete, pre
cum și o planificare mai ușoară pe lu
nă, trimestru, an a producției nete o- 
dată cu stabilirea producției marfă pe 
perioada următoare ;

• în cazul nerealizării sau depășirii 
producției nete pe total întreprindere,

Creșterea animalelor
(Urmare din pag. 7)

Deși efortul de a îngrășa un animal de 
la 401 kg la 450—480 kg este mai 
mare (reflectîndu-se în costul de pro
ducție), producătorul primește același 
spor de preț. Aceste aspecte eviden
țiază necesitatea ca sistemul premial 
ce completează prețurile de producție, 
de contractare și de achiziție să fie gra
dat corespunzător cu eforturile econo
mice de realizare a unei greutăți mai 
mari a animalelor, pentru a deveni și 
mai stimulativ.

în elaborarea unor tehnologii pentru 
obținerea de greutăți superioare de li
vrare a animalelor, variantele cele mai 
eficiente sînt acelea care prevăd o pe
rioadă minimă de finisare de 60 zile 
(v2—v5). în acest fel, se obțin producții 
medii ridicate, asupra cărora se repar
tizează economic consumul de furaje 
și celelalte cheltuieli materiale. Se 
poate observa că în complexele mai 
mici, prin aplicarea unor asemenea 
variante tehnologice — deși indicele 
de utilizare a capacităților de produc
ție se reduce pînă la 73%, — rentabi
litatea producției determină un coefi
cient ridicat de eficiență a investițiilor. 
Explicația constă în volumul redus al 
investițiilor suplimentare pe care le 
solicită complexele de dimensiuni mici, 
precum și în utilizarea integrală a 
adăposturilor, fără a exista riscul „cri
zei de viței" la populare.

în situațiile în care costurile de

sau nere- 
măsurilor

producției 
de 
Și

permite localizarea depășirii 
alizării pe produs, cu luarea 
ce se impun.

Calcularea pe produs a 
nete, odată cu stabilirea prețului 
vînzare este necesar să fie corelată 
cu prevederile din Legea prețurilor ca-y 
re permite ca pentru produsele noi să se 
prevadă un beneficiu mai mare și res
pectiv o producție netă mai mare, sti- 
mulîndu-se, în acest fel, înnoirea pro
duselor. Concomitent, această metodă 
permite generalizarea tehnologiilor în
aintate în fabricarea fiecărui produs la’

in sistem industrial
producție înregistrează valori ridicate, 
livrarea animalelor la o greutate me
die superioară determină o producție 
sporită de carne, dar în condițiile unei 
rentabilități mai scăzute. Dacă, de 
exemplu, numai 50% din furajele de 
volum se produc în ferme proprii (res
tul fiind achiziționate de la alte uni
tăți sau de la producători individuali), 
costul furajelor crește la 9,25—9,40 
lei/kg spor în greutate. Consîderînd și 
situații în care, datorită unor cauze de 
ordin organizatoric, procentul de sa
crificări de necesitate crește peste 
5—6%, iar producțiile medii nu ating 
nivelul scontat, costurile de producție 
pot spori cu circa 17—18%. în situa
țiile respective (vs—V7), realizarea unor 
greutăți superioare de livrare a anima
lelor și prelungirea în acest scop a du
ratei ciclului de producție determină 
un indice de utilizare a capacităților 
de numai 70%, fără ca reducerea a- 
cestuia să fie compensată de o rentabi
litate corespunzătoare a producției. 
(Bineînțeles. însă, rentabilitatea nu este 
un scop în sine, ci o condiție, obiec
tivul primordial rămînînd realizarea 
unei producții de carne cît mai mari).

Acest indicator, determinat atît de 
durata ciclului de producție cît și de 
gradul de ocupare a adăposturilor, 
poate constitui un mijloc de control 
al eficienței economice a tehnologiilor 
și a activității de producție a cărnii de 
taurine în sistem industrial. Un alt 
mijloc de control asupra echilibrului 

nivelul celor mai bune rezultate, prin 
aceea că obligă fiecare întreprindere să 
se intereseze de locul (unitatea econo
mică) unde respectivul produs se rea
lizează cu producție netă maximă ; în 
acest fel, centralele industriale — inte
resate să obțină pe ansamblu o produc
ție netă cît mai mare — pot efectua o 
planificare a producției fizice pe între
prinderi care să le dea garanția că ob
țin o producție netă maximă pe produs.

în acest scop, fiecare întreprindere 
este interesată să-și fundamenteze pro
ducția netă pe produs, să introducă 
costurile normate, să-și perfecționeze 
calculația costurilor în sensul de a da 
atenție evidențierii costurilor pe artico
le de calculație și elemente primare, 
ceea ce ar conduce la obligativitatea 
trecerii pe calculator a evidenței cos
turilor și a producției nete pentru fie
care produs în parte. Producția netă 
pe produs permite urmărirea produse
lor pe baza ciclului de viață al acesto
ra. astfel încît să se poată sesiza mo
mentul cînd acestea au ajuns la matu
ritate sau în declin, accelerînd proce
sul de înnoire a producției.

în concluzie, apreciem că adoptarea 
unor normative de producție 
produse ar constitui un nou 
tativ în metodologia actuală 
a producției nete. Măsura 
pune nu numai pentru produsele noi, 
dar și pentru toate produsele existen
te, situație posibilă și necesară de alt
fel în această etapă dacă se are în ve
dere că în prezent are loc și o reevalu
are a prețurilor de vînzare a produse
lor, cu care ocazie s-ar putea stabili și 
conținutul de producție netă precum și 
de beneficiu.

netă pe 
salt cali- 
de calcul 
s-ar im-

dr. Ionel DUMBRAVA
■Constanța

--------------------------- ----- <_________________  
funcțional al unui complex industrial 
de creștere și îngrășare a bovinelor 
este determinarea corelației dintre 
producția marfă și sporul în greutate 
vie realizat în cursul unui an calen
daristic. în unitățile cu rezultate fi
nanciare pozitive, sporul se si
tuează la un nivel de peste 85% 
față de producția marfă, care în acest 
caz se realizează pe baza efortului pro
priu al unității. Scăderea raportului 
dintre sporul total în greutate și pro
ducția marfă sub 0,7—0,5 semnifică 
faptul că în anul respectiv unitățile 
contribuie numai într-o măsură redusă, 
prin efort propriu, la realizarea pro
ducției marfă. Optimul economic în 
aplicarea tehnologiilor de produc
ție a cărnii de taurine depinde, în 
esență, de modul de combinare și uti
lizare a factorilor de producție, ca ex
presie a bunei gospodăriri a resurselor 
materiale, financiare și umane exis
tente și a echilibrării relațiilor dintre 
unitățile ce concură la realizarea pro
ducției de carne. Elaborarea și aplica
rea unor tehnologii de producție adec
vate fiecărui tip dimensional de com
plex, precum și nivelul de alocare al 
factorilor presupun, în primul rînd, op
timizarea producției în condiții de mi
nimizare a cheltuielilor materiale pe 
baze reale. Corelată cu tehnologiile de 
producție, cercetarea științifică veteri
nară trebuie să perfecționeze continuu 
tehnologiile sanitar-veterinare, ce 
se aplică în complexele industriale de 
îngrășare a taurinelor, pentru menține
rea sănătății animalelor și a capacității 
lor productive.



Reducerea consumurilor materiale și energetice - 
factor hotaritor a! creșterii eficienței*)

*) Prima parte a articolului a apărut în 
nr. 41'1981 al revistei

**) Vezi, în acest sens, Revista economică 
nr. 2 șl 8 din 1877, 5/1978, 11/1979

IMPERATIVUL reducerii sub
stanțiale și într-un proces conti
nuu a consumurilor de materii 

prime și materiale, a consumurilor e- 
nergetice se răsfrînge, practic, asupra 
tuturor domeniilor economice, a sferelor 
vieții sociale. Privite însă prin prisma 
ponderii în cosumul global de energie 
și materii prime — pondere care vari
ază substanțial chiar la nivelul in
dustriei —, se conturează o serie de 
priorități, pot fi detașate acele subra- 
muri în care consumul este mai pro
nunțat și unde aplicarea operativă a 
măsurilor de reducere a acestor con
sumuri vădește efecte mai importante, 
în această optică, într-un prim articol 
ne-am referit la metalurgie, propunîn- 
du-ne ca, în cele ce urmează, să ana
lizăm factorii tehnico-economici apți 
să asigure, într-o perioadă de timp cit 
mai mică, diminuarea consumurilor de 
materii prime și energie în alte cîteva 
ramuri industriale importante.

Exigențe sporite pentru folosirea 
largă a produselor 
și tehnologiilor economicoase

&

LA REDUCEREA consumului de 
combustibili și energie, industria con
structoare de mașini poate contribui 
în dublă calitate, și anume : prin rați-y 
onalizarea și reducerea propriilor con
sumuri energetice în unitățile de pro
ducție ; prin intermediul diminuării 
consumurilor energetice în celelalte ra
muri, ca urmare a fabricării și livrării 
unor mașini, utilaje și instalații cu 
randamente ridicate.

Pentru a evidenția mai clar rezervele 
care există în industria constructoare 
de mașini sub raportul reducerii con
sumurilor apreciem drept utilă analiza 
de detaliu a diferitelor faze tehnologi
ce. Astfel. în ce privește propriile con
sumuri, cu efecte însemnate se vădește 
acțiunea de îmbunătățire a tehnologi
ei de elaborare a fontei în cubilou. 
Pentru a se obține o fontă de calitate su
perioară și care să se înscrie în nive
lurile de consum mondial este necesar 
să se realizeze o mai bună sortare a 
încărcăturii, eliminarea tuturor impuri
tăților, dozarea prin cîntărire a șarje
lor și, îndeosebi, a cocsului, utilizarea 
amestecurilor de fondanți (de exemplu, 
de tipul flurom), dotarea cubilourilor 
cu recuperatoare capabile să valorifice 
căldura gazelor arse.

Un alt sector în care se vehiculează o 
mare cantitate de energie îl reprezintă 
prelucrările prin forjare. Pentru a îm
bunătăți randamentele energetice pe flux

tehnologic, experiența ultimilor ani a 
evidențiat drept eficientă raționalizarea 
etapelor de fabricație prin introducerea 
pieselor turnate în cuptoarele de tra
tament termic imediat după dezbatere 
și evitarea pe această cale a răcirii și. 
respectiv, reîncălzirii produselor.

Este cunoscut faptul că industria con
strucțiilor de mașini reprezintă un în
semnat consumator de aer comprimat, 
pentru a cărui producere se utilizează 
importante cantități de energie. Toc
mai de aceea perfecționarea tehnologi
ilor de producere și utilizare a aerului 
comprimat constituie o cale importantă 
de. reducere a consumurilor energetice 
pe ansamblul ramurii. _ în acest sens, 
practica unor unități industriale relevă 
efectele pozitive ale trecerii la produc 
ția de aer comprimat cu turbocompre- 
soare în loc de compresoare cu piston și 
ale menținerii în funcțiune a numărului 
strict necesar de compresoare, precum 
și reducerii pierderilor datorate neetan- 
șeității rețelelor. Cît privește secțiile de 
prelucrări mecanice apare deosebit de 
necesară dotarea mașinilor-unelte, a 
transformatoarelor și generatoarelor de 
sudură cu limitatoare de mers în gol, 
precum și redimensionarea puterii mo
toarelor electrice de acționare a mașini
lor-unelte ca și înlocuirea celor supra
dimensionate.

în domeniul asimilării de produse 
noi cu performanțe energetice ridicate, 
pe prim plan se impune proiectarea u- 
nei game tipizate și modulate de preîn- 
călzitoare de aer combustibil și cazane 
recuperatoare în funcție de debitul ga
zelor de ardere, volumul gazelor arse și 
natura combustibilului utilizat și trece- 

I rea în termenul cel mai scurt la fabri-
■ carea lor în serie : fabricarea de mo

toare termice cu consumuri specifice 
reduse și de motoare electrice cu

I pierderi de putere minime; intro- 
I ducerea în fabricație a unor ti- 
I puri de turbogeneratoare pentru valo

rificarea energiei (respectiv căldurii) 
j aburului evacuat de la stațiile de redu- 
j cere-răcire, îndeosebi din marile unități

■ chimice și metalurgice, din industria 
i materialelor de construcții, precum și a
■ turbogeneratoarelor pentru utilizarea a- 

burului saturat produs de cazanele re
cuperatoare ; asigurarea întregii game 
de aparate de măsură, control și auto
matizare pentru toate tipurile de insta
lații consumatoare de resurse energeti
ce ; cercetarea, proiectarea și fabrica
rea de pompe de căldură pentru valori
ficarea resurselor de căldură din medi
ile cu potențial termic redus.

Această ultimă problemă merită une
le mențiuni suplimentare. Așa cum, de 
altfel, a mai fost subliniat în paginile 
Revistei economice**).  în numeroase si
tuații se folosesc instalații de răcire a 

fluidelor, prin care căldura este cedată 
mediului ambiant. în prezent, pe plan 
mondial, tehnica pompelor de căldură 
permite valorificarea eficientă a unor 
asemenea surse de temperaturi joase. 
Se produc în mod curent echipamente 
de pompe de căldură cu capacități de 
100 000 — 600 000 kcal/oră. care valori
fică resursele de căldură din medii cu 
temperaturi relativ scăzute, de 15-18°C. 
Se vădesc, de asemenea, ca deosebit de 
utile și pompele de căldură de capaci
tăți mici, între 1 000 — 10 000 kcal/oră, 
destinate să pună în valoare căldura din 
medii cu temperaturi de 10—25°C, pen
tru încălzirea de locuințe, localuri pu
blice etc. Prin folosirea pompelor de 
căldură se realizează economii de ener
gie mai mari cu circa 30—35% față de 
cazul utilizării soluțiilor clasice. Toc
mai din acest motiv, producerea pom
pelor de căldură trebuie să se bucure de 
mai multă atenție, luîndu-se în conside
rare, eventual, și specializarea mai mul
tor unități'în producerea acestor insta
lații.

îmbinarea eficientă a criteriilor 
tehnice și economice

UNA DIN RAMURILE cele mai mari 
consumatoare de combustibili și ener
gie. atît înglobate în materiile prime 
utilizate, cît și energie folosită în 
procesele tehnologice de prelucrare, 
este industria chimică modernă. 
Pentru creșterea volumului de 
economii pe baza diminuării radicale a 
consumurilor s-au conturat cîteva di
recții principale de acțiune, între care 
amintim : livrarea sodei caustice, desti
nată consumului intern, sub formă de 
leșie, procedeu care permite eliminarea 
fazelor de solidificare și dizolvare la 
consumatori ; modernizarea tehnologi
ilor de uscare a fibrelor acrilonitrilice, 
de fabricare a butadienei. acidului sul
furic. acidului azotic. în sensul aplicării 
unor soluții cu randamente sporite ; în
locuirea unor instalații dotate cu re- 
dresoare cu vapori de mercur prin re- 
dresoare cu siliciu (la fabricarea aceti- 
lenei) ; revederea in perspectivă a con
cepției de fabricare a amoniacului și 
înlocuirea treptată a unor instalații cu 
consumuri specifice mari sau cu randa
mente scăzute ; creșterea gradului de 
valorificare a hidrocarburilor prin asi
milarea și introducerea în fabricație a 
unor produse cu o valoare mai mare, 
complexe, care sînt mai mult solicita
te pe piețele externe etc.

Un alt perimetru în care se cer orien
tate în mai mare măsură acțiunile de 
reducere a consumurilor de energie și
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combustibil îl constituie industria lem
nului. In acest cadru pe prim pian se 
pune problema extinderii uscării na
turale a cherestelei, o soluție moder
nă, eficientă, validată de practică cons- 
tituind-o utilizarea în acest sens a 
energiei solare. De o atenție similară 
trebuie sâ se bucure și sistemul de 
transport pneumatic, precum și siste
mul de exhaustare la fabricile de pre
lucrare, ca și aplicarea soluțiilor de 
ridicare a randamentelor termice și d- 
valonficare a resurselor energetice se
cundare. în acest sens, potrivit sarci
nilor actualului cincinal, se vor mo
derniza capacitățile existente în vede
rea reducerii gramajelor la hîrtii și 
cartoane, urmînd a se obține in 1985, 
pe această cale, un spor de 700 mii. 
mp, ceea ce reprezintă echi
valentul unei producții suplimentare 
de cca. 45 mii tone, concomitent cu 
reducerea consumurilor energetice cu 
cca. 12%. De asemenea, la fabricarea 
hîrtiei și cartoanelor, consumul de ma
teriale recuperate va crește de la 180 
mii tone în 1980, la 260 mii tone in 
1985, ceea ce reprezintă o economie de 
materii prime și, implicit, de energie 
de cca. 250 mii mc masă lemnoasă.

Probleme deosebite ridică economi
sirea combustibililor și energiei în do
meniu! industriei materialelor de 
construcții. Un loc însemnat în 
această ramură industrială trebuie 
să-l ocupe extinderea procesului 
de producere a cimentului prin 
procedeul uscat, care asigură re
ducerea consumurilor de combustibili 
cu cca. 25% față de metodele clasice, 
în prezent, în producția de ciment din 
țara noastră există tendința de crește
re a ponderii procedeului uscat de fa
bricare a cimentului de la 30° o la ni
velul anului 1970 la 66,3% la nivelul 
anului 1980, urmărindu-se ca, prin in
troducerea în funcțiune a 5 noii linii | 
de 3 000 tone clincher zi la Tașca. A- ■ 
leșd. Medgidia, și atingerea parametri- I 
lor proiectați la liniile de la Hoghiz și j 
Deva, în anul 1985 procentul să fie de 
90,3%. Dacă se are în vedere că prin 
această tehnologie consumurile de corn- i 
bustibil sînt cu 20% mai mici (de ia ; 
164 la 132 tcc/1000 tone clincher) re- ; 
zultă cu claritate importanța pe care o ' 
are generalizarea aplicării sale la ni
velul întregii economii. Concomitent, ■ 
se impun măsuri în ce privește obține
rea unui grad ridicat de desprăfuire 
în industria cimentului. extinderea 
transportului gravitațional în carierele 
de calcar ale fabricilor de ciment etc. 
Un potențial important de economii 
se poate materializa prin utilizarea ce
nușilor și zgurilor din centralele elec
trice ca înlocuitori ai cimentului, pre
cum și extinderea utilizării în con
strucții — cu deosebire la lucrările din 
mediul rural și în general în agricul
tură — a materialelor tradiționale.

Prin modernizarea tehnologiilor de 
fabricație în industria materialelor de 
construcții se urmărește generalizarea 
producției de panouri mari pe linii 
conveier cu consumuri mai mici de 
combustibili și energie, modernizarea 
procedeelor de tratament termic, uti
lizarea în fabricație a lianților din 
zguri active, adaosurilor de cenușe de 
termocentrală, a diverșilor aditivi și 
plastifianți. Orientarea predominantă 
în domeniul produselor noi și reproiec- 
tate a fost aceea de asimilare de noi 
tipuri de panouri mari cu finisaje exe

cutate în fabrică și cu termoizolarea 
îmbunătățită, reducerea diametrelor la 
tuburile din beton precomprimat co
respunzător cerințelor unităților agri
cole și adaptarea tipurilor noi de fa
bricate la structurile modernizate d? 
construcții industriale, agrozootehni
ce și social-culturale.

Introducerea progresului tehnic în 
această ramură vizează, de asemenea, 
tehnologii moderne de preparare a ma
selor ceramice în mori de mare capa
citate, introducerea unui nou sistem 
de turnare a obiectivelor sanitare (cu 
pernă de aer și golire prin vacuum), 
ceea ce va permite realizarea progra
mului de reducere a consumului de 
combustibil cu 20%.

Desigur, măsurile prezentate în acest 
material au caracter de exemple și în 
nici un caz nu sînt exhaustive.

De fapt, pe tot perimetrul producți
ei materiale pot fi găsite, prin desfă
șurarea largă a activității creatoare a 
specialiștilor din cercetare, a ingineri
lor. tehnicienilor și muncitorilor din 
unități — noi căi și mijloace care să 
conducă la o utilizare rațională a e- 
nergiei și combustibililor, cit și la li
mitarea maximă a pierderilor.

Economisirea 
materialelor deficitare 

tamente termice adecvate și, în cazul 
utilizării oțelurilor aliate, cu elemente 
ieftine și mai ușor disponibile ca : 
mangan, titan etc.

Corelare optimă între folosirea 
resurselor materiale 
și necesitățile de consum 
industrial

LISTA materialelor utilizate în in
dustrie este lungă, ea comportînd 
numeroase materii prime și materiale. 
Prioritățile în ceea ce privește econo
misirea lor sînt stabilite in raport de 
dificultățile de obținere, precum și de 
conținuturile energetice și costurile în 
devize. Se poate spune cu certitudine 
că economisirea materiilor prime, com
bust. bililor și energiei in producție și 
în consum impune studierea cu grijă 
a diverselor stadii de evoluție a produ
selor. de la darea lor în exploatare și 
pină la scoaterea din uz, cu scopul de 
a evidenția toate nivelurile posibile de 
intervenție. Tocmai de aceea se impune 
ca încă de pe planșetă proiectantul să 
realizeze corelarea optimă între folo
sirea resurselor materiale și energetice 
șt necesitățile de consum, cu deosebire 
prin folosirea de materiale tipizate, în 
limitele normelor de consum aprobate ; 
utilizarea materialelor eficiente pro
duse în țară, mai ales a celor existente 
pe plan local, în locul celor deficitare, 
procurate îndeosebi din import ; mini
aturizarea produselor și ușurarea rațio
nală, astfel ca, încorporînd cantități 
mai reduse de materiale și energie în 
produse, să se asigure funcțiile și cali
tățile corespunzătoare necesare folo
sirii lor : adoptarea, promovarea, ex
tinderea și generalizarea celor mai eco
nomice procedee de fabricație din 
punct de vedere al materialelor și ener
giei ; optimizarea duratei de serviciu a 
produselor în strînsă corelare cu can
titatea de materiale și energie încorpo
rată ; extinderea tipizării produselor și 
elementelor componente ale acestora, 
urmărindu-se folosirea materialelor și 
procedeelor tehnologice cele mai efi
ciente ; folosirea pe scară cît mai largă 
a materialelor recuperabile și recicla- 
bile, rezultate atît în procesul produc
tiv, cît și după scoaterea din uz a pro
duselor respective. Evident, este vorba 
de măsuri a căror aplicare impune o 
foarte bună cunoaștere a tehnologiilor 
de fabricație, a caracteristicilor și para
metrilor tuturor materiilor prime și 
materialelor încorporate. într-un fel sau 
altul, de produsele ce trebuie realizate, 
o foarte bună cunoaștere a tehnicii de 
fabricație, creativitate și ingeniozitate 
economică etc.

Scăderea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și ener
gie, dezvoltarea bazei de materii prime, 
a resurselor din fiecare județ și valori
ficarea materiilor prime și produselor 
refolosibile constituie principale di
recții de acțiune pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru privind eco
nomisirea și valorificarea superioară 
a resurselor materiale și energetice, 
condiție prioritară a dezvoltării pe mai 
departe a economiei românești.

dr. ing. Barbu Gh. PETRESCU

AȘA CUM se cunoaște, sporirea con
tinuă a prețurilor feroaliajelor, in spe
cial a celor deficitare (wolfram, nichel, 
cobalt, molibden etc.) a determinat pe 
plan mondial promovarea in industrie 
a oțelurilor economice, mai puțin alia
te, dar care prin tehnologii de prelu
crare și tratare termică îmbunătățite, 
corelat cu soluții constructive cores
punzătoare. pat înlocui cu succes, in 
multe cazuri, oțelurile mai bogat alia
te. Această tendință se face simțită io 
toate domeniile de utilizare, cum sini 
otelurile inoxidabile, oțelurile rapide și 
aliate pentru scule, oțelurile pentru 
piese tratate termic etc. In țara noas
tră. producerea oțelurilor economice se 
realizează sub nivelul posibilităților 
rezultate in special din structura in
dustriei construcțiilor de mașini. în 
consumul de oțeluri inoxidabile, pon
derea oțelurilor pe bază de crom-ni- 

chel a reprezentat în 1979 peste 88%, 
fată de cca. 70% în S.U.A., respectiv 
50”* in Franța. Situații similare se mai 
vădesc în cazul oțelurilor aliate pen
tru piese tratate termic, ceea ce con
tribuie — în măsură importantă — la 
creșterea nejustificată a gradului me
diu de aliere al acestora, cu efecte ne
gative asupra balanței de devize. în- 
trucît in rindul a numeroși utilizatori 
se face simțită și tendința nejustifi
cată de a refuza întrebuințarea oțelu
rilor economice, pe lîngă Ministerul 
Anrovizionării Tehnico-Materiale a fost 
înființată Comisia de raționalizare a 
consumului de oțeluri aliate și feroa
liaje, care are rolul de a directiva — 
în sensul unei reduceri cît mai stricte
— folosirea tuturor oțelurilor aliate și 
în special a celor care conțin elemen
te deficitare — molibden, nichel, vana
diu. wolfram, cobalt. Diminuarea con
sumului de feroaliaje este posibil de 
realizat, în numeroase cazuri proprie
tățile mecanice superioare necesare 
unei piese date obținîndu-se prin tra
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DEZBATERE „R. E.“

Accelerarea înnoirii și modernizării produselor 
și tehnologiilor

J

ELEMENT constitutiv fundamen
tal al cincinalului calității și efi
cienței, accelerarea introducerii 

pe scară largă în economie a 
progresului tehnic reprezintă un obiec
tiv major și un mijloc de acțiune a că
rui materializare operativă și eficientă 
în planul practicii productive trebuie 
să mobilizeze în grad cît mai înalt va
lorosul potential tehnic și uman dispo
nibil în toate unitățile economiei, să 
concentreze eforturile creative în di
recția modernizării structurilor produc
ției, înnoirii rapide a produselor și teh
nologiilor. ca sursă de sporire a gradu
lui de satisfacere a cerințelor beneficia
rilor, ridicării calității, competitivității 
și eficientei.

în acest cadru, continuăm dezbaterea 

inițiată de revista noastră pe problema 
modernizării tehnologiilor și a produse-

La dezbatere au participat : Nicolae 
Ionescu, secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie ; 
Sorin Stan, economist principal la 
Institutul central de cercetări pentru 
construcția de mașini ; Dan Sava, șeful 
sectorului Economia industriei grele din 
cadrul Institutului de economie indus
trială ; Constantin Croicu, director teh
nic al Centralei industriale de utilaj 
tehnologic și material rulant ; Nicolae 
Șerban, director adjunct științific al In
stitutului de chimie — Cluj-Napoea.

Din partea „Revistei economice” au 
participat Cristian Popescu și Bogdan 
Pădure.

lor (vezi și „R.E.“ nr. 13. 28. 40. 47 din 
1980 și 11 și 25 din 1981), cu prezenta

rea problematicii deosebit de interesan
te și de mare însemnătate pentru eco
nomia națională a eficienței activității 
de înnoire. Din complexitatea aspectelor 
pe care le presupune tratarea acestei 
teme, ne vom opri, în acest modul, la 
prezentarea opiniilor, sugestiilor și pro
punerilor specialiștilor din întreprinderi, 
centrale industriale, institute de cerce
tare, ministere și organe de sinteză refe
ritoare la problematica modalității de 
calcul și urmărire a eficientei activității 
de înnoire. în dorința de a evidenția idei, 
soluții capabile să contribuie la accele
rarea și creșterea eficienței moderniză
rii tehnologiilor și a produselor fabri
cate.

• Metodologia unitară de calcul — o bază solidă 
de evaluare a eficienței înnoirii • Sporirea respon
sabilității beneficiarilor în cuantificarea efectelor 
utilizării noilor produse • Perfecționarea evidențe
lor operative și a calificării personalului angrenat 
în sistemul de evaluare a eficienței.

Nicolae Ionescu : „Activitatea de cercetare științifică, dez
voltare economică și introducere a progresului tehnic, prezen- 
tînd un interes vital pentru întreaga economie și absorbind 
fonduri bănești și materiale tot mai însemnate, preocuparea 
pentru determinarea cît mai riguroasă a eficienței sale complexe 
are o importanță deosebită. în acest cadru, un element esențial 
îl reprezintă asigurarea unei baze unitare de calcul, a unui sis
tem de indicatori care să permită anticiparea cît mai realistă, 
deopotrivă a costurilor pe care le necesită activitatea de cer
cetare și a efectelor obținute în producție, la nivel de utilizator 
al cercetării și într-o fază ulterioară, de beneficiarul produsu
lui nou în care s-a materializat cercetarea. Așa după cum este 
cunoscut, în ultimii ani, s-au desfășurat ample acțiuni privind 
implementarea în economie a metodologiei cu privire la deter
minarea eficientei economice și sociale a activității de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progre
sului tehnic. Metodologia elaborată de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie a avut drept scop stabilirea unor prin
cipii și indicatori unitari care să poată fi utilizați la determi
narea eficientei economice in toate ramurile și domeniile cer
cetării științifice, atit în faza de cercetare (ca eficientă'econo- 
mică potențială), cît și după aplicarea în producție a rezulta
telor cercetării științifice (ca eficiență economică certă).

începînd cu anul 1979 a fost introdus și continuu perfecțio
nat în întreprinderile din industria republicană, centrale și 
ministere un sistem informational privind urmărirea și rapor
tarea eficientei economice certe (efective) obținute după intro
ducerea în producție a diferitelor forme de progres tehnic (asi
milări de produse și tehnologii noi sau perfecționate, sisteme 
de mecanizare, automatizare, cibernetizare etc.). Raportarea se 
realizează trimestrial prin sistemul dărilor de seamă statistice 
de stat cuprinzînd un număr minim de indicatori și include 
obiectivele de introducere a progresului tehnic cu faza de pu
nere în fabricație în perioada raportată. Datele obținute se re
feră, pe de o parte, la efortul financiar iar, pe de altă parte, 
la efectele economice efective obținute prin aplicarea în prac
tică a rezultatelor cercetării științifice, dezvoltării tehnologice 
și introducerii progresului tehnic11.

Sorin Stan : „în mod cert, după cum practica a dovedit, me
todologia unitară elaborată de C.N.S.T. reprezintă o soluție net 
superioară fată de cea utilizată anterior ; totuși, considerăm că 

ea este susceptibilă în continuare — așa cum este și firesc da
torită schimbărilor rapid produse de progresul tehnico-științi- 
fic contemporan si de cerințele unei economii moderne -— de 
îmbunătățiri pentru a spori capacitatea sa de instrument me
todologic în aprecierea utilității unor teme de cercetare sau 
inginerie tehnologică. în acest sens considerăm că ar fi utilă 
o mai mare concentrare a eforturilor specialiștilor în vederea :

• elaborării unor formulare (machete) oficializate ca parte 
integrantă a documentelor anexă la contractul de cercetare care 
să sintetizeze și mai clar totalitatea cheltuielilor de cercetare 
și aplicare, pe de o parte, și cuantificarea efectelor economice 
rezultate, pe de altă parte ;

• îmbogățirea continuă, mai rapidă, a cunoștințelor econo
mice pe care le presupune aplicarea acestei metodologii din 
partea cercetătorilor ;

• perfecționarea continuă a sistemului informațional nece
sar aplicării acestei metodologii. Mă refer nu numai la com
pletarea lui cu datele necesare determinării eficienței econo
mice. cît. îndeosebi, la statuarea mai riguroasă a obligației 
beneficiarilor progresului tehnic de a comunica unității de cer
cetare datele economice solicitate11.

Cristian Popescu : „Necesitatea determinării cît mai nuan
țate și complete a eficienței economice a activității de cerce
tare științifică (a promovării progresului tehnic; în general) 
constituie una din laturile cele mai semnificative ale implică
rii științei în progresul societății în epoca noastră. în acest 
-ens. consider că în abordarea eficienței introducerii progresu
lui tehnic se cere promovată o perspectivă globală — idee avan
sată. de altfel, în cadrul dezbaterii — care să cuprindă, în 
mod unitar, toate fazele procesului : selectarea temelor de cer
cetare. costul cercetării, operativitatea cu care se materializează 
rezultatele cercetării și. evident, calitatea acesteia, cu alte cu
vinte efectele economice determinate prin aplicarea noului pro
dus sau tehnologii.

Elaborarea unei metodologii coerente care să permită eva
luarea apriorică a acestor efecte și. ne această bază, un ante- 
■alcul judicios al efectelor economice potențiale apare astfel 
deosebit de utilă. Cred însă că în efortul de a determina efi
ciența previzibilă a unui anumit obiectiv de cercetare trebuie 
să prevaleze elementele economice. Dacă privim — așa cum 
este necesar — activitatea desfășurată în unitățile de cercetare 
ca o activitate fundamentată ne principii economice, pe auto- 
estiune, se conturează și o optică nouă asupra altor aspecte 
'e procesului de înnoire care, de regulă, sînt privite izolat. 

Astfel. în condițiile unor prețuri ce exprimă corect participa
rea diferiților factori economici — cercetare, producător, utili
zator al noului produs — la realizarea valorii nou create, prin 
sistemul de contracte de cercetare, teoretic, probleme cum sînt 
lurata mare a ciclului de aplicare în producție, unele greutăți 
n cooperarea cercetare-producție. cercetări neaplieate etc. ar 
trebui să aibă un caracter cu totul accidental. Tată și argumen
tele. în condițiile în care înnoirea producției reprezintă cea 
mai importantă cale de asigurare a competitivității și rentabi-
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iității întreprinderilor productive, apelul la cercetare se im
pune de la sine. Totodată, urmărind rezolvarea unei probleme 
practice stringente, producătorul va fi interesat deopotrivă în 
testarea pieței și în asigurarea tuturor condițiilor pentru asi
milarea cît mai rapidă și cu costuri reduse a rezultatelor cer
cetării în producție. în acest fel, antamarea unei acțiuni de 
cercetare ar trebui să se realizeze numai dacă sînt asigurate 
toate condițiile tehnico-economice pentru obținerea rapidă a 
produsului nou“.

Nicolae Ionescu : „Fără îndoială, aplicarea cu eficiență ma
ximă a metodologiei de evaluare a rezultatelor activității de 
CS, DT și IPT necesită o continuă preocupare pentru perfec
ționarea unor forme inițiale de calcul. Tot atît de necesari 
apare însă și sporirea eforturilor pentru eliminarea unor greu
tăți în implementarea sa, legate în special de organizarea evi
denței tehnico-operațive și contabile mai ales în ceea ce pri
vește stabilirea efectelor economice realizate, precum și de in
suficienta instruire, în acest domeniu, a personalului din ca
drul întreprinderilor și unităților economice care trebuie să 
efectueze aceste calcule. De asemenea, se impune sporirea ope
rativității în rezolvarea problemelor generate de faptul că unele 
studii tehnico-economice ale obiectivelor de progres tehnic nu 
tratează suficient de fundamentat aspectele de eficiență econo
mică potențială, ceea ce determină ca indicatorii efectiv co- 
mensurați să nu poată fi confruntați cu cei avuți în vedere de 
cercetător sau proiectant.

în vederea simplificării și măririi preciziei calculelor la în
treprinderi și unități, ar fi indicat, credem, să se studieze po
sibilitatea ca sistemul actual de determinare a efectelor econo
mice să fie perfecționat, în sensul ca. pentru fiecare obiectiv 
introdus în fabricație, efectele să se determine după un anunft 
timp de la punerea în fabricație (propunem 1 an), iar datele 
să cuprindă în mod constant o perioadă de 12 luni de apli
care pentru toate obiectivele. în acest fel se diminuează și 
efortul pentru efectuarea calculelor de eficientă. în sensul că 
pentru unul și același obiectiv ele se determină o singură dam 
pe întreg parcursul unui an“.

Sorin Stan : „Observațiilor pe care le-am amintit anterior, 
evidențiate pe parcursul implementării metodologiei de calcu' 
în activitatea institutului, am dori să le adăugăm și cîteva su
gestii privind îmbunătățirea acestui proces în perspectivă. Ast
fel. considerăm utilă crearea unui sistem simplu de urmărire, 
pe baza unor formulare (machete) unice, a tuturor cheltuieli
lor de cercetare și implementare a rezultatelor C&. D.T. și 
I.P.T., precum și a efectelor economice rezultate. Existența aces
tor formulare (fișe) completate de fiecare șef de proiect, cu 
asistenta unui specialist din compartimentul economic al in
stitutului de cercetare și inclus ca o anexă la contractul de 
cercetare, ar avea o serie de avantaie. dintre care mai impor
tante ar fi realizarea unui control preventiv din partea bene
ficiarului contractului de cercetare asupra operațiunii efectuă
rii unor anumite cheltuieli ; manevrarea fondului de tehnică 
nouă al întreprinderilor beneficiare. în sensul maximizării 
sporului de venit net. Pe această bază întreprinderile pot să 
ierarhizeze nevoile lor de modernizare și să contracteze la uni
tățile de cercetare specializate acele teme care au indicatori de 
eficiență economică mai ridicați ; unitățile de coordonare care 
dispun de un fond de tehnică nouă centralizat (ministerul, cen
trala. institutul central) să poată selecta, din multitudinea de 
propuneri de teme de cercetare ale institutelor, numai pe ace
lea care au coeficienți mai ridicați ai eficienței economice.

Totodată, considerăm că se impune instituirea printr-un act 
juridic, a obligativității beneficiarilor cercetării științifice de 
a comunica unității de cercetare științifică datele complete re
feritoare la efectele economice realizate efectiv în urma apli
cării unui „produs* -' al cercetării științifice sau ingineriei teh- 
nologice".

• O corelație cît mai strînsă între performanțele 
și prețurile produselor noi • In cooperare : priori
tate subansamblelor necesare produselor noi • 
Prin preț, un echilibru adecvat între efortul de în
noire al producătorului și efectele obținute la be
neficiar.

Dan Sava : „Un aspect principal în determinarea eficientei 
activității de promovare a progresului tehnic îl constituie de
terminarea cotei de beneficiu pentru produsele noi. Dintr-o 
analiză făcută asupra a 400 de produse noi. introduse în fa
bricație după anul 1971, în proporție de 80 la sută acestea au 

adus în producția industrială beneficii și rentabilități mai mari 

decît cele tradiționale. Situația este, desigur, firească, cu con
diția ca înnoirea produselor să fie efectivă, noile produse să 
asigure un plus de calitate, să aibă performant^ mai bune de
cît cele pe care le înlocuiesc. De aceea, trebuie acționat cu 
hotărîre pentru ca toate noile produse, prin utilitățile lor, să 
fie superioare celor vechi, să se elimine prompt cazurile — e 
drept, puține la număr — în care anumiți producători, fără a 
îmbunătăți substanțial performanțele unor produse, le declară 
„noi“, schimbînd doar denumirea sortimentului. în momentul 
cînd a sporit gradul de integrare a fabricației, dezavantajîn- 
du-se astfel beneficiarii și economia națională. A privi renta
bilitatea fabricației numai prin prisma ca aceasta să fie asi
gurată aprioric producătorului prin preț, desigur, nu este echi
tabil. Producătorul are și alte căi, iar dacă nu are astfel de 
posibilități, să depisteze el însuși altele noi. prin care să ob
țină în mod real această rentabilitate, și nu asigurînd fiecăruia 
automat un anumit cuantum de beneficiu, ridicînd prețul nou
lui produs**.

Nicolae Șerban : „Așa după cum s-a spus aici, o problemă 
deosebit de importantă pentru a asigura o eficiență reală acti
vității de înnoire o constituie stabilirea judicioasă a nivelului 
preturilor la care pot fi realizate noile produse. Pentru că, apar 
situații în care, datorită preturilor ridicate la nivelul producă
torilor interni unele produse noi sînt împovărătoare pentru 
beneficiar. Totuși, după părerea mea trebuie clarificat un lu
cru : deși cum este firesc, produsele ce urmează să fie asimi
late în tară trebuie să aibă la bază tehnologii care să permită 
obținerea acestora la prețuri cel puțin similare — de regulă mai 
mici — față de prețurile acelorași produse existente pe piața mon
dială. totuși în unele cazuri acest lucru este imposibil. Iată un 
caz : în perioada anilor 1975—1977 s-a elaborat tehnologia de 
obținere a conservantului alimentar .acid sorbic**  și a sorba- 
tului de potasiu. Valorificarea acestora era prevăzută pe insta
lațiile tehnologice de beneficiarul „Terapia**  — Cluj-Napoca, 

I dar această întreprindere beneficiară a cerut ca produsul să 
; fie scos din plan, invocînd prețul prea ridicat Ca urmare, deși 
i cercetarea a elaborat tehnologia pe baza unor materii prime 

indigene existente în perioada aceea, adoptînd o variantă de 
tehnologie superioară prin refuzul beneficiarului de a intro- 

; duce noua tehnologie în producție, produsul a fost în conti
nuare importat, fiind mult solicitat de industria alimentară. 
Se ridică deci o problemă de principiu : este eficient pentru 
economia națională, pentru întreprinderile producătoare ca în 

i astfel de cazuri, asemenea produse să fie fabricate în țară 
chiar la prețuri mai ridicate, prețuri care în timp de cîțiva 
an: sînt compensate de economia de valută ? Consider că în 
cazuri de această natură faptele nu trebuie să fie privite în- 

i gust, numai prin prisma intereselor beneficiarilor, ci prin cele 
I ale economiei naționale“.

Constantin Croicu : „Aș dori să fac o precizare : normal 
1 este ca produsele noi să nu depășească prețurile vechi ; să 
■ avem însă în vedere că cheltuielile materiale cu care se rea- 
: lizează produsele și tehnologiile noi se mențin în prezent ridi

cate și datorită faptului că întreprinderile angajate în asimi- 
J larea acestora sînt nevoite să-și execute unele piese și sub- 

ansamble în regim de unicat, fabricîndu-le în felul acesta la 
! un cost ridicat. De pildă. întreprinderea „Progresul**  — Brăila 
i toarnă plăci de șenile pentru excavatoare și dragline ; prin 

același procedeu se obțin plăcile de șenile pentru tractoare și 
aite produse. Plăcile de șenile turnate și prelucrate ulterior 
prin așchiere sînt scumpe și cu un consum mare de metal. 
Realizarea acestor plăci din benzi, laminate corespunzător cen
tralizat într-o unitate specializată a M.T.M., ar conduce la re
ducerea costurilor, a consumului de metal și la îmbunătățirea 
calității produselor. Pentru a reduce costurile, consider că me
canismul cooperării ar trebui perfecționat în sensul ca în în
treprinderile specializate să se acorde prioritate realizării sub
ansamblelor necesare fabricării, la costuri reduse, a produse
lor noi“.

Dan Sava: „Legat de cele expuse anterior, aș dori să arăt 
că există și situația inversă, în care beneficiul producătoru
lui este mai mic comparativ cu cel obținut de unitatea utili
zatoare. De exemplu, un autocamion nou realizat cu o tehno
logie mai scumpă permite producătorului să obțină numai 12% 
beneficiu față de 80% cît se realiza cu vechiul autocamion, dar 
acest nou tip, fiind mai perfecționat, consumă cu 30% mai pu
țin combustibil, asigurînd avantaje mari beneficiarului. Cred 
că și în această direcție se cer reexaminate pîrghiile econo
mice care acționează la nivel de întreprindere. —. prin meca
nismul prețului, prin redistribuirea corespunzătoare de la be
neficiari la producător a cîștigului obținut în exploatarea unor 
noi produse — astfel încît. atunci cînd este vorba de moder
nizări valoroase. întreprinderea producătoare să fie stimulată 
pe baze economice, să-și înnoiască rapid producția, asimi- 
lînd produse cu parametrii cît mai înalti. conform solicitărilor 
beneficiarilor** .
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PROBLEMATICA ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII
ÎN PREGĂTIREA NOILOR CADRE

Un domeniu important al apropierii învățămintului de cerințele producției

CABINETUL de organizare econo- 
mico-socială Timiș a constatat, cu 
prilejul diverselor acțiuni . între

prinse, că preocupările pentru o orga
nizare mai bună a producției și a mun
cii în întreprinderi sînt lăsate, de re
gulă, pe seama unui om sau doi din 
compartimentul de specialitate, care a- 
desea au și alte sarcini. Or, aceste preo
cupări ar trebui să fie un atribut al fie
cărui om al muncii, din cadrul fiecărei 
trepte ierarhice a întreprinderii — cu 
condiția ca el să primească o pregătire 
adecvată, formîndu-și deprinderi cores
punzătoare încă de pe băncile școlii.

Pornind de la aceste considerente, 
ne-am propus să încercăm o analiză în 
cîteva unități de învățămînt (licee și 
facultăți) cu profil tehnic și economic, 
asupra condițiilor în care se predă dis
ciplina „Organizarea și conducerea pro
ducției și a muncii în întreprinderi". în 
alegerea acestei teme ne-am condus 
după principiul enunțat de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căruia „rolul hotă- 
rîtor în producție, în toate domeniile de 
activitate, îl au oamenii, îl are gradul 
lor de pregătire profesională, tehnică și 
organizatorică, ca și conștiința lor revo
luționară socialistă". Față în față cu 
marile sarcini ale cincinalului calității, 
a devenit o necesitate ca tinerii, pășind 
în întreprinderi, să posede — pe lîngă 
temeinice cunoștințe tehnice și econo
mice — și „arta" organizării și condu
cerii producției și a muncii. Avem în 

' vedere, între altele, formarea unor con
cepții clare în ce privește organizarea 
locului de muncă individual și colectiv, 
modalitățile de amplasare optimă a ma
șinilor, de mișcare rațională a obiecte
lor muncii, stabilirea rațională a con
sumului de timp productiv, în contextul 
reducerii celui neproductiv și alte ele
mente esențiale pentru raționalizarea, 

’ prin organizare, a proceselor de muncă 
principale și auxiliare. Am pornit de la 
premisa că școala poate deveni și pe 
acest tărîm un aliat apropiat al produc
ției, cu condiția ca instruirea teoretică 
și practica productivă să confere o vi
ziune cuprinzătoare asupra aspectelor 
esențiale ale tehnicii organizării, să asi
gure tinerilor o concepție unitară, sis
tematică și capacitatea de interpretare

■ critică în probleme de planificare, orga
nizare și conducere a proceselor de 
muncă.

în acest scop, cu sprijinul unor cadre 
de specialitate, cabinetul nostru a urmă
rit, cîteva luni de-a rîndul, condițiile 
existente pentru pregătirea în domeniul 
organizării a viitoarelor cadre. Analiza 
efectuată a vizat modul cum este alcă
tuit planul de predare, conținutul teme- 

‘ lor prevăzute în programa analitică și 
■ problematica manualelor, respectiv a 

cursurilor elaborate pentru această dis

ciplină, grija pentru asigurarea bazei 
tehnico-materiale corespunzătoare. Son
dajul a cuprins două licee industriale 
(cu profil de construcții de mașini și e- 
lectrotehnic), un liceu teoretic (cu profil 
de matematică-fizică), două facultăți 
(de mecanică și electrotehnică) din ca
drul Institutului politehnic „Traian 
Vuia" și Facultatea de științe economice 
a Universității Timișoara.

_ Menționăm cîteva dintre constatările 
făcute în legătură cu planificarea pre
dării :

• disciplina „Organizarea și conduce
rea producției și a muncii" se predă 
numai în clasa a Xll-a a liceelor, ceea 
ce lasă un gol în pregătirea elevilor 
care frecventează 10 clase ;

• o bună orientare în materie de 
planificare a fost consemnată la Facul
tatea de științe economice — secția Eco
nomia industriei, construcțiilor și trans
porturilor, unde numărul de ore pre
văzut pentru disciplinele de organizare 
satisface cerințele pregătirii economiști
lor ;_în plus, pe lîngă o disciplină consa
crată exclusiv problemelor de organi
zare a producției, altele tratează teme 
specifice ale organizării de ramură ;
• la facultățile cu profil tehnic, în 

schimb, planificarea lasă de dorit, atît 
prin eșalonarea studierii acestei disci
pline pe doi ani (ceea ce întrerupe con
tinuitatea în pregătirea studenților), cît 
și ca număr de ore, cu totul insuficient 
dacă ținem seama că absolvenții trebuie 
să lucreze, în primii ani, nemijlocit în 
producție ;

• o planificare mai corectă a disci
plinei s-a constatat la secția Energetică a 
Facultății de electrotehnică : în anul IV 
sînt prevăzute 3 ore de curs și 2 ore de 
lucrări săptămînal, timp de 10 săptă
mâni, iar în anul V — cîte 2 ore de curs 
și 1 oră de lucrări timp de 17 săptă- 
mîni ;
• la secțiile de subingineri predarea 

se rezumă, timp de un‘semestru, la 26 
ore de lucrări.

Cît privește tematica indicată în pro
grama analitică și modul de tratare, în 
manuale și cursuri, a problematicii spe
cifice organizării, s-a ajuns la următoa
rele concluzii :
• manualele pentru licee necesită o 

reanalizare. în sensul selectării celor 
mai importante probleme, care să stea 
în atenția viitorilor muncitori calificați 
— cum sînt : studiul metodelor, organi
zarea muncii, a locurilor de muncă, mă
surarea muncii și altele :

• trebuie revăzută și programa ana
litică pentru licee, deoarece la ora 
actuală ea nu cuprinde lucrările prac
tice obligatorii, în măsura să facă 
joncțiunea cu principalele noțiuni teo
retice :
• la facultățile tehnice, numărul li

mitat de ore consacrate disciplinei orga

nizării nu permite cunoașterea detaliată 
a metodelor și tehnicilor avansate folo
site in acest domeniu, cum sînt analiza 
valorii, ergonomia, conducerea ciberne- 
tizată a proceselor de muncă și altele ;

• ca să se asigure o metodologie uni
tară de predare în facultăți, ar fi nece
sară gruparea cadrelor didactice îrrtr-un 
colectiv de profil (în prezent ele sînt 
dispersate la diferite catedre din cadrul 
mai multor facultăți).

Constatările privitoare la asigurarea 
bazei tehnico-materiale scot în evidență 
experiența pozitivă de la Facultatea de 
mecanică (două laboratoare, dotate sa
tisfăcător, între altele cu un sistem de 
televiziune în circuit închis, în măsură 
să creeze condiții pentru conducerea 
activității din atelierele școală și de 
microproducție) și Facultatea de științe 
economice (două laboratoare distincte 
— pentru organizarea producției, res
pectiv organizarea muncii). In liceele 
industriale, în schimb, nu s-a făcut mai 
nimic în această privință.

Pe lîngă sugestiile enunțate mai sus, 
în urma analizei au rezultat și alte 
propuneri :

• noțiuni de organizare și de măsu
rare a muncii să fie predate și în treapta 
I a liceului, nivel la care se formează 
cei mai mulți muncitori calificați ;

• predarea acestei discipline să fie 
concentrată — la facultățile cu profil 
tehnic — într-un singur an de studiu și 
să se mărească numărul orelor de curs, 
astfel îneît viitoarele cadre să fie ini
țiate corespunzător cerințelor actuale ;

• pe baza fondului de timp mărit, să 
se îmbunătățească programa analitică, 
în sensul predării aprofundate a meto
delor și tehnicilor moderne, folosite în 
domeniul organizării producției și a 
muncii ;

• în licee să se acorde mai multă a- 
tenție înființării unor cabinete de spe
cialitate, dotate cu filme didactice, dia
pozitive, planșe, truse M.T.M., aparate 
de testare a aptitudinilor etc. ;

• selectarea cadrelor didactice pen
tru disciplina organizării să nu se facă 
la întîmplare (adesea în interesul com
pletării normelor didactice), ci să fie 
desemnate pentru această specialitate 
cadre cu experiență, în stare să fie pro
motori ai noului în raționalizarea pro
ducției și a muncii ;

® să se pună accentul pe formarea 
gîndirii viitoarelor cadre pentru reali
zarea unor mutații calitative, în sensul 
schimbării centrului de greutate al 
acțiunilor, din domeniul organizării de 
corecție, în cel al organizării de con
cepție.

Disciplina „Organizarea și conducerea 
producției și a muncii" — aflată în pre
zent spre zona periferică a preocupări
lor — trebuie pusă în drepturile 
sale, adusă la nivelul discipline
lor de bază, ținînd seama de im
portanța pe care problematica res
pectivă o are în activitatea teh- 
nico-productivă și economică a între
prinderilor. De atitudinea pe care o are 
școala față de această disciplină, de 
modul în care se asigură condițiile pen
tru buna pregătire a elevilor și studen
ților, de exigența manifestată depinde în 
mare parte atitudinea viitoarelor cadre 
de muncitori calificați și specialiști față 
de problemele de organizare și condu
cere cu care se vor confrunta în activi
tatea lor în producție.

Nicolae TÂMPLARU 
directorul Cabinetului județean 
de organizare economico-socială 

Timiș



__ ___ CONDUCERE-ORGANIZARE

Cadrul____
normativ 
și practica
unităților 
economice
LEGILE și celelalte acte normative adoptate pentru promo

varea cerințelor noului mecanism economico-financiar se 
constituie, prin conținutul și finalitatea lor, intr-un an

samblu de norme și principii de organizare și conducere a ac
tivității economice, care oferă soluții pentru multiplele proble- ! 
me concrete din unitățile socialiste. Prin însușirea legislației în I 
practica unităților economice se receptează la nivel microeco- ! 
nomic cerințele economiei, se asigură eficiența activității fiecă- i 
rei întreprinderi. Sub acest aspect, reglementările juridice de- ' 
vin și mijloace de receptare și sintetizare a unei problematici 
economice și de conducere complexe, de sesizare a unor cerințe 
noi, care încep să acționeze în economie.

în acest context apare cerința de a se contura și valorifica 
practica aplicării legislației in unitățile socialiste, de a se sin
tetiza experiența acestora, inițiativa organelor de conducere co
lectivă în exercitarea atribuțiilor acordate prin lege, de a se 
evidenția factorii care asigură însușirea legislației.

Urmează, bineînțeles, să se rețină, cu precădere, situațiile și J 
modul în care întreprinderea a organizat îndeplinirea optimă a • 
obligațiilor asumate. în această viziune prezintă importanță, de . 
pildă, prin ce măsuri organizatorice, stimulative reușesc uni
tățile socialiste să execute în natură și întocmai obligațiile din | 
contractele economice. Realitatea arată că fundamentarea eco
nomică a tuturor clauzelor prin aplicarea prevederilor Legii con
tractelor economice, pregătirea executării contractului, evidența 
contribuției structurilor interne ale unității (secții, ateliere ș.a.) 
(a realizarea produselor, lucrărilor ori serviciilor ce formează 
obiectul contractului, colaborarea efectivă dintre părți sînt in
strumente de îndeplinire a obligațiilor asumate.

Este indiscutabil că prin contractul economic se realizează 
adîncirea și concretizarea obiectivelor de plan. Totuși, formele 
concrete în care unitățile socialiste asigură ca specificul activi
tății lor să se reflecte în contractele încheiate încă nu sînt stu
diate sistematic. Astfel, modernizarea economiei, promovarea 
progresului tehnic au determinat creșterea rolului unităților 
furnizoare de utilaje și instalații complexe după livrarea pro
duselor, în vederea funcționării optime la beneficiar, pentru 
realizarea unei eficiențe de gradul al doilea. Totodată, realiza
rea indicatorului producție fizică, pe sortimente, asigurarea des
facerii produselor implică o nouă poziție a unității beneficiare, 
căreia îi revin obligațiile de a studia tendințele din sfera con
sumului, de a contribui, încă din faza de fabricație, la realiza
rea unor produse de calitate. Insuficienta sintetizare a unor 
aspecte prin care se manifestă inițiativa unităților economice se 
explică, printre altele, prin limitarea la studierea practicii or
ganelor arbitrale în fața cărora ajung situațiile negative, defi
citare, ce au generat litigii. Or, pentru activitatea unităților eco
nomice, chiar și practica arbitrală trebuie privită prin soluțiile 
de promovare a noului, de întărire a răspunderii cadrelor din 
economie. Analiza problematicii contractelor economice numai 
pe baza practicii arbitrale. privită nediferențiat de aspectele 
care-i interesează mai mult pe juriști, a făcut ca interesul unor 
cadre din economie să se concentreze mai ales asupra regle
mentărilor referitoare la sancțiuni (penalități) și despăgubiri — 
aitîndu-se că, adeseori, prin acestea nu se remediază deficien
țele în lanț pe care le provoacă neîndeplinirea obligațiilor con
tractuale. Indiferent de unitatea care a pierdut sau a cîștigat în 
fața organelor arbitrale, însăși apariția litigiului arată că, într-o 
situație concretă, nu s-a realizat fluxul economic necesar.

în cadrul rezolvării multiplelor aspecte ale activității unită
ților economice se evidențiază, practic, corelația dintre reglemen

tările cuprinse în mai multe legi sau alte acte normative. Mo-, 
dul în care normele juridice acționează convergent pentru pro
movarea legităților economice se manifestă, de asemenea, prin 
practica unităților economice. Astfel, obligația unității de a 
restitui fondurile primite de la societate implică receptarea șiș 
aplicarea unui ansamblu de prevederi legale referitoare la efi
ciența investițiilor, evidența mijloacelor economice, folosirea de
plină a capacităților de producție ș.a. îndeplinirea acestei obli
gații a unităților economice se realizează și prin prevederile 
dreptului muncii, care reglementează răspunderea în acest do
meniu a membrilor organelor de conducere colectivă, a tuturor: 
persoanelor încadrate în muncă. Se configurează un anumit fond 
de norme juridice prin care se asigură realizarea unui impera
tiv al activității economice. în acest mod se creează o corelație 
între normele care reglementează obligațiile unității față de ■ 
stat (precum și față de alte unități) și răspunderile ce revin 
verigilor interne ale întreprinderii. Rezultanta acestei corelații 
o constituie amplificarea acțiunii unor reglementări legale, prin 
atragerea și implicarea și a altor norme juridice. Problematica 
legată de asigurarea calității produselor, lucrărilor și serviciilor, - 
ie pildă, nu este cuprinsă numai în normele referitoare la calitate 
înscrise în Legile nr. 7 și 8/1977, ci antrenează și îndeplinirea 
atribuțiilor consiliilor oamenilor muncii, a comisiilor pe dome
nii. răspunderea maiștrilor, a serviciilor c.t.c., a tuturor persoa
nelor încadrate, aspecte ale activității întreprinderii care sînt 
reglementate prin alte acte normative.

Aplicarea prevederilor referitoare la fondurile unităților so
cialiste constituie, de asemenea, un alt domeniu de manifestare 
a inițiativei organelor de conducere, a colectivelor de oameni ai 
muncii. Legea finanțelor prevede, de pildă, posibilitatea utili
zării fondului pentru construcții de locuințe ;ji alte investiții 
cu caracter social în scopul construirii de locuințe pentru per-i 
sanalul muncitor, precum și pentru construirea și dotarea că-. 
minelor muncitorești, cr-eșelor, grădinițelor, cantinelor-restau-' 
rant, cluburilor. Prioritatea folosirii fondului menționat pentru 
cnul sau altul dintre obiectivele enumerate nu se poate stabili 
insă decît în funcție de specificul fiecărei unități. Este de obser
vat că sînt numeroase reglementări juridice al căror conținut 
poate fi precizat numai pe baza situațiilor concrete din unită
țile economice. Orice încercare de a explica legislația economică ■ 
prin simpla comparare a unor texte legale duce la soluții for- i 
male, lipsite de substanță economică.

Ținind seama de argumentele la care ne-am referit, consi
derăm că se impune mai multă atenție pentru sintetizarea și 
generalizarea situațiilor concrete din unitățile socialiste și a 
modului de rezolvare a lor. Ar prezenta, de pildă, un deosebit 
interes — practic și teoretic — publicarea unei culegeri de de
cizii ale organelor de conducere colectivă. Pe baza acestor de-‘ 
cizii se pot analiza gradul de manifestare a inițiativei în ca
drul legal stabilit, îndeplinirea obligațiilor de fundamentare 
economică a actului de conducere. Prin rezolvarea neînțelegeri- 
.or contractuale, ministerele, centralele contribuie la stabilirea 
clauzelor din contract, deciziile adoptate cuprinzînd soluții eco
nomice pentru practică; de aceea, se impune și evidențierea 
criteriilor după care se conduc organele competente în adopta
rea acestor decizii.

Putem enumera și alte situații — cum ar fi adaptarea și ac
tualizarea contractelor economice, contractele colective de mun
că, participarea oamenilor muncii la beneficii, controlul mun
citoresc — prin care practica economică contribuie la înțelege
rea și perfecționarea legislației. în consecință, pe lingă îndato
rirea ce revine ministerelor, centralelor, altor organe de con
ducere economică, de a se preocupa și de modul cum se aplică 
legislația în domeniul lor de activitate, o mai largă popularizare 
a soluțiilor juridice pentru problemele economice poate deter
mina un adevărat schimb de experiență intre unități.

Cunoașterea practicii realizării legislației în întreprinderi 
prezintă utilitate și pentru diferite forme de perfecționare a ca
drelor, pentru învățămîntul juridic și economic, evidențiind cum 
trebuie să acționeze economiștii, juriștii, cadrele de conducere 
pentru organizarea activității în cadrul legal stabilit.

Analiza modului în care legislația -este receptată și însușită 
în întreprinderi îngăduie evidențierea factorilor care asigură 
realizarea legislației în economie. Cunoașterea și înțelegerea 
legislației pe baza unor situații concrete, preocuparea perma
nentă pentru multiplicarea și perfecționarea formelor și meto
delor de realizare a prevederilor legale ș.a. se dovedesc, în prac
tica economică, mijloace de însușire a legii.

Conceptul pe care-1 propunem sintetizează, deci, numeroase 
aspecte ale activității economice practice. Analiza aplicării le- 
’islației prin prisma conducerii și organizării întreprinderii se 
onstituie, de asemenea, într-un domeniu interdisciplinar de 

studiu pentru specialiști în organizare, juriști, economiști, so
ciologi, cadre de conducere.

Mihai PASCU
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ÎN CĂUTAREA UNOR NOI PARADIGME 
PE FILIERA CREȘTEREDEZVOLTAREPROGRES «)

Economia în fața 
„marii tranziții"

UNDE SE AFLĂ omenirea acum 
știm. Nu cred însă că știm cu destulă 
precizie cum s-a ajuns în această si
tuație. Problemele cu care este con
fruntată omenirea în prezent sînt mai 
mult sau mai puțin cunoscute, chiar 
dacă ele nu sînt întotdeauna definite 
corect sau nu au fost sesizate adevăra
tele lor cauze. Nevoia de schimbare 
este tot mai larg recunoscută, deși di
recțiile de schimbare se situează pe un 
evantai larg: de la viziunea pesimistă 
a necesității „creșterii zero" a soților 
Meadows, pînă la viziunile optimiste 
privind „marea tranziție" a lui Herman 
Kahn și de la „marea paradigmă eco
nomică", preconizată de Peter Drucker, 
la cel de-al „treilea val" avansat de 
Alvin Toffler.

Și științele economice au evoluat de 
la modelele simple ale creșterii econo
mice, bazate pe combinarea și substi
tuția factorilor clasici de producție, la 
cele cu deschideri mai largi spre schim
burile internaționale și marginalism, 
spre cele mai complexe agregate, care 
aveau în vedere și alți factori, cu n sînt 
calificările umane, stocul de cunoștințe 
sau aportul științei și tehnologiei. Abor
dările au evoluat de la clasicismul 
mercantiliștilor și fiziocraților din seco
lul al XVlII-lea spre neoclasicismul se- 

! colului al XlX-lea, de la urmașii lui 
David Ricardo la Walrasieni, ajungînd 

i la disputele dintre variantele moderne 
ale keynesismului și monetarismului, 

■ dintre „demand-economics" (economia 
' ofertei) și „supply economics". înseși 
' aceste pendulări de la un pol la altul, 

de la „construcția" bazată pe ofertă la 
cea bazată pe cerere pun în evidență un 
mare grad de subiectivitate. Teoria 
economică marxistă, sesizînd legăturile 
dintre muncă și capital, mecanismele 
intime ale formării valorii, importanța 
relațiilor de producție și a concordanței 
lor cu forțele de producție, aduce noi 
deschideri economiei spre aspectele so- 

. cial-umane.
Lucru curios, chiar și astăzi cînd 

unii economiști au ajuns să sesizeze ne
cesitatea unor schimbări de fond în teo
ria și modelele creșterii economice, cei 
mai mulți nu pot însă scăpa din cap
canele acestei optici. Peter Drucker, 
cînd vorbește, de exemplu, de ceea ce el 
numește „Toward the Next Economics" 
(„Către următoarea teorie economică") 
și de „new great economic paradigme" 
(noua mare paradigmă economică), ră- 
mîne în același cadru, sugerînd că vii
toarea teorie economică va fi focalizată 

pe microeconomie și pe ceea ce se înțe
lege prin „supply economics" (economia 
ofertei")l). Chiar și atunci cînd vor
bește de necesitatea de a organiza în- 
tr-un singur sistem cele trei centre, teo
ria ..microeconomiel" (individuală și a 
firmei), cu cea „intermediară" (a statu- 
lui-națiune) și cu „macroeconomia" (e- 
conomia mondială), el vede doar o 
integrare pe verticală.

1) Vezi Drucker Peter, Toward the Next 
, Economics, in Economic Impact, nr. 2/1981, 
v p. 29 și urmât.

Ceea ce se poate reproșa tuturor aces
tor curente mai vechi și mai noi este 
abordarea economiei „în sine", econo
mia mai mult sau mai puțin „pură".

învățarea și stăpînirea 
complexității

ESTE NEVOIE de o „mare nouă pa
radigmă economică". Dar pentru aceas
ta este necesară o abordare mai cu
prinzătoare și mai nuanțată. înțelegerea 
necesității schimbării stimulează refle
xul de adaptare continuă, de inovare. 
Pentru a înțelege însă natura și direc
țiile schimbărilor necesare cred că tre
buie să pornim de la depășirea unor ob
stacole create de modalitățile actuale 
de gîndire și acțiune provenind din : 
(a) procese de învățare neadecvate și 
incomplete (observăm că chiar din si
tuații extreme de criză se învață une
ori prea puțin, iar odată depășite aces
tea se gîndește și se acționează în ter
menii anteriori) ; b) dificultatea per
ceperii și înțelegerii marilor sisteme, a 
funcționării lor, a sesizării și stăpînirii 
complexității (optica prea specializată, 
viziunea „tunel" a specialistului, abor
darea în „sine", ca și gîndirea carte
ziană de tip cauză-efect, handicapează 
viziunea holistică și de sistem. înțelege
rea legăturilor pe planuri mai largi, a 
adevăratelor interdependențe între 
cauze-efecte-cauze...) ; (ci î .țeîegerea 
insuficientă a problemelor globale si 
neînvățarea rezolvării acestor tipuri de 
probleme (de exemplu hrana, energia, 
apa, așezările umane etc., fragmentate 
de procese de învățare orientate pe dis
cipline) ; (d) prevalarea opticii pe ter
men scurt (în general se recurge la so
luții „reparatorii", cu efecte parțiale, 
valabile pe termene scurte, în dauna 
unor schimbări radicale, structurale, cu 
efecte pe termene mai lungi); (e) apli
carea cu preponderență a criteriilor 
economice „puse" adesea, în dauna ce
lor sociale (concepte și false criterii de 
optimizare în vederea maximizării re
zultatelor economice fără a cuprinde 
in analiză consecințele deciziilor „eco
nomice" pe planuri mai largi social-u- 
mane, care pot antrena cheltuieli re
paratorii sau pierderi ulterioare mai 
mari); (f) lipsa anticipării (numeroasele 
eșecuri sau chiar crize pun în eviden
ță „rupturi" în evoluții provenite din 
lipsă de anticipare) ; (g) conservatorism 
sau mobilitate prea mică în modifica
rea unor concepte de bază sau chiar a 
unor principii axiale.

Desigur că economia ar fi putut la 
fel de bine să se bazeze pe alte para
digme dacă dezvoltarea social-umană 
ar fi cunoscut o altă evoluție. Demersul 
economic a apărut ca un mijloc de 
transformare a mediului înconjurător 
în concordanță cu cerințele social- 
umane:

A. In domeniul economic

— Primul demers economic a urmărit 
satisfacerea unor nevoi umane de bază, 
cum sînt cele de hrană, îmbrăcăminte, 
adăpost;

— în acest scop omul s-a ocupat cu 
culesul, vînătoarea și pescuitul și mai 
apoi cu cultivatul pămîntului, crește
rea animalelor, confecționarea unelte
lor, îmbrăcăminții și adăpostului ;

— în etapele ulterioare, pe măsura 
adîncirii diviziunii sociale a muncii, în 
cultivatori, crescători de vite și cei ce 
se îndeletniceau cu procurarea mate
riei prime, a materialelor și producerea 
diferitelor bunuri necesare traiului (ex
tragerea și prelucrarea primară a mi
nereurilor, producerea uneltelor, arme
lor, îmbrăcăminții. podoabelor, obiec
telor de uz casnic și gospodăresc, lo
cuințele etc.), au fost ameliorate și teh
nicile de lucru, a crescut productivita
tea muncii și produsele suplimentare 
autoconsumului și, ca urmare, a luat 
avînt schimbul de produse, care a pro
dus și el o ruptură intre producție și 
consum ;

— la început schimbul s-a desfășurat 
pe baza valorii muncă și a etalonului 
marfă, apoi au apărut, alături de acti
vitățile economice reale, simbolurile 
economice, monedă, preț, dobîndă, cre
dit și care au continuat să se amplifice 
și să creeze un instrumentar și mecanis
me economice tot mai complexe și so
fisticate. ajungînd la cele care creează 
legături de o natură specială cu activi
tățile economice propriu-zise, cum sînt 
cele de bursă, de speculații financiare, 
bancare și de asigurări, unele tranzacții 
etc. ;

— în acest moment are loc și o rup
tură care se adîncește tot mai mult în
tre activitățile economice concrete, în
tre realitățile economice și o serie de 
alte procese financiar-monetare, de 
preț, de credit, de bursă etc. Teoriile 
economice capitaliste abordează reali
tățile economice făcînd tot mai mult 
abstracție de complexitatea lor și de 
cerințele și aspirațiile obiective social 
umane.

B. In domeniul așezărilor umane

Evoluția societății s-a produs prin 
trecerea de la stadiile preindustriale, 
bazate pe sectoarele economice primare

dr. lonițâ OLTEANU

(Continuare în pag. 24)
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Abordarea econometrică a eficienței fondurilor fixe)
Determinarea eficienței economice pe baza me

todelor tradiționale domină în prezent analiza economică 
Eeonometria oferă însă noi instrumente de calcul, care 

sînt în curs de extindere în variate domenii de analiză a eficien
tei economice.

Cuantificarea eficienței economice a fondurilor fixe s-a ridi
cat pe o treaptă superioară prin aplicarea metodelor matematice 
moderne, însoțite de utilizarea computerelor. Pentru eviden
țierea avantajelor abordării econometrice a eficienței fondurilor 
fixe au fost selecționate trei metode .

— analiza de corelație și regresie ;
— utilizarea modelului static al balanței legăturilor dintre 

ramuri ;
— utilizarea tehnicilor programării matematice.

Analiza de corelație și regresie

ANALIZA economică tradițională permite numai o imagine 
statică, atemporală, a eficienței fondurilor fixe. Chiar și atunci 
cind se prezintă serii de date referitoare la mai multe momente 
în timp, metodele tradiționale nu oferă măsura mișcării și legea 
de mișcare a fenomenului. Suplinind această deficiență, tehnicile 
analizei de corelație și regresie constituie un instrument com
plementar necesar al celor tradiționale. Cu alte cuvinte, abor
darea cu ajutorul analizei de corelație și regresie nu reia analiza 
pentru a o repeta cu alte mijloace, ci o completează pe cea 
anterioară în scopul de a ne oferi imaginea de ansamblu asupra 
fenomenului.

Spre deosebire de analiza tradițională, care nu permite 
compararea diferitelor stări ale eficienței fondurilor fixe cu 
stări ale altor fenomene economice, analiza de corelație și re
gresie prezintă mișcarea eficienței în raport cu mișcarea altor 
fenomene. Distingem mișcarea în spațiu de cea în timp.

Spațiul de variație a eficienței fondurilor fixe e pus în de
pendență reciprocă de spațiile de variație a fenomenelor econo
mice cele mai apropiate. Cum formula eficienței fondurilor fixe 
este raportul dintre producție (Y) și fondurile fixe (K), deci 
Y/K, se impun de la prima vedere dependențele față de indica
torii din care derivă acest raport, adică față de producție și 
față de fondurile fixe. Apoi, eficiența fondurilor fixe exprimă 
și raportul a altor doi indicatori derivați : productivitatea mun
cii (Y/L) și gradul de înzestrare tehnică a muncii (K/L), L sim- 
bolizînd forța de muncă :

Y/K=(Y/L)/(K L) (1.1.)
Se obțin trei indicatori primari Y, L și K și trei indicatori 

derivați Y/L, Y/K și K/L. Acești șase indicatori formează un 
ansamblu interdependent, un sistem, permițînd descrierea miș
cării unui fenomen în raport cu mișcarea celorlalți cinci.

în relația de mai sus, eficiența fondurilor fixe exprimă în 
ce măsură combinarea a două resurse — forța de muncă și 
fondurile fixe — conduce la creșterea eficienței fondurilor fixe. 
Prin analogie se pot construi și alte formule, luîndu-se în consi
derare combinarea fondurilor fixe cu alte resurse. Spre exem
plu, dacă se consideră energia consumată (E), eficiența fondu
rilor fixe va depinde de consumul specific de energie pe uni
tatea de fond fix (E/K) și de ponderea cheltuielilor cu energia 
în valoarea producției (E/Y). Se pot construi astfel de relații 
pentru consumul de materii prime, de materii prime din import,

*) Articolul de față reprezintă o continuare a articolului ..Probleme 
metodologice ale determinării eficienței fondurilor fixe" publicat in 
Revista economică nr. 20, din 15 mai 1931.

1) Coeficientul fondurilor fixe fj reprezintă mărimea Inversă a indi
catorului eficienței fondurilor fixe (Ef) care se determină ea un raport 
între volumul valoric al producției și fondurile fixe <Erj—Xj/Fj) 

pentru totalul cheltuielilor materiale sau totalul fondurilor de 
producție etc. Aceste posibilități formale de analiză trebuiesc 
selectate în rapcrt cu scopul urmărit al analizei.

în fine, analiza mișcării în timp a eficienței fondurilor fixe 
trebuie să completeze, să întregească mișcarea în spațiu. De 
aceea, calculele de corelație și regresie în timp sînt efectuate 
nu numai in raport cu eficiența fondurilor fixe, ci și cu ceilalți 
indicatori primari sau derivați luați în considerare la analiza 
mișcării în spațiu.

Utilizarea modelului static al balanței legăturilor 
dintre ramuri

PENTRU a surprinde în expresii mai complexe mișcarea feno
menelor economice se impune ca analizele parțiale, de depen
dență simplă între două variabile să fie continuate pe linia co
relațiilor multiple, pînă la includerea într-o singură expresie 
formală a tuturor indicatorilor considerați. Instrumentele cele 
mai adecvate sînt aici funcțiile de producție. Se obțin, astfel, 
în spațiul de referință acceptat, legea unitară de mișcare a 
fenomenului „eficiență a fondurilor fixe“ și măsura relativă 
a mișcării în raport cu celelalte fenomene.

Prin utilizarea balanței legăturilor dintre ramuri ca 
instrument modern de analiză și previziune economică, eficiența 
economică, în general, și cea a fondurilor fixe, în special, și-a 
putut extinde sfera de investigație și de adîncire a analizei. în 
acest sens, semnalăm capacitatea analitică a balanței legăturilor 
dintre ramuri în direcția îmbogățirii aspectelor referitoare la 
studiul variabilei de efect (producție globală, netă și finală) și 
de efort (necesar direct și indirect de fonduri fixe) in contextul 
interdependențelor ce se stabilesc între ramurile de producție 
în condițiile unor tehnologii date. Totodată, pe baza acestui in
strument se pot calcula variante de prognoză a eficienței fon
durilor fixe, în funcție de adoptarea unor politici distincte de 
amortizare, reînnoire și extindere a fondurilor fixe.

Reflectarea fondurilor fixe în balanța legăturilor dintre 
ramuri, prin analogie cu coeficienții cheltuielilor directe de 
obiecte ale muncii, se face cu ajutorul coeficienților fondurilor 
fixe fj1), , care caracterizează volumul necesar de fonduri fixe 
în funcțiune în ramura j pentru producerea unei unități de 
producție în aceeași ramură, adică fj = Fj/Xj, unde F 
reprezintă volumul mediu anual al fondurilor fixe din ramura j, 
iar Xj reprezintă volumul anual al producției în ramura j. Pe 
baza coeficienților fondurilor fixe, în modelul balanței legătu
rilor dintre ramuri, se poate calcula necesarul de fonduri fixe 
pentru sfera producției materiale. în formă matricială, nece
sarul total de fonduri fixe F se transcrie astfel :

F = (fj)' • (E - A)~l-Y (2.1.)
unde (fj)' reprezintă vectorul (fj) transpus, (E — A)-1 este in
versa matricei coeficienților tehnologici, iar Y este vectorul 
produsului final.

Așadar, pentru a determina volumul total de fonduri fixe 
necesare unui nivel dat al produsului final (cererii finale), con
form expresiei de mai sus, trebuiesc cunoscute următoarele ele
mente : necesarul specific direct de fonduri fixe (fj 
pe ramurile balanței legăturilor dintre ramuri, vectorul produsu
lui final (Y) și inversa matricei coeficienților tehnologici.

Similar cu coeficienții cheltuielilor materiale directe și totale 
din modelul balanței legăturilor dintre ramuri se pot determina 
coeficienții necesarului specific direct și total de fonduri fixe, 
ale căror mărimi sînt diferite pentru una și aceeași ramură. în 
timp ce volumul necesar specific direct de fonduri fixe arată 
volumul de fonduri fixe din ramura j care revine unei unități 
de producție în aceeași ramură, necesarul specific total de 
fonduri fixe C’k) ne arată volumul total al fondurilor fixe din 
toate ramurile economiei naționale care revine unei unități de 
producție finală în ramura k.

Așadar se poate face distincția între necesarul direct și indi
rect de fonduri fixe care însumate ne dau consumul total de
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fonduri fixe, unde se ține seama de legăturile reciproce ce se 
stabilesc între ramuri în procesul producției.

Pe baza coeficienților necesarului specific direct și total de 
fonduri, prin inversare se află mărimea eficienței directe și to
tale a fondurilor fixe pe ramuri ale producției materiale (res
pectiv Ed=l/fj și Et=l/?k).

Analiza comparativă a coeficienților de eficiență directă și 
totală, în cazul mai multor balanțe ale legăturilor dintre ramuri 
elaborate în diferite țări, relevă următoarele aspecte : a) eficien
ța fondurilor fixe calculată pe baza necesarului total de fon
duri fixe este mai mică decît cea calculată pe baza necesarului 
direct (Et < Ea), diferențele de mărime între cei doi indi
catori variind de la o ramură la alta, iar în cazul lui Ea deca
lajele interramuri sînt sensibil mai mari decît în cazul luiEt; b) 
ramurile cele mai mari consumatoare de fonduri fixe au o 
eficiență relativ mai scăzută a acestora ; c) clasificarea ramuri
lor după mărimea lui Ea. și Et este diferită, fapt ce atestă că 
nu întotdeauna ramurile cu o eficiență directă ridicată a fon
durilor fixe au un nivel înalt al acestei eficiențe și atunci cînd 
se ia în calcul necesarul cumulat al fondurilor fixe ; d) raportul 
Ea/Et ne arată că pe măsură ce se trece de la ramuri cu carac
ter extractiv la ramuri a căror producție este destinată consu
mului final se înregistrează o tendință de creștere a acestui ra
port, ceea ce denotă o creștere a necesarului indirect de fonduri 
fixe, antrenată de legăturile reciproce complexe între ramuri în 
procesul de producție și consum.

Pe baza celor de mai sus, se poate conchide că determinarea 
eficienței fondurilor fixe prin utilizarea necesarului direct și 
total de fonduri fixe, calculat cu ajutorul modelului balanței le
găturilor dintre ramuri, constituie o modalitate importantă de 
analiză a unor aspecte cantitative și calitative ale Utilizării fon
durilor fixe in procesul de producție.

Dată fiind semnificația deosebită a celor doi indicatori de 
eficiență a fondurilor fixe ar fi oportun ca la elaborarea balan
ței statistice a legăturilor dintre ramuri în viitor în țara noastră 
să se întocmească și matricea coeficienților necesarului direct de 
fonduri fixe, concomitent cu matricea coeficienților tehnologici, 
în acest fel, posibilitățile de analiză și previziune pe baza uti
lizării modelului static al balanței legăturilor dintre ramuri ar 
fi sensibil sporite și, totodată, se va permite trecerea la elabo
rarea unui model dinamic al balanței legăturilor dintre ramuri.

Un model de optimizare a eficienței fondurilor fixe 
la nivel microeconomic (M.O.F.)

Aceste restricții permit folosirea eficientă a timpului de lu
cru disponibil al mașinilor, iar în cazul în care, la rularea pe 
calculator, nu se transformă în egalitate, comensurează și rezer
vele reale de capacitate de prelucrare pe mașini Urmează o 
restricție care ține' seama de limitele disponibilității de forță 
de muncă cu grade diferite de calificare și specializări diferite :

X^L1
j=i

s = 1,2..... t
i = 1,2,...,m (3.3.;

în fine, au mai fost introduse două restricții care se referă la 
necesitatea încadrării în consumurile planificate de materii 
prime, cu deosebire în cele de import. Restricția (3.4.) asigură 
luarea în considerare a preocupării de reducere a consumului de 
materii prime și materiale :

E vy X;j <
j=i

b= 1,2,..., z
i = 1,2,...,m (3.4 )

Nu este indicat să se exagereze cu detalierea acestui tip de 
restricție, deoarece trebuie să rămînă o marjă disponibilă de 
materii prime și materiale care să permită majorarea produc
ției în limitele eficienței economice maxime. Tocmai datorită 
acestei detalieri restrînse am considerat necesară o restricție 
specială pentru importuri în raport cu plafonul valoric stabilit :

n
y^Tij XijCIi i = l,2,...,m (3.5.) |
1=1

Restricțiile mai sus prezentate le considerăm esențiale, dar 
nu și suficiente. Ele vor fi completate cu altele, în primul rînd 
pe baza unora dintre funcțiile obiectiv, dar și prin adaptarea 
mai exactă la procesul economic modelat.

PENTRU a se obține eficiența economică maximă, econome- 
tria contemporană ne pune la dispoziție metodele de optimizare 
bazate pe tehnicile programării matematice. Modelul de optimi
zare reprezintă un instrument cu largi posibilități de aplicare 
în direcția creșterii eficienței utilizării fondurilor fixe, mai ales 
dacă evoluția fenomenelor permite rezolvarea sistemului alge
bric prin algoritmul programării liniare.

Modelul M.O.F. a fost construit în spiritul noului mecanism 
economico-financiar, ținîndu-se seama de datele existente în 
evidențele întreprinderilor industriale și avîndu-se în vedere 
rezolvarea sa prin metodele uzuale ale programării matematice. 
Specificarea sistemului de inecuații ale modelului a fost efectua
tă cu intenția de a aplica modelul într-o întreprindere din ra
mura industriei constructoare de mașini ; sistemul matematic 
elaborat poate fi însă concretizat în orice domeniu de activi
tate economică, atît la nivel micro, cît și macroeconomic.

Descrierea modelului M.O.F. constă în prezentarea celor două 
componente de bază ale modelului-tip de optimizare : a) restric
țiile ; b) funcția obiectiv. (Lista simbolurilor este prezentată la 
sfîrșitul articolului).

Restricțiile modelului

Limitele în care poate funcționa cu maximum de eficiență 
sistemul economic de utilizare a fondurilor fixe își găsesc 
expresia în inecijațiile descrise mai jos.

Prima restricție se referă la capacitatea maximă de produc
ție a utilajelor în funcțiune, în condițiile coeficientului de 
schimburi planificat :

Funcțiile obiectiv

Decizia economică reprezintă un act de mare răspun
dere, care trebuie să ia în considerație multilateralitatea și com
plexitatea proceselor economice și efecte uneori divergente. în 
aceste condiții este dificil de a ne opri întotdeauna de la început 
la alegerea unui singur criteriu de optim.

Pentru ca soluția optimă obținută să corespundă simultan 
mai multor criterii de optim ea se poate optimiza succesiv după 
mai multe criterii de optim. în urma rezolvării programului pe 
baza unui criteriu de optim, această funcție obiectiv poate fi 
transformată în restricție, limitînd cu valoarea optimă obținută, 
iar programul poate fi reoptimizat pe baza altei funcții 

obiectiv.
în vederea aplicării acestui procedeu, ca primă etapă de 

optimizare se poate minimiza fie totalul cheltuielilor de produc
ție, fie consumul de energie. Preferința pentru prioritatea acor
dată unuia sau altuia dintre aceste criterii depinde de procesul 
concret optimizat, de măsura în care este vorba de un proces 
tehnologic energofag sau nu. Utilizarea mai întîi a unuia din 
criterii nu elimină necesitatea utilizării ulterioare și a celuilalt.

Următoarele trei criterii de optimizare efectuează selecția 
soluției optime în funcție de prețurile de livrare pe piața inter
nă sau externă. Dintre acestea, un prim criteriu este maximi
zarea producției nete,

nE ajXj -+ max (3.6.)

Urmează maximizarea beneficiilor
n

^3jXj->max (?.7.)
j=l

și, în fine, maximizarea exportului
n

yjXj -> max (3.F.)
.i=i

Pentru facilități de calcul, funcțiile obiectiv, ca și restricțiile, 
au forma liniară, mai ales cînd perioada de optimizare nu de-

n
xyCkj i=l,2,...,m (3.1.)

J=I

Următoarea restricție se referă la condiția de nenegativitate 
a valorilor lui x :

i = 1,2,..., m 
j = 1,2,..., n (3.2.)

M. HOROVIT2 
Gh ZAMAN 

M. CIUMARA 
M. POP 

G. DANIELESCL
(Continuare in pag. 24$
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CAPACITATEA de creație a oamenilor 

în domeniul gîndirii economice este, în 
zilele noastre, mai mare ca oricînd. *)  
Aceasta întrucît s-a amplificat și complicat 
economia fiecărei țări și a lumii în 
ansamblul ei, a crescut interesul 
oamenilor pentru înțelegerea problemelor 
economice și a resorturilor acestora, 
studierea lor nu mar este apanajul 
cîtorva centre sau țări ci al lumii 
întregi. Este greu de găsit o țară în 
care cercetarea economică să nu fie 
organizată într-un fel sau altul. 
Eforturile individuale sînt potențate de 
cefe colective ale oamenilor de știință 
din cercetare și învățămînt, din instituții 
și institute naționale, zonale sau 
mondiale.

• La un interval de trei ani, 
analiza pe care a inițiat-o Con
stantin Bărbăcioru asupra unuia 
dintre cei mai importanți indic .- 
tori macroeconomici — venitul 
național —, este continuată prin 
tipărirea la Editura craioveană 
„Scrisul românesc" a celui de

S-au creat așa de multe teorii și 
doctrine economice incit nimeni și nici 
o lucrare de sinteză nu le poate 
cuprinde. Cu toate acestea adeseori se 
apreciază că știința economică.a rămas în 
urma vieții reale. Aprecieri mai drastice 
ne vorbesc de subdezvoltarea 2) sau, și 
mai grav, de criza ei 3). Considerațiile 
prea globale sau unilaterale, triumfaliste 
ca și cele exclusiv negativiste nu sînt de 
natură să ne ofere imaginea reală a 
stărilor de lucruri pentru depășirea 
dificultăților, dealtfel destul de mari, cu 
care este confruntată știința economică. 
Este un adevăr că știința economică — 
privită ca sistem al unor științe despre 
economie — a rămas în urma mersului 
vieții economice reale. Nu atît datorită 
insuficientei dotări a cercetării economice, 
neajunsurilor organizatorice sau 
insuficienței rezultatelor pozitive ale 
cercetării, cit consecvenței cu care au fost 
și mai sînt menținute concepții care au 
devenit tributare din punct de vedere 
economic, social, etc., nonconcordării și 
noncorelării tuturor realizărilor științifice 
- din Estul socialist și Vestul capitalist, 
din Nordul dezvoltat și Sudul subdezvoltat 
etc. - într-un ansamblu teoretic coerent, 
mai ales în domeniul problemelor privind 
dezvoltarea forțelor de producție. Figurat 
vorbind, material pentru reedificarea 
științei economice din acest punct de 
vedere există, și ea trebuie (și poate fi) 
clădită. Succesul pe termen lung al 
unei asemenea întreprinderi depinde, 
în mare măsură, și de concepția generală

ECONOMIȘTI

Doctrinele 
economice 

contemporane 
și criterii 

de apreciere 
a lor (l)

utilizată, de metodele folosite și scopul 
propus.

După opinia mea, cei mai mari sorți 
de izbîndă îi oferă astfel concepția 
socialismului științific, metoda dialecticii 
materialiste, corelarea organizării 
economico-sociale — desfășurată pe 
principii socialiste — a mecanismelor 
economice ale acestora cu cerințele de 
progres ale omenirii. Intr-o lume cu 
decalaje explozive, cu o vastă geografie 
a foametei alături de ,,societatea 
de consum", cu tehnicile de vîrf ale 
revoluției tehnico-științifice și cele 
ultraprimitive polarizate4), știința 
economică se refuză a fi pur și simplu 
behavioristă și nu mai poate privi 
eficiența economică în chip mercantil. 
Poziția socială pe care se situează, 
orînduirea pentru care militează ca și 
alte elemente importante oferă gindirii 
economice de origine marxistă acea 
lărgime de orizont pe care o presupune 
(și implică) construcția noii clădiri a 
științei economice.

Dar pentru aceasta este nevoie ca, 
mai întii de toate, să separi valorile de 
nonvalorile creației teoretico-economice 
în scopul de a avea materialul de 
calitatea necesară reconstruirii științei 
economice. Separarea poate fi făcută nu 
prin aprecieri subiective, prin verdicte 
inexorabile, ci cu ajutorul „sitei", 
exigențelor științifice țesută pe elementele 
de rezistență ale unui sistem de criterii 
al aprecierii ideilor, teoriilor și doctrinelor 

economice. în zilele noastre valorile (ca 
și nonvalorile) teoretico-economice nu pot 
fi apreciate nici după centrele de creație 
nici după nivelul dezvoltării țărilor de 
proveniență și nici (în exclusivitate) 
după opțiunea ideologică, ci folosindu-ne 
de un complex de criterii.5) A nesocoti 
contribuțiile economiștilor drn țările lumii 
a treia este dăunător științei economice 
ca și neglijarea realizărilor — în 
domeniile în care există, mai ales cei 
al onolizelor și corelațiilor cantitative, 
al econometriei
etc..— economiștilor occidentali de 
orientare rremarxistă. In zilele noastre 
și-a pierdut orice sens maniera după car< 
economiștii burghezi pretindeau că ce 
făceau ei era aur, iar ce făceau alții 
era gunoi, manieră căreia economiștii 
marxiști îi răspundeau cu aorecierea 
inversă. Reconstrucția științei economice 
implică preluarea de elemente științifice 
de pretutindeni și asamblarea lor în 
optica concepției proprii a socialismului 
științific ; ea este incompatibilă cu 
însumarea eclectică de părți eterogene.

Opera de selectare a valorilor — 
realizabilă cu mare folos pe baza unui 
sistem de criterii derivind din metoda 
dialecticii materialiste — se cere urmată 
de cea a „asamblării" pe coordonatele 
concepției materialismului istoric. In 
această nouă optică trebuie definit și 
obiectivul științei doctrinelor economice 
contemporane. d)

Criteriul suprem de verificare și 
apreciere a oricărei teorii este raportarea 
ei la practică, în cazul nostru, la viața 
economică reală. Este însă evident că 
acest mare adevăr, ca enunț general, are 
nevoie de particularizări în fiecare 
domeniu. Criteriile de apreciere a unei 
teorii — cele ale caracterului și 
problematicii epocii; conținutului social, de 
clasă ; raportului național-internațional ; 
corelării cu exigențele progresului general 
al omenirii, pe care le considerăm 
criterii fundamentale, împreună cu cele 
complementare cum sînt criteriile : 
independenței relative a teoriei față de 
practică ; „datelor empirice" ; raportului 
dintre teorii și politicile economice în 
cazul celor macroeconomice ; poziției 
față de esența și formele de manifestare 
ale vieții economice, față de latura

■ 5 ÎR VWW.v < ... •
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VENITUL NAȚIONAL 
mn Și stsucmsi.in 
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11. «ȘPASTIPA 

al doilea volum. Lucrare cu ca
racter monografic,, „VENITUL 
NAȚIONAL" tratează, in a doua 
sa parte, probleme legate de re
partiție, după ce volumul ante
rior a fost consacrat evidențierii 
proceselor in care are loc pro
ducerea venitului național. Por- 
n'nd de la însemnătatea deose
bită ce revine categoriei de ve
nit național in elaborarea poli
ticii economice, in realizarea o- 
biectivelor de progres econo- 
mico-social autorul a urmărit să 
releve cu deosebire elementele 
noi care apar in actuala etapă 
de dezvoltare a economiei so
cialiste. In această optică sînt 
analizate implicațiile lărgirii 
sferei procesului de repartizare 
a venitului național, ale perfec
ționării sistemului de relații de 
producție asupra distribuirii și 
redistribuirii venitului național. O 
atenție aparte se acordă în lu

crare aspectelor legate de per
fecționarea instrumentelor eco
nomice de repartizare a venitu
lui național, ca urmare a sporirii 
complexității activității economi
ce, a accentuării rolului factori
lor economici în creșterea efi
cienței unităților productive prin 
aplicarea noului mecanism eco
nomico-financiar.

Expoziția — factor de edu
cație științifică

A devenit predominantă 
imaginea prin care finalitatea și 
succesul unei manifestări expo- 
ziționale cu caracter tehnic, sînt 
sinonime cu numărul și valoarea 
contractelor economice realizate. 
Se cuvine a fi însă actualizată 
și o altă destinație a unor ast
fel de manifestări cu caracter 
tehnico-economic — opinează e

conomistul cehoslovac Tomăs Si- 
rovatta intr-un articol înserat ir 
Buletinul informativ editat ci. 
prileiul Tirgului internațional de 
construcții mecanice de fa Brno 
Și anume, funcția generală pro
prie muzeelor sau manifestărilor 
expoziționale, de agent educativ- 
formativ. Pentru a surprinde e- 
fectele unei manifestări expozi
ționale de tradiție cum este Tir- 
gul de la Brno în planul educa
ției științifice a populației la ul- 
tin ele ediții a fost inițiată o an
chetă sociologică de tip panel. 
Răspunsurile persoanelor inter
vievate au evidențiat faptul că 
vizitarea Tirgului are, din per
spectiva amintită, două efecte 
importante. Pe de o parte asi
gură cunoașterea celor mai no. 
realizări în diferite domenii ale 
construcțiilor mecanice, iar pe 
de altă parte facilitează transfe
rul de cunoștințe din domenii
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calitativă și cea cantitativă a acesteia 
ș.a. — sînt de fapt instrumente care permit 
disecarea conținutului, caracterului, 
naturii funcțiilor diverselor teorii sau 
doctrine, constituie astfel 
importante elemente pentru aprecierea 
teoriilor respective.

Criteriul caracterului și problematicii 
epocii permite înțelegerea legăturii 
dintre dinamica vieți, economice reale și 
cea a teoriilor economice. Sînt de 
neînțeles în chip științific (și s-ar emite 
aprecieri subiective, cum uneori se face) 
asemenea fenomene, ca de exemplu criza 
gindirii economice burgheze - dacă nu 
ținem seama de starea de criză generală 
a capitalismului ; marile căutări și 
salturile în teoriile socialismului — fără 
a ține seama de etapa în care acesta se 
află și de locul ocupat de economiile 
socialiste în lume ; progresele în teoria 
economică în țările lumii a treia — fără 
a lua în considerare rolul și rostul 
revoluțiilor de eliberare națională etc. 
Acest criteriu al problematicii epocilor și 
etapelor istorice se face puternic 
resimțit — cum remarcă Oreste Popescu, 
profesor de economie politică la 
Universitatea catolică din Buenos Aires, 
- la mulți autori și în periodizarea 
istoriei gindirii economice. „După mai 
bine de un secol de încercări empirice 
cu caracter eclectic, menționează 
profesorul citat, istoriograful gindirii 
economice începe să devină conștient 
de necesitatea unui examen critic al 
„periodizării". In timp ce un grup de 
istorici se inspiră din modele deduse din 
istoria generală sau din istoria faptelor 
economice (Marx, Ingram, Roll, Aquirre, 
Karataev, Rîndina, Stepanov, Cheva
lier, Piettre), alții caută să formuleze 
schemele lor de periodizare plecînd de la 
însăși structura gindirii economice, 
luînd in considerare succesiv fie 
caracteristici de formă (Cossa), fie 
caracteristici de fond, care pot fi de 
ordin ideologic (Roscher, Gonnard, Spann, 
Fanfani, Zweig), de ordin teoretic 
(Duhring, Rambaud, Haney, Schumpeter, 
Bousquet, Stark) sau, ceea ce pare pre
ferabil, de ordin metodologic (Salin, 
Sombart, Heinemann, Popescu) “7

mele generale de statistică nu 
sini tratate de sine stătător ci 
mai cu seamă prin aplicarea 
metodologiei specifice acestei 
discipline rn domenii particulare 
ale activității economice: co
merțul și turismul. In caț.itole 
distincte în lucrare sint abordate 
teme precum: indicatorii statistici 
absoluți și derivați pentru ana
liza activității comerciale și de 
turism; metode de cercetare sfe- 
lectivâ a activității comerciale și 
de turism; forme de sondaj p^i- 
tru recepția produselor; metode 
de analiză a legăturilor dintre 
variabile statistice; indicii statis
tici utilizați precum și un capi
tol de sinteză care cuprinde 
principalii indicatori ai activității 
de comerț și turism.

Rămînerile în urmă ale diverselor teorii 

economice și ale științei economice în 
ansamblu față de cerințele epocii se 
vădesc mai ales în domeniul profunzimii 
reflec.ării problematicii acesteia, a 
corelării elementelor științifice proprii, în 
sisteme, cu cele ale altor științe 
(interdisciplinaritatea este mai mult 
declarată decît realizată).8) Caracterului 
tranzitoriu al epocii afirmat atît pe plan 
economic crt și pe plan social, i s-a 
răspuns adeseoii doar prin-mutații in 
gîndirea economică pe fondul unor 
concepții — uneori tradiționale, alteori 
noi dar inadecvate — ce se cereau cu 
mult depășite. Din punct de vedere 
ideologic elemente ale unei științe 
economice a epocii de tranziție există - 
cum sînt teoriile științifice ale înaintării 
de la capitalism la socialism, ale 
economiei socialismului maturizat sau 
ale societății socialiste multilateral

') Un cunoscut economist american men
ționează că se creează atitea teorii econo
mice și așa de contradictorii incit aplicarea 
tuturor ar însemna un dezastru pentru ome
nire. Vezi : J. K. Galbraith, Nicole Salinger. 
Tout savoir ou presque sur l'economie, Senii. 
Paris, 1978, p. 13.

-) Vezi : E. H. Phels Brown. Ttoe Under
development oi Economies, in „The Eco
nomic Journal- nr. S25 / 1972, p. 1 ; J. K. 
Galbraith, Les temps des incertitudes, Gal 14- 
mard, Paris, 1977, p. 11—12 ; Fr. Perroux. 
Les conceptualisations implicitement norma- 
Hves et Ies timites de la modelisations en 
economie, în „Economies et Societes-, nr. 
12/1970, p. 2 289.

s) Vezi : Jacques Attall, La crise de con
science des economiste-, in ,.Les Inlorma- 
tiones-, din 19 iunie 1972, p. 16 ; V. Uoa- 
tieff. Theoretical assumption and non ob
served facts, in „American Economic Re
view-, March. 1971. p. 95 ; Susanne de 
Brunhoff. Michel Beaud et Claude Servoiin, 
La crise de la science economique, in -Le 
Monde- nr. 8 81» / 22 May. 1973. p. 24 : 
T. Postolache, Capitalismul monopolist de 
stat. Editura politică. București, 1975. p. 
139—142 : Sortea Sava. Repere ale crizei teo
riei economice occidentale, in ..Revista eco
nomică- nr. 22—23 /1981 ; L Nicolae-Vălea- 
nu, Gindirea economică burgheză și lumea 
contemporană. Editura politică. București. 
1975, p. 29—37.

<) Printre lucrările mai recente in care sint 
tratate asemenea fenomene menționăm : 
Ridker R.. Watson W.. To choose a Future. 
Resource and Environmental Consequences 
of Alternative Growth Paths. Baltimore — 
London. The John Hopkins University Press. 
1980 : Guernir M„ Tiers Monde : trois 
quarts du monde. Dunod. Paris 1980 : Ma- 
lița M„ Giosan N. : Alimentația și agricul
tura in următoarele trei decenii. Editura 

dezvoltate, ale crizei de sistem a 
capitalismului și a capitalismului 
monopolist de stat, ale economiilor 
tranziționale in multe țări ale lumii a 
treia, ale făuririi noii ordini economice 
internaționale etc. — dar nu se poate 
spune că există ceva coerent, închegat 
in acest sens. Și aceasto este un aspect 
important al răminerii în urmă a științei 
economice față de rigorile vieții reale. 
Precum se vede, criteriul epocii dind 
posibilitatea înțelegerii corelației dintre 
probiemcVca lumii reale și teoria 
econom:că permite, totodată, relevarea 
domeniilor răminerii în urmă a teoriei 
sotcrtind concentrarea eforturilor în 
vederea ridicării științei economice la 
nivelul cerut

prof. dr. Ivanciu NICOLAE-VĂLEAN J

Academiei R.S. România. București, 1979 ; 
Stănescu N. S. : Decalajele economice ale 
lumii contemporane. Editura științifică și en- 
eieiopedică. București, 1980.

5> Lucrări de referință cum sînt : „Main 
contents in the Modern Economies” a lui 
B. Sahgmen sau „Les grands economistes" 
a lai R. L. Heilbronner au mart scăderi, 
datorită modului unilateral de selectare și 
apreciere a teoriilor economice contem
porane.

*» Tocmai in perspectiva celor menționate 
putem arăta că obiectul doctrinelor econo
mice contemporane ca știință îl constituie 
studierea ideilor, teoriilor și doctrinelor eco- 
■nmire. apreciind constructiv elementele 
valoroase și criticind pe cele neștiințifiee ; 
evaluarea stării actuale a științei economice 
— a contribuției țării noastre la îmbogă
țirea ei — și descoperirea căilor de depășire 
a dificultăților cu care această știință este 
confruntată. Întreaga acțiune de evaluare se 
realizează cu ajutorul unui sistem de cri
terii de a cărui înțelegere și utilizare de
pinde. In bună măsură, acțiunea de recon
strucție a științei economice.

Oreste Popescu, L’hlstorie de la pensee 
economique et sa periodisation in „Revue 
Internationale des sciences sociales", voi. 
XVII. nr. 4 / 1965, p. 655.

•) O excepție meritorie, pe lingă altele, o 
constituie N. Georgescu-Roegen cu „Legea 
entropiei și procesul economic”, Editura po
litică. București 1979.

Notă. în articolul „Criza sistemului capi
talist : din evoluția confruntărilor in jurul 
acestei crize". Revista economică nr. 40 — 
ultima coloană rindul 2 de sus se va citi : 
pe platforma comună a criticii capitalismului 
și imperialismului.

învecinate ale tehnicii. Efectele 
pozitive ale contactului cu me
diul expozițional, opinează T.S., 
imbracă și o formă comensura
bilă. Astfel, potrivit datelor ofe
rite de investigația sociologică 
amintită, 31% din cunoștințele 
dobîndite au fost utilizate in pro
ducție, 15% în cercetare, 14'\0 
în activități cu specific comer
cial.
Creșterea populației rurale
• Dacă, începind de la mij

locul secolului trecut, demografi, 
sociologi, economiști, oameni po
litici au fost confruntați cu pro
blemele complexe pe care le-o 
generat dezvoltarea urbană ex
plozivă a orașelor americane 
termenii ecuației par a se 
schimba considerabil în zilele 
noastre. Această apreciere, for
mulată de Bill Cordon în arti
colul „Rural America makes a 

comeback" publicat în numă
rul 4 1981 al revistei „FARM- 
UNE" are la bază tendința tot 
mai pronunțată a unei părți c 
populației marilor metropole de 
a-și strămuta locul de rezidență 
in mediul rural. Astfel, potrivit 
unor date statistice, in ultimii 
ani, populația rurală in America 
(din zone rurale și orașe de di
mensiuni reduse) a crescut cu 
15% comparativ cu o creștere 
de 9°/o înregistrată în cazul a- 
rii/or metropolitane. Cauzele a- 
cestui fenomen migraționist sînt, 
afirmă B.G., deopotrivă econo
mice — apariția de noi locuri de 
muncă prin revitolizarea unor ac
tivități tradiționale, costul mai 
redus al vieții etc., cit și s I ie
le, printre cei antrenați în acest 
proces migraționist numarin- 
du-se și persoane virstnice. în 
căutarea unor zone mai lini i e 
și nepoluate. Creșterea substan

țială a populației rurale, opinea
ză autorul articolului, va declan
șa insă procese necunoscute 
pînă in prezent. Astfel, sporirea 
populației determină o dezvolta
re a infrastructurii de tip urban 
în localitățile rurale precum și 
un transfer amplificat a numeroa
se disfuncții specifice marilor a- 
glomerații urbane: înstrăinare, 
criminalitate, poluare.

Statistică economică
• In seria lucrărilor pentru uz 

universitar elaborate de cadre 
didactice din Academia de 
Studii Economice de curînd a 
fost tipărită la Editura Didac
tică ș' Pedagogică sub semnă
tura lui T. Baron, M. Korka, E. 
Pecican, M. Stănescu (coordona
tor T. Baron) un manual de sta- 
tis'ică economică: „STATISTICĂ 
PENTRU CONIERJ Șl TURISM". 
Elementul de noutate îl consti
tuie faptul că in carte proble-
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Abordarea econometrică a eficienței 
fondurilor fixe
(Urmare din pag. 21)

pășește durata unui plan cincinal. în cazul unor procese mai 
îndelungate pot fi avute în vedere și forme mai complexe ale 
funcțiilor obiectiv, conform evoluției probabile în timp a traiec
toriei fenomenului economic. Nici în condițiile funcției obiectiv 
liniare coeficienții acestei funcții nu trebuie să fie neapărat 
constanți în cazul unei abordări dinamice, deoarece acești 
coeficienți pot fi ajustați de la an la an, pe baza tendințelor 
previzionate prin alte tehnici de prognoză ; singura complicație 
care interesează în acest caz este amplificarea dimensiunilor 
modelului, ceea ce poate crea dificultăți în rularea pe calculator.

Modelul de optimizare a eficienței fondurilor fixe a fost 
aplicat la întreprinderea „Tractorul" Brașov. Problema de re
zolvat a fost repartizarea prelucrării pe trei tipuri de strunguri 
a 6 tipuri de piese în anul de plan 1980. Funcțiile obiectiv utili
zate au fost : minimizarea cheltuielilor de producție și a consu
mului de energie, maximizarea producției nete și, în sfîrșit. 
maximizarea beneficiilor. Simularea pe calculator *)  a mode
lului a dat următoarele rezultate :

*) Modelul a fost calculat pe calculatorul Laboratoarelor de Calcul și 
Cibernetică economică al Academiei de Studii Economice. Mulțumim pe 
această cale tovarășului dr. M. Altar pentru sprijinul acordat.

a) Minimizarea cheltuielilor de producție creează un dispo
nibil de timp de lucru la strungurile universale. O economie im
portantă se realizează și la manopera efectuată suplimentar 
față de strunjire.

b) Prin minimizarea consumului de energie, aceasta se re
duce în timp ce producția și beneficiile sînt la același nivel ca 
și în cazul primei variante.

c) Maximizarea producției nete și a beneficiilor. Ambele cri
terii conduc la aceeași soluție. Se obține o creștere a producției 
nete și a beneficiilor față de valorile anterioare. Trebuie men
ționat că variantele de maximizare conduc și la o economie de 
materii prime din import. Această economie nu se regăsește în 
valoarea funcției obiectiv, deoarece s-a folosit suplimentar, în 
compensație metal din producția internă.

Opțiune între diferitele criterii de optimizare. Preferința dată 
unuia sau altuia dintre criteriile de optimizare are o mare im
portanță deoarece schimbarea criteriului conduce la importante 
modificări în repartizarea pe strunguri a reperelor. Deoarece 
reperele menționate se produc în volumul necesar producției de 

tractoare, depășirea indicatorilor fizici ai volumului producție; 
nu este de preferat, căci s-ar face în dauna altor repere. în 
schimb, îndeplinirea indicatorilor fizici cu economii de chel
tuieli și crearea de timp de lucru disponibil la strunguri, ca și 
reducerea manoperei suplimentare prezintă avantaje evidente. 
De aceea, cele mai bune rezultate ni se par a fi cele obținute 
prin minimizarea cheltuielilor de producție. Această variantă 
oferă și cea mai bună eficiență a fondurilor întreprinderii.

XXX
în condițiile trecerii economiei românești la o reproducție 

de tip intensiv, problemele eficienței fondurilor fixe devin tot 
mai complexe, astfel încît este indicată extinderea abordării 
sconometrice în acest domeniu. Preocupările în acest sens tre
buie să depășească sfera cercetării științifice, generalizîndu-se 
atit la nivel macro cît și microeconomic. La aceasta, ar putea 
să aducă o contribuție importantă și centrele de calcul existente.

Simbolurile Modelului MOF 
Variabile

x — cantitatea fabricată din produsul respectiv, in unitatea de 
măsură caracteristică ;

a — prețul produsului respectiv, in lei ;
3 — beneficiu pe unitatea de produs. în lei ;
Y — prețul extern al produsului respectiv, în dolari ;
>■ — timp de lucru necesar pentru prelucrarea produsului pe o 

mașină-unealtă in minute ;
K — timp total disponibil de prelucrare pe mașinile-unelte res

pective, in decurs de un an, în minute ;
ți — consumul mediu de timp de muncă de o anumită speciali

tate pentru fabricarea produsului respectiv, în om-minute ;
L — timpul de muncă total disponibil dintr-o anumită categorie de 

specialiști, în decurs de un an, în om-minute ;
v — consum specific din materia primă respectivă ;
M — cuantumul anual planificat de materie primă respectivă ; 
T — consum de materii prime și materiale din import pe unitatea 

de produs, in dolari ;
I _ valoarea totală a importului de materii prime și materiale pen

tru producție planificat pentru întreprinderea respectivă in 
decurs de un an, în dolari.

Indici

j — tipul produsului prelucrat ;
i — tipul mașinii-unelte prelucrătoare ;
s — specialitatea de calificare a forței de muncă ;
b — materia primă utilizată ;
n, m, t, z, — numărul respectiv de tipuri sau categorii.

in căutarea unor noi paradigme «• dezvoltare-progres
(Urmare din pag. 19)

(agricultură, piscicultură, minerit), pe 
energia naturală (vînt, apă, puterea 
forței de muncă și animală) și a locali
tăților de tip rural, spre cele industria
le, de prelucrare, de producere și diver
sificare a bunurilor și serviciilor, bazate 
pe energiile obținute din cărbune, pe
trol, energie electrică etc., concentrate 
îndeosebi în zonele urbane.

— ameliorarea tehnicilor utilizate în 
agricultură, însoțite de o creștere a 
productivității și a producției agricole 
a condus la eliberarea unei părți tot 
mai importante a forței de muncă ocu
pată în agricultură și la migrarea ei 
masivă spre oraș;

— migrarea spre oraș a fost, la rîn- 
dul ei, facilitată de dezvoltarea tehni
cilor de prelucrare de tip manufactu
rier și mai tîrziu industrial, care au 
permis ocuparea forței de muncă eli
berate din agricultură;

— pe de altă parte, extinderea proce
selor industriale și a urbanizării au 
fost posibile și ca urmare a creării unor 
surplusuri de produse alimentare și de 
energie necesare aprovizionării zonelor 
urbane și transportului, prelu
crării și distribuției produselor agricole 
și alimentare;

— Industrializarea, prin promovarea 
mașinismului și a progresului tehnic 

extrem de dinamică a schimbării me
diului economic, tehnologic, social, a 
întregului cadru de viață urban și chiar 
și rural. Amplasată însă cu predilecție 
în orașe ea a contribuit la adîncirea 
contrapunerii dintre mediul urban și 
cel rural, dintre industrie și agricultu
ră, dintre procesele de producție și de 
prelucrare a materiilor prime și ali
mentare.

Oare singurele alternative sînt defa
vorizarea zonelor rurale sau repetarea 
procesului de urbanizare a zonelor ru
rale, a sistemelor de tehnici, de tehno
logii și de organizare a proceselor de 
producție existente ?

C. In domeniul tehnologiilor

— Sistemele moderne de producție 
au evoluat însoțite de o permanentă 
adîncire a diviziunii muncii și o îngus
tare a specializării, prin descompunerea 
proceselor de muncă în operații tot mai 
simple, executate tot mai mult ca ope
rații de rutină.

— Pe de altă parte, de regulă, logica 
tehnologică a pornit de la prelucrarea 
uneia sau mai multor materii prime în 
scopul obținerii produsului dorit, -iar 
restul materiei prime, combustibilului 
și energiei, ce nu se regăsea în produ
sul finit, era eliminat sub formă de re
ziduuri, deșeuri sau produse secundare, 

optici păgubitoare au însemnat lungul 
proces al dezvoltării și al învățării care 
a condus de la atelierul meșteșugăresc 
la fabrica mașinistă, pînă la uzinele 
automatizate de astăzi și cele bazate pe 
cercetare științifică. Această optică, în
treaga logică tehnologică, se cere re
vizuită.

— Cred-că va trebui să pornim in
vers. Nu de la imaginarea tehnologie» 
care asigură ca dintr-o materie primă 
să se obțină un anumit produs finit, ci 
de la găsirea acelor tehnologii care pot 
să asigure utilizarea tuturor părților 
active dintr-o materie primă de bază, 
astfel încît să nu se irosească materie 
primă și energie.

— Mediul agricol a suferit și el pu
ternice modificări tehnologice optica 
pentru tehnica mașinistă de tip indus
trial. Intrigă însă faptul că numeroase 
mașini complexe, de semănat, de re
coltat etc., și chiar tractoarele sînt uti
lizate un număr limitat de ore pe an. 
O mare capacitate mecanică se pierde 
în cursul anului din cauza inadaptabi
lității forței lor motrice în activități 
multiple, interșanjabile.

— în general, tehnologii agricole ca
pital-intensive, utilizate în unele țări 
dezvoltate, au ajuns la inputuri foarte 
ridicate de energie, mai ales dacă le 
comparăm cu energia conținută în pro
dusele agricole.

— Sînt oare acestea evoluții care pot 
continua ? Nu cred că în situația îil 
care se află astăzi omenirea este ne
voie de multe argumente în fav sarea

și științific a constituit ■ o pirghie unor noi
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16 octombrie — Ziua mondială a alimentației

ORGANIZATĂ pentru prima dată în acest an, Ziua mondială 
a alimentației a fost stabilită la 16 octombrie, astfel incit să 
coincidă cu data creării, în 1945, a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) ; ea are menirea de „a 
dezvolta conștiința omenirii în privința naturii și dimensiunilor 
pe termen lung ale problemei alimentare mondiale ca și de a 
întări solidaritatea națională și internațională în lupta împo
triva- foametei, malnutriției și sărăciei".

O realitate cotidiană pentru sute de milioane 
de oameni

ÎNTR-O LUME în care, pe ansamblu, producția agroalimen- 
tară nu numai că acoperă, dar potrivit aprecierilor F.A.O. chiar 
depășește cu circa 7—10% necesarul de consum rațional al 
omenirii, procurarea hranei zilnice constituie încă o ecuație cu 
loarte multe necunoscute a cărei rezolvare, echivalentă cu su
praviețuirea, frămîntă zilnic aproape 800 milioane de oameni, 
aflați mai ales în țările în curs de dezvoltare. Dimensiunile în 
creștere ale acestui flagel — care reprezintă negația unuia din 
drepturile fundamentale ale omului, dreptul la hrană, ipotecînd 
prin consecințele sale economice și sociale nu numai prezentul 
ci și viitorul țărilor în cauză — sînt indisolubil legate de sub
dezvoltare, de marile decalaje, cu tendință de accentuare, din 
economia mondială contemporană, de caracterul profund inechi
tabil al actualei ordini economice internaționale.

Dacă venitul mondial ar fi altfel distribuit, se afirmă' într-un 
raport al Băncii mondiale, numai actuala producție de cereale 
ar putea asigura fiecărui locuitor al globului un aport alimentar 
de peste 3 000 de calorii și 65 de grame de proteine pe zi, adică 
mai mult decît cele mai generoase estimații ale necesarului 
respectiv. Pentru eliminarea malnutriției ar fi suficientă redirec- 
ționarea a numai circa 2% din producția mondială de cereale 
către cei care au cea mai mare nevoie de ea (World Develop
ment Report, The World Bank, 1980, p. 61). Sărăcia esteîntot- 
neauna prima cauză a foametei, constată la rindul său un studiu 
al F.A.O., relevînd că chiar și disponibilitățile de alimente pe 
ansamblul țărilor în curs de dezvoltare dintr-un an agricol me
diu ar fi aproape suficiente pentru a acoperi necesarul de 
consum al populației acestora, dacă la decalajele pe plan inter
național nu s-ar adăuga cele existente pe plan național în pri
vința veniturilor diferitelor categorii ale populației, afectând în 
primul rînd populația rurală, femeile și păturile sărace de la 
orașe (F.A.O. Feature, WF/8, p. 4). Cu alte cuvinte, insuficiența 
veniturilor unor largi categorii ale populației — folosite în 
proporție covârșitoare, mai ales în țările cele mai sărace, în 
scopul procurării de alimente — explică persistența foametei și 
malnutriției chiar in anii cu recolte mari, relevînd că foametea 
nu este neapărat determinată de o producție insuficientă.

Soluționarea problemei alimentare mondiale nu este, în con
secință, numai o problemă tehnică, simpla creștere a producției 
agricole nu este suficientă ; un rol important revine asigurării 
unui acces mai echitabil al tuturor -locuitorilor la resursele ag'ro- 
alimentare, prin transformări cu caracter structural, începînd cu 
proprietatea asupra pămîntului și reglementarea activității so
cietăților transnaționale.

Studii ale Băncii mondiale întreprinse pe cazul a 40 de țări 
în curs de dezvoltare au ajuns ia concluzia că în țările cu o 
distribuție mai echitabilă a pămîntului recoltele la hectar și 
gradul de ocupare a forței de muncă tind să fie mai ridicate 
decît în cele caracterizate prin profunde inechități, astfel încît 
Banca mondială consideră că redistribuirea pămîntului in țările 
în curs de dezvoltare ar reprezenta o contribuție majoră la

reducerea inegalităților din mediul rural, a sărăciei, și prin 
aceasta a foametei și malnutriției. în mod similar, un studiu 
recent al Organizației Internaționale a Muncii referitor la șase 
țări în curs de dezvoltare relevă că dacă pămintul ar fi echitabil 
distribuit între toate familiile agricole, inclusiv cele actualmente 
fără pămînt, producția agricolă ar spori în proporții cuprinse 
între 10% în unele țări și 86% în țările cu cele mai grave dispa
rități. De aceea, rapoartele respective apreciază ca îngrijoră
toare tendința de creștere a ponderii țăranilor lipsiți de pămînt 
în totalul populației rurale, pondere situată actualmente la circa 
25% în Orientul Apropiat, 31% în Asia de Sud-Est și 34% în 
America Latină.

Datele de ansamblu și concluziile prezentate nu pot însă 
ascunde faptul că foametea este și consecința carențelor din 
producția agricolă dintr-o serie de țări in curs de dezvoltare, 
reflectate intr-un ritm lent de dezvoltare a acesteia, inferior 
uneori însuși ritmului creșterii demografice. Ca urmare, pro
ducția de hrană pe locuitor s-a redus în ultimul deceniu în 61 
de țări în curs de dezvoltare. în Africa, de pildă, unde produc
ția de hrană a crescut anual cu mai puțin de 2%, în timp ce 
creșterea demografică este de circa 3".,, se produce astăzi pe 
locuitor cu 10",, mai puțină hrană decît în urmă cu un deceniu, 
motiv pentru care rația alimentară zilnică a scăzut într-o serie 
de cazuri sub nivelul necesar supraviețuirii.

în același timp, după cum rezultă dintr-un inventar al tere
nurilor agricole, întreprins de F.A.O., în colaborare cu 
U.N.E.S.C.O.. in Africa se cultivă cu cereale sub 70% din terenul 
potențial cultivabil dispunînd de condiții climatice favorabile, 
iar randamentele actuale reprezintă între o treime și un sfert din 
cele oe s-ar putea obține prin folosirea unor mijloace de pro
ducție adecvate. Foametea la nivel local a fost accentuată nu 
numai de împrejurări ca seceta sau inundațiile, ci și de o serie 
de războaie civile și conflicte armate, care au generat milioane 
de refugiați. Se poate face aici fie și în treacăt constatarea că 
dacă foametea este uneori rezultatul unor tensiuni politice și 
conflicte armate, la rîndul lor pacea și stabilitatea mondială nu 
sînt de conceput dacă flagelul foametei va persista.

Accelerarea creșterii producției agricole a „lumii a treia" de
vine o necesitate imperioasă, sublinia recent Edouard Saouma, 
directorul general al F.A.O., dacă se are în vedere că pînă la 
sfirșitul secolului populația planetei noastre va spori cu încă 
2 miliarde de oameni, dintre care 90% se vor naște în țările 
astăzi în curs de dezvoltare și că, datorită acestui spor demo
grafic și creșterii treptate a veniturilor, este de așteptat ca în 
următoarele două decenii cererea de hrană și produse agricole 
să se dubleze.

Decalajul în creștere dintre producția agricolă a unor țări 
în curs de dezvoltare și cererea lor de produse agricole și-a găsit 
expresia într-o creștere împovărătoare a importurilor lor ali
mentare, în primul rînd de cereale, respectiv în sporirea depen
denței de grupul restrîns al țărilor dezvoltate mari exportatoare 
de asemenea produse. Față de numai 20 milioane tone în I960— 
1961, importul de cereale pe ansamblul țărilor în curs de dez
voltare a crescut la 99 milioane tone în 1980—1981, estimîndu-se 
că se va ridica la 102—106 milioane tone in 1981—1982. Prognoze 
ale F.A.O. indică faptul că, în absența unui reviriment în pro
ducția agricolă a țărilor în curs de dezvoltare, volumul necesa
rului de import de cereale al acestora ar putea ajunge la 145 
milioane tone în 1990 și 200 milioane tone pînă la sfîrșitul seco
lului. Ținînd seama de tendința paralelă de creștere a prețurilor 
cerealelor importate (între 1967—1969 și 1975—1978, de exemplu, 
acestea aproape s-au dublat) ca și a costului transportului lor 
(de patru ori în aceeași perioadă) rezultă că o asemenea povară
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ar putea deveni de-a dreptul insuportabilă pentru balanțele de 
plăți ale țărilor respective. Aceasta fără a ne mai referi la ma
rele risc pe care îl prezintă dependența de un volum atît de 
mare al importurilor într-o perioadă în care stocurile de cereale 
pe plan mondial — și deci securitatea alimentară a lumii — s-au 
redus de la 18% cu cîțiva ani în urmă la numai 14% din consu
mul anual.

Dependența de import și povara dobînzilor 

de creștere a producției agricole o constituie intensificarea, spo
rirea randamentelor la hectar și pe animal, domenii în care, așa 
cum arătam, există încă importante rezerve, fără a face abstrac
ție de exigențele impuse de actuala criză energetică și de ma
terii prime, de exemplu utilizînd mai larg îngrășămintele orga
nice care acum sînt irosite, făcînd apel la noi surse de energie 
sau utilizînd atunci cînd este cazul tracțiunea animală.

Fondurile necesare dezvoltării agriculturii sînt considera
bile, o parte dintre ele trebuind să fie asigurate pe seama finan- 

; țării externe, al cărei necesar era estimat de F.A.O. în studiul 
„Agricultura spre anul 2000“ la cel puțin 10 miliarde de dolari 
pe an, o sumă importantă, de cîteva ori mai mare decît nivelul 
ei actual, totuși „minusculă în raport cu cheltuielile militare", 
al căror volum anual a depășit 500 miliarde de dolari.

Asistența financiară externă va putea contribui în mod efec
tiv la accelerarea dezvoltării țărilor rămase în urmă numai în 
măsura în care ea va fi acordată într-un volum sporit și în 
condiții mai favorabile, așa cum a propus de altfel țara noastră 
la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., ținînd seama 
că în ultimii ani ajutorul pentru dezvoltare acordat de țările 
occidentale industrializate a fost anihilat in mare parte de creș
terea serviciului datoriei externe. Deoarece principala cauză a 
majorării sarcinii anuale de rambursare în contul datoriei ex
terne a reprezentat-o creșterea la cote fără precedent a nivelu
lui dobînzilor, reducerea acestora la niveluri rezonabile, propusă 
de țara noastră, ar reprezenta o contribuție prețioasă la trans
formarea creditelor internaționale dintr-o frînă, cum au devenit 
în ultima vreme, într-un factor stimulator al dezvoltării și im
plicit al depășirii actualei crize alimentare. O mare importanță 
capătă, de asemenea, intensificarea asistenței tehnice acordate 
țărilor în curs de dezvoltare, sprijinirea eforturilor acestora de 
crearea unor sisteme agroalimentare adaptate la propriile 
necesități și condiții și de formare a cadrelor naționale.

Dezvoltarea agriculturii țărilor lumii a treia este de necon
ceput fără diversificarea producției agricole și lichidarea actua
lei lor dependențe de exportul uneori al unui singur produs, ca 
și de importul tot mai costisitor de produse alimentare de bază. 
Unul din paradoxurile actualei crize alimentare îl reprezintă 
faptul că țările în curs de dezvoltare sînt, pe ansamblu, expor
tatoare nete de produse agricole. Foarfecă prețurilor produselor 
agricole importate și exportate, acționînd, așa cum s-a văzut 
mai sus, în defavoarea țărilor în curs de dezvoltare, este tot mai 
puternic contestată concepția în baza căreia a fost încurajată 
înlocuirea în țările respective a producției autohtone de culturi 
alimentare pentru necesitățile interne cu culturi pentru export 
(arahide, bumbac, banane, cacao, citrice etc.), invocîndu-se avan
tajele „specializării internaționale", încasările obținute urmînd a 
servi la importul de alimente de bază. în virtutea acestei „spe
cializări", impuse încă în perioada colonială, și în goana ade- 

. seori iluzorie după încasări sporite din exportul singurului sau 
celor cîtorva produse pe care le puteau oferi, necesare impor
tului sau plăților în contul datoriei externe, în numeroase țări 
în curs de dezvoltare a fost practicată o agricultură extensivă, 
fără aplicarea principiului rotației culturilor, exploatarea abu
zivă a unui sistem ecologic deja fragil conducînd la o adevărată 
„catastrofă ecologică", așa cum se observă în Sahel. Nu întîm- 
plător experții P.N.U.D. apreciază că 42% din terenul productiv 
al Africii nu va mai putea fi considerat arabil dacă nu se iau 
măsuri urgente de conservare a solului.

Extinderea culturilor de export, adeseori sub controlul so
cietăților multinaționale, chiar cînd producția propriu-zisă este 
realizată de mici producători, explică și ea situația paradoxală 
potrivit căreia alimentația cotidiană a devenit insufi
cientă pentru păturile sărace ale populației într-o țară ca Bra
zilia, de pildă, în care producția alimentară a înregistrat o 
creștere anuală de 4,4% pe an. în general, în America La
tină, care exportă mai multe produse alimentare decît importă, 
48% din totalul populației este subalimentată.

Caracterizarea ca iluzorie a urmăririi asigurării din import a 
produselor alimentare esențiale prin creșterea exportului unor 
produse alimentare nu trebuie desigur înțeleasă ca o condam
nare apriorică a producției pentru export, ci ca un semnal pen
tru diversificarea acesteia, prm lichidarea „violențelor structu
rale" din agricultură și în general din economia țărilor în curs 
de dezvoltare, reducind astfel vulnerabilitatea lor la fluctuațiile 
de prețuri ale unor produse cărora acum le sînt tributare în cel 
mai înalt grad.

Instaurarea unei noi ordini alimentare mondiale, însoțită de 
însemnate modificări structurale în înseși țările în curs de dez
voltare, reprezintă o condiție sine qua non pentru lichidarea 
flagelului foametei — un anacronism strigător într-o epocă de 
progres științific și tehnic fără precedent cum este acest sfîrșit 
de mileniu.

Dinu DRAGOMIRESCU

SITUAȚIA țărilor în curs de dezvoltare a fost afectată pe de 
altă parte și de tendința de scădere a prețurilor produselor 
agricole exportate de ele, produse care adesea dețin o pondere 
covîrșitoare în exportul lor total. Pe fondul tendinței generale 
de scădere — nu numai relativă, în raport cu prețul cerealelor 
sau al produselor industriale importate, ci și absolută — aceste 
prețuri au cunoscut în plus și o mare instabilitate de la un an 
la altul, favorizată și de progresul extrem de lent înregistrat în 
eforturile de stabilizare a piețelor întreprinse pe plan mondial 
sub egida unor instituții specializate ale O.N.U. Sub impactul 
acestei evoluții a prețurilor, ca și al măsurilor protecționiste ta
rifare și netarifare adoptate de țările industrializate la adresa 
țărilor în curs de dezvoltare, ponderea acestora din urmă în 
încasările mondiale din exporturile de produse agricole s-a redus 
considerabil în ultimii ani.

Ca urmare, țările în curs de dezvoltare sînt puternic confrun
tate cu problema finanțării unor importuri alimentare tot mai 
costisitoare, în dauna finanțării dezvoltării economiei și adesea 
cu prețul recurgerii la credite cu dobînzi excesiv de ridicate, a 
căror rambursare va greva și mai mult asupra posibilităților lor 
de dezvoltare în viitor.

în situația în care datoria externă a țărilor în curs de dez
voltare a depășit 500 miliarde dolari, iar serviciul acestei datorii 
a sporit la peste 50 miliarde dolari (sumă din care peste 40% 
reprezintă plăți în contul dobînzilor, față de numai 28% cu un 
deceniu în urmă), absorbind aproape un sfert din încasările din 
exportul total al țărilor în curs de dezvoltare, iar deficitul ba
lanțelor de plăți ale țărilor importatoare de petrol continuă să 
crească (60 miliarde dolari în 1980). realizarea obiecti
vului Strategiei internaționale pentru cel de al treilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare privind reali
zarea unor progrese substanțiale în direcția asigurării auto
nomiei aprovizionării alimentare a țărilor în curs de dezvoltare 
prezintă o importanță covîrșitoare. Realizarea obiectivului de 
creștere într-un ritm mediu anual de cel puțin 4% a producției 
agricole — care a figurat și în strategia pentru precedentul de
ceniu, ca și în documentele Conferinței mondiale asupra alimen
tației din 1974, dar n-a fost realizat — presupune desigur un 
important efort, în primul rînd din partea țărilor în cauză, dar 
și din partea comunității internaționale în ansamblul său.

Țările în curs de dezvoltare ar putea să-și sporească consi
derabil producția agricolă și alimentară dacă aceasta s-ar bucura 
de o prioritate suficient de mare, afirma directorul general al 
F.A.O într-un articol publicat în revista iugoslavă Mejdunarod- 
na politika, referindu-se la faptul că un mare număr de țări în 
curs de dezvoltare au subestimat multă vreme importanța pe 
care agricultura și lumea satelor o au pentru dezvoltarea lor 
economică în ansamblu.

în același sens pledează propria experiență a României, țară 
în care teza industrializării prioritare în detrimentul dezvoltării 
și modernizării agriculturii a dus de fapt într-o anumită perioa
dă la neglijarea creșterii producției agricole. „Experiența teore
tică și practică a țării noastre, ca și a altor țări, in politica agra
ră — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al doilea 
Congres al țărănimii — are o importanță deosebită pentru țările 
in. curs de dezvoltare care pășesc pe calea propășirii economico- 
sociale independente, a progresului și civilizației, punind în evi
dență necesitatea acordării unui rol deosebit agriculturii, pentru 
dezvoltarea armonioasă a economiei naționale și ridicarea nive
lului de trai al poporului, pentru consolidarea independenței 
naționale".

Dilema agricultură sau industrie, despre care s-a făcut atîta 
caz și se mai face încă în unele cercuri, este așadar o falsă 
dilemă, pentru că cele două ramuri se presupun și se sprijină 
reciproc, sînt complementare. De aceea, în condițiile actuale ră- 
mînerea în urmă a agriculturii a devenit o puternică frînă 
a progresului economic general al țărilor în curs de dezvoltare, 
de neconceput in afara industrializării.

Accelerarea dezvoltării producției agricole a țărilor în curs 
de dezvoltare nu este numai necesară, ci și pe deplin posibilă, 
ceea ce nu înseamnă că ar fi vorba de o sarcină ușoară. Daca 
sporirea suprafețelor agricole este încă posibilă în unele zone, 
fără a aduce prejudicii mediului înconjurător, principala cale



TENDINȚE CONJUNCTURI

Programe de dezvoltare

INDIA: STRATEGII PENTRU
ACCELERAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE

A DOUA ȚARĂ dîn lume ca număr 
de locuitori (circa 700 milioane) și a 
șasea ca suprafață (aproape 3.3 mili
oane km2), Republica India a dobîndit 
în anii de după cucerirea independen
ței de stat, succese semnificative pe 
calea lichidării stării de subdezvoltare 
și înapoiere moștenită de pe urma se
colelor de exploatare și dominație colo
nialistă. Un moment important pe ca
lea redresării economiei l-a constituit 
lansarea celui de al șaselea plan cinci
nal (1980 81—1985/86), ale cărui prin
cipale obiective strategice sînt repre
zentate de dezvoltarea unei puternice 
baze materiale (industrială și agricolă), 
crearea pe această cale a unor noi lo
curi de muncă, îmbunătățirea distribu
irii venitului național. Se preconizează, 
astfel, realizarea în perioada de plan a 
unei creșteri economice medii anuale 
de 5,2 % prin concretizarea unor in
vestiții însumînd peste 1 587 miliarde 
rupii (7,97 rupii = 1 dolar S.U.A. în 
iulie a. c.), la care sursele interne vor 
participa cu aproape 95 %. Mai mult 
de jumătate din totalul investițiilor 
(53 %) sînt prevăzute să se realizeze în 
sectorul de stat. Vor fi alocate aproape 
193 miliarde rupii pentru dezvoltarea 
producției de energie electrică și ex
tracției cărbunelui, peste 150 miliarde 
rupii sectorului industrial prelucrător, 
peste 124 miliarde rupii transporturilor, 
circa 122 miliarde rupii pentru irigații, 
la care se adaugă alte 57 miliarde rupii 
destinate dezvoltării agriculturii și 
circa 54 miliarde rupii pentru dezvol
tarea și modernizarea satelor. Reali
zarea acestor importante investiții va 
permite sporirea sensibilă a producției 
industriale și agricole. Se estimează 
astfel că în ultimul an al celui de al 
șaselea cincinal (1 aprilie 1985—30

martie 1986) India va produce 165 mili
oane t cărbuni, peste 21 milioane t 
țiței. 60 milioane t minereu de fier, 11,5 
milioane t oțel, 33-34 milioane ciment, 
5,6 milioane t îngrășăminte pe bază de 
azot și fosfor, 191 miliarde kWh energie 
electrică, 149-154 milioane t cereale 
etc. în același timp, o puternică dez
voltare și diversificare va cunoaște în 
actualul cincinal industria construc
toare de mașini, una din ramurile 
industriale cel mai bine reprezentate 
la export.

între România și India s-au dezvol
tat de-a lungul anilor strinse relații de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri, relații care au cunoscut o ex
tindere și diversificare accelerată în
deosebi după 1965. Lărgirea conlucrării 
celor două țări se întemeiază pe pozi
țiile corpune ale României și Indiei 
față de problemele internaționale ma
jore, pe preocuparea lor constantă de 
promovare a politicii de pace, destin
dere și respect al independenței națio
nale, pe lupta lor comună pentru li
chidarea subdezvoltării. edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale și democratizarea raporturilor 
dintre statele lumii. în acest context 
trebuie menționat sprijinul pe care 
India l-a dat țării noastre cu ocazia 
primirii României în Grupul celor 77 
și acordării statutului de invitat per
manent în cadrul mișcării nealiniațîlor.

India se înscrie totodată pe lista 
partenerilor tradiționali ai României, 
fiind unul dintre primele state nesocia- 
liste cu care țara noastră a stabilit și 
dezvoltat relațiile economice după 1944. 
Volumul valoric al comerțului Ro
mâniei cu India s-a majorat, numai 
în perioada ultimilor zece ani de circa 
3 ori, un impuls deosebit constituindu-1

reactivarea, la dorința ambelor părți, 
în 1980, a Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică, tehnică 
și științifică.

Cooperarea economică româno-in- 
diană are deja bogate tradiții. în acest 
sens este semnificativ faptul că în 1931 
se împlinesc două decenii și jumătate 
de cînd țara noastră a livrat Indiei 
două instalații de solventare pentru 
rafinăria de la Barauni, prima din 
lungul șir de acțiuni de cooperare de
rulate între cele două țări și printre 
care se mai numără : participarea 
întreprinderilor românești cu livrări de 
echipamente la construirea rafinăriei 
de la Gauhati, livrarea blocului de 
uleiuri din cadrul rafinăriei de 
la Haldia ; asigurarea asistenței 
tehnice la construirea rafinăriei de la 
Bongaigaon ; forarea, cu echipamente 
și specialiști români a primelor sonde 
de țiței din sectorul de stat indian (la 
Jaravamukhi) ; construirea de către 
țara noastră a termocentralei de la 
Singareni ; construirea fabricii de 
asamblat tractoare de la Hyderabad 
ș. a. Ultimii ani au consemnat o îmbo
gățire a formelor de cooperare dintre 
cele două țări, în această tendință 
inscriindu-se și constituirea primei 
societăți mixte. Internațional Leathers 
Ltd. cu sediul la Madras, societate spe
cializată în producerea, prelucrarea și 
comercializarea pieilor de ovine și 
caprine.

Un excelent prilej pentru re
alizarea unor noi pași concreți 
pe calea lărgirii și întăririi con
lucrări: romăno-indiene. îl va consti
tui. fără îndoială, apropiata vizită în 
țara noastră a primului ministru al 
Indiei. Indira Ghandi. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cit practica relațiilor ro- 
mâno-indiene reliefează rolul hotărî- 
tor, dinamizator pe care l-au avut pen
tru colaborarea reciprocă, întîlnirile 
precedente dintre cele două persona
lități proeminente ale vieții internațio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
doamna Indira Ghandi, înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri între 
președintele României și primul minis
tru indian.

Nicolae Laurențiu OSS

EVOLUȚII MONETARE
TENDINȚA DE SCĂDERE a cursului dolarului 

S.U.A., începută în uicuaa parte a săptăminii pre
cedente, a continuat și în intervalul 5—9.X.1981.

Apariția unor semne de relaxare a politicii restricti
ve de credit dusă de autoritățile monetare centrale 
americane în ultimele luni a antrenat o puternică 
mișcare descendentă la dobînzile în eurodolari (cu 
peste 1,75% la depozitele pe 6 luni), ceea ce a creat 
presiuni mari ,,â la baisse“ asupra cursului dolarului, 
care se situa la închiderea din 9.X. la nivele inferioa
re celor de referință din 2.X.81 față de celelalte valute 
occidentale.

Francul elvețian, moneda de refugiu in perioade de 
agitație și nesiguranță pe piețele valutare, a inregistrat 
reprecierea cea mai accentuată pe ansamblul perioa
dei prezentate față de dolarul S.U.A.. situindu-se jx 
9.X. cu 5,7% peste nivelul din 2.X. (1,8550 franci/ 1 do
lar, față de 1.96 franci/ 1 dolar).

Mari mișcări de cursuri au înregistrat monedele din 
cadrul sistemului valutar vest-european, după anun
țarea de către miniștrii de finanțe ai celor nouă, la 
începutul acestei sâptămîni, a noilor reajustări, respec
tiv revalorizarea cu 5,5% a mărcii vest-germane și a 
florinului olandez și devalorizarea cu 3% a francului 
francez și a lirei italiene. Astfel, marca vest-germană 
și francul belgian au evoluat permanent pe o linie as
cendentă față de dolar, fiind tranzacționate la închi
derea intervalului la circa 2.1925 mărci/1 dolar (față 
de 2,3050 mărci/1 dolar pe 2.X.1981, respectiv o repre- 
cicre de peste 5%) și 36,75 franci/1 dolar (37,90 franci/ 
l dolar pe 2.X.1981. sau repreciere de peste 3%).

Francul francez și lira italiană au trebuit să suporte 
efectul nefavorabil al devalorizării din cadrul sistemu-

Evoluția cursurilor princinMelor 
valute occidentale fată de dolarul 
S.U.A. în perioada .—9 oct. n#di. 
Bază : cursu» 1 cin ziua de 2 

oct. a.c.

lui, evoluînd pe o linie descendentă și față de dolar în 
prima parte a săptămînii și reușind să recupereze din 
terenul pierdut abia înspre închiderea din 9.X., cînd 
erau cotate la circa 5,050 franci/1 dolar (5,56 franci/ido- 
lar pe 2.X.1981) și respectiv 1 169 lire/1 dolar (1 177 lire/ 
1 dolar cursul de referință).

Lira sterlină, sub influența creșterii dobînzilor la ni
vele record (dobînda la depozitele interbancare pe 
termen de 3 luni a atins 17%, respectiv cel mai înalt 
nivel din ultimii 40 de ahi), s-a repreciat în raport cu 
dolarul S.U.A. pe ansamblul intervalului prezentat cu 
circa 4% (1.91 dolari/1 liră pe 9.X.1981, comparativ cu
I, 8375 dolari/1 liră pe 2.X.1981).

Yenul japonez s-a situat între 228 și 230 yeni/1 dolar 
in toată această perioadă, cursul său de la închiderea 
din 9.X.1981 de 228 yeni/1 dolar fiind cu 1,5% peste ce) 
de referință de 231,50 yeni/1 dolar.

Dobînzile la depozitele în principalele eurovalute pe 
termen de 6 luni au marcat o scădere generală, mai 
accentuată însă la eurodolari (de la 18,3125% la 16.50%). 
și ceva mai moderată la euromărcile vest-germane (de 
la 12,3125% la 11,375%) și eurofrancii elvețieni (de la
II, 5625% la 10,625% respectiv).

Prețul aurului la Londra a evoluat pe o linie aproa
pe permanent ascendentă, al doilea fixing din 9.X.1981 
de 453,50 dolari/uncie fiind cu 18,5 dolari/uncie peste cel 
corespunzător din 2.X.1981).

Gheorghe MUNTEAR 
Alexandru OLTEANU



R. P. UNGARĂ

RENTABILITATEA - CRITERIU ESENȚIAL
IN STRATEGIA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIAEE

O PREOCUPARE principală în 
procesul de dezvoltare economi- 
co-socialâ a Republicii Populare 

Ungare în ultimii ani — o strategie 
similară fiind preconizată și pentru cel 
de al șaselea cincinal, 1981—1985 — o 
constituie creșterea eficienței în toa
te sectoarele activității economico-so- 
ciale, sporirea mai accentuată a rolu
lui factorilor intensivi. Orientarea fer
mă spre stimularea și asimilarea ope
rativă a progresului tehnic, îmbunătă
țirea continuă a randamentului cu care 
sînt utilizate în procesele productive 
materiile prime și energia, asigurarea 
unui echilibru între sectoarele econo
mice — cu deosebire între industrie 
și agricultură — au permis sporirea, în 
perioada 1976—1980, a venitului na
țional cu 19—20°, o, în condițiile în care 
producția industrială a crescut cu 
21—22% și cea agricolă cu 13—14*' fc 
iar venitul real pe locuitor cu 8—9% 
Niveluri apropiate sînt prevăzute și 
pentru actualul cincinal, ceea ce de
notă un ritm relativ constant al dez
voltării în vederea asigurării unei con
tinuități necesare proceselor de creș
tere. Astfel, urmărindu-se consolidarea 
rezultatelor obținute pină în prezent, 
potrivit datelor înscrise în plan, se 
prevede — în perioada 1981—1985 
— o creștere de 14—17% a ve
nitului național, de 19—22% a 
producției industriale, sporuri semnifi
cative ale producției preconizindu-se și 
în agricultură : între 12 și 15%

Tabloul care poate fi alcătuit pe 
baza indicatorilor macroeconomici de 
un înalt nivel de sinteză nu oferă, de
sigur, decît o imagine de ansamblu 
asupra proceselor care au loc la nivel 
economic concret. Or, fapt ce reține 
dintru început atenția, asigurarea unui 
loc prioritar criteriilor de eficiență în 
ansamblul factorilor dezvoltării se în
temeiază pe o concepție nuanțată asu
pra noțiunii de eficiență însăși. Efi
ciența este privită la nivel macroeco
nomic ca o stare de optim ce trebuie 
realizată, în dinamică, prin armoniza
rea a numeroși factori cu efecte con
vergente dar, nu arareori, așa cum s-a 
relevat în practică, cu influențe con
tradictorii. între factorii cu puternice 
influențe restrictive sînt considerați : 
imperativul echilibrării balanței de 
plăți externe prin promovarea unui 
export selectiv și eficient și reducerea 
substanțială a importului, îndeosebi de 
materii prime și energie ; necesitatea 
de a orienta o parte din venitul na
țional creat spre acoperirea unor cre
dite, ceea ce va afecta într-o anumită 
măsură — după cum apreciază facto
rii de decizie și economiștii unguri —

capacitatea investițională a țării; po
sibilitățile de a asigura un grad tot mai 
înalt de satisfacere a necesităților de 
consum ale populației.

în aceste condiții, strategia pro
movată în R.P. Ungară privind spori
rea accentuată și continuă a eficienței 
economice încorporează, ca unul din 
reperele sale fundamentale, activiza
rea și perfecționarea cadrului de ac
țiune a pirghiilor economice, sporirea 
ponderii judecăților economice în con
ducerea activității la nivel micro și 
macroeconomic, în comparație cu mă
surile de natură administrativă. Astfel, 
se apreciază că un element foarte im
portant în sporirea eficienței îl consti
tuie mărirea flexibilității, a capacității 
de adaptare a conducerii economiei, 
prin îmbinarea armonioasă a planifi
cării centrale cu lărgirea atribuțiilor și 
competențelor unităților de bază.

Se consideră că experiența ultimului 
deceniu a atestat utilitatea simplifică
rii, sub aspectul numărului și al struc
turii, a sistemului de indicatori obli
gatorii ai planului național unic. încor- 
porind indicatori de natură valo
rică și cu deosebire indicatori de 
eficiență — cel mai important fi
ind rentabilitatea — planul ast
fel conceput acordă unităților eco
nomice largi drepturi de decizie 
în determinarea volumului și struc
turii producției. Este tot mai răspin- 
dită opinia potrivit căreia, în condițiile 
diversificării cererii externe, a 
intensificării concurenței, structura fi
zică a producției nu trebuie .4â consti
tuie rezultatul unor evaluări apriorice 
pe termen lung, ci mijlocul de realiza
re a unor niveluri optime de rentabi
litate.

Statuarea, drept principiu diriguitor 
al planificării și normării activității 
economice, a obținerii unei rentabilități 
înalte a impus totodată redefinirea al
tor postulate economice precum și ini
țierea unor măsuri practice adecvate. 
Deoarece fenomenele de criză ce se 
manifestată pe plan mondial influențea
ză DUternic economia tuturor statelor, 
în R.P. Ungară există preocupări pen
tru sporirea eficienței prin adaptarea 
structurilor economiei la noile restric
ții. Factor esențial în asigurarea efi
cienței economice la nivel macro, rea
justarea structurii economiei apare nu 
atît ca o schimbare în proporțiile dife
ritelor sectoare, ramuri și subramuri, 
ci mai ales ca schimbare a sistemelor 
productive la nivel de ramură și între
prindere (în cazul industriei), urmărin
du-se creșterea ponderii produselor 
care se află la nivel mondial din punct 
de vedere al competitivității, care în

corporează în mare măsură inteligență, 
care pot fi vîndute în condiții avanta
joase și oferă posibilitatea obținerii 
unor beneficii ridicate.

Eforturile desfășurate la nivelul con
ducerii macroeconomice urmăresc să 
asigure întreprinderilor un nivel cît 
mai înalt de rentabilitate. Strategia 
promovată are însă un caracter selec
tiv deoarece, consideră economiștii un
guri, argumente de natură pragma
tică impun sprijinirea acelor întreprin
deri care pot desfășura o activitate efi
cientă, rentabilă. Acționîndu-se cu pri
oritate prin intermediul pirghiilor eco- 
nomico-financiare, întreprinderile sînt 
puse în situația de a concura 
pentru obținerea de credite destinate 
dezvoltării. Au cîștig de cauză și do- 
bîndesc astfel resurse financiare pen
tru dezvoltare acele întreprinderi care 
dovedesc că pot obține beneficii, că au 
asigurată desfacerea producției în 
condiții de eficiență economică. In mod 
analog, întreprinderile care nu sînt 
rentabile nu obțin fonduri pentru dez
voltare, după cum, în condițiile în 
care un anumit produs devine neren- 
tabli, întreprinderea poate decide di
minuarea sau chiar oprirea fabricării 
produsului în cauză.

Implementarea acestei concepții pri
vind creșterea eficienței prin promova
rea selectivă a activităților rentabile 
a impus cu deosebită acuitate și rezol
varea unor probleme conexe. In primul 
rînd, perfecționarea sistemului de. pre
țuri în sensul creșterii capacității sale 
de a reflecta cît mai veridic 
activitatea economică și de a asi
gura o mai mare eficiență în 
schimburile internaționale. Astfel, re
cent, în economia R.P. Ungare a fost 
introdus un nou sistem de prețuri care, 
în liniile sale fundamentale, prevede 
asigurarea unei legături mai flexibile 
între prețurile interne la materii pri
me și energie și evoluția prețurilor 
mondiale la produsele respective ; în 
același timp a fost statuată obligația 
ca în schimburile externe produsele 
realizate în țară să fie vîndute la pre
țurile mondiale. Pentru a elimina deo
sebirile dintre prețurile practicate în 
interior și cele pe piața mondială noi
le reglementări în domeniul prețurilor 
prevăd ca fluctuațiile înregistrate pe 
piețele externe să fie urmate de mo
dificări corespunzătoare și pe piața in
ternă, ceea ce ar asigura condiții favo
rabile pentru convertibilitatea monedei 
naționale.

O altă direcție de acțiune o consti
tuie perfecționarea cadrului de condu
cere și organizare a unităților econo
mice de bază. Consecință directă a an
gajării tot mai pronunțate a unităților 
economice în climatul de accentuată 
competiție existent pe piața mondială, 
însăși concepția privind autoconduce- 
rea și autogestiunea încorporează noi 
date. Un element căruia i se acordă 
importanță îl constituie ridicarea nive
lului de competență al conducerilor în
treprinderilor, obișnuirea conducători
lor cu un nou stil de muncă implicînd 
înaltă responsabilitate, evaluarea riscu
rilor, cunoașterea și interpretarea in
dicatorilor financiar-valutari ai pieței 
mondiale etc. Este un proces pe care 
factorii de decizie din Ungaria îl con
sideră relativ anevoios, deoarece se im
pune o schimbare în însăși mentalita
tea oamenilor, schimbare care este însă 
apreciată ca imperios necesară.

Cristian POPESCU
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Republica Democrată Germană 
la Tîrgul Internațional 
București — TIB 1981

Șase întreprinderi de comerț exterior, reprezentînd 
numeroase combinate industriale de prestigiu și între
prinderi care livrează pe piețele externe, sînt reunite 
în expoziția colectivă a Republicii Democrate Germane 
de la Tirgul Internațional București - TIB' 81. Prin ex

ponatele lor, amplasate pe o suprafață de peste 
2800 m2 în pavilionul P și pe platforma exterioară, ele 
oferă o imagine a performanțelor obținute de unele 
ramuri ale industriei din R.D.G.

Din programul expozițional
Industria construcțiilor de 

mașini pentru prelucrarea me
talelor și pentru prelucrare 
prin deformare plastică, pre
cum și cea constructoare de 
mașini pentru prelucrarea ma
terialelor plastice și a mate
rialelor . macromoleculare ex
pun o ofertă interesantă, sub 
motto-ul ,,WMW pentru o 
producție rațională". între ex
ponatele prezentate de între
prinderea de comerț exterior 
WMW EXPORT-IMPORT se 
numără : un strung cu coman
dă numerică pentru prelucra
rea pieselor între vîrfuri, din 
mandrină sau din bară, o 
mașină de găurit în co
ordonate. o mașină auto
mată de frezat roți cu dinți 
elicoidali prin rostogolire, pre
cum și macheta unei prese 
mecanice cu doi montați 
cu dublă acțiune. Mai sînt 
expuse, de asemenea, o mașină 
pentru prelucrarea la presiune 
joasă a poliuretanilor, o ma
șină de turnat prin injecție și 
un granulator care acționează 
prin tăiere.

TEXTIMA reprezintă o 
marcă pentru mașinile textile 
din R.D.G. Un număr impor
tant de mașini TEXTIMA 
funcționează în întreprinderi 
ale industriei textile și con
fecțiilor din România. între
prinderea de comerț exte
rior TEXTIMA EXPORT-IM
PORT este reprezentată Ia

Tîrg de o ofertă de mașini 
pentru filaturi și fabrici de 
tricotat, precum și de mașini 
pentru fabricile de confecții. 
Un interes deosebit prezintă 
desigur mașina de bobinat 
2 061 cu noul schimbător 
de bobine automat, ma
șina MALIMO pentru rea
lizarea de metraje prin coa
serea fibrelor textile, model 
14012 și mașina de tricotat din 
urzeală Kokett U 6, produse 
de vîrf, distinse la Tîrgul de 
la Leipzig cu medalia de aur. 
în afară de mașina circulară 
de tricotat cu diametru mare 
MULTILOCK 96, model 5628, 
de asemenea expusă, mai sînt 
prezentate mașini de cusut de 
uz industrial din seria con
structivă a mașinilor de cusut 
pentru executarea de tighele 
duble, a mașinilor de surfilat 
și executare a cusăturilor de 
siguranță și a mașinilor pen
tru cusături cu lanț dublu.

Cuprinzător este și progra
mul de expunere al între
prinderii de comerț exterior 
FORTSCHRITT LANDMAS- 
CHINEN EXPORT-IMPORT. 
Amintim aici, pe scurt, numai 
cîteva dintre exponate — ca, 
de pildă, mașina de cosit in 
brazde E 302, mașina pentru 
prelucrarea ierbii cosite în 
brazde 318, mașina de tocat 
furaje în cîmp E 281 cu echi
pament pentru ridicarea braz
dei E 294, la care se adaugă

diferite mecanisme de tăiat, 
mai multe instalații de muls 
produse de întreprinderea VEB 
Anlagenbau IMPULSA, ma
șini pentru recoltarea cartofi
lor, utilajele de morărit 
(împreună cu reprezentarea 
grafică a fluxului de lucru în- 
tr-o moară de măcinat orez). 
Numeroase exponate repre
zintă industria alimentară și a 
ambalajelor — de exemplu, o 
mașină (cu motor) de tocat car
ne, o mașină (cu motor) pentru 
umplut cîrnați. o mașină de 
ambalat praline și o mașină de 
ambalat caramele.

Autoutilarele și autoturis
mele din R.D.G. sînt bine cu
noscute în România. La Tîrg 
sînt prezentate camioneta 
ML LTICAR M 25 în cîteva 
variante constructive pentru 
diferite utilizări, apreciatul

autoturism TRABANT în trei 
variante constructive. Acestea 
sînt completate de paleta de 
produse oferite de întreprin
derea de comerț exterior 
T R A N S P ORTMÂSCHINEN 
EXPORT-IMPORT care cu
prinde un sortiment de 
instalații electrice pentru 
autovehicule. întreprinderea 
de comerț exterior TECH- 
NOCOMMERZ prezintă în 
standul său mai multe 
cuplaje hidraulice. pro
duse de întreprinderea VEB 
Strdmungsmaschinen Pirna, 
precum și pompe, compresoa- 
re, ventile și alte armături. 
Interesanta selecție de cărți, 
cataloage și reviste prezentată 
de întreprinderea de comerț 
exterior BUCHEXPORT LEIP
ZIG oferă o imagine a pro
ducției variate a prestigioase
lor edituri din RDG.

Succese ale colaborării economice

Schimbul de mărfuri între 
R.D. Germană și R.S. Ro
mânia înregistrează o dez
voltare dinamică. în con
formitate cu Acordul co
mercial pe termen lung pen
tru perioada 1981—1985, în
cheiat în ianuarie a.c., volu
mul schimburilor va ajunge la 
6-5 miliarde de ruble, ceea ce 
reprezintă, în raport cu anii 
1976—1980, o creștere de cca 
45® o. Potrivit Protocolului pen
tru anul 1981, bazat pe Acor

dul comercial pe termen lung

R.DG. va livra României în 
primul rînd produse ale con
strucției de mașini, ale elec- 
trotehnicii/electronicii și ale 
industriei chimice.

Participarea reprezentativă a 
R.D.G., la TIB’ 81 are drept 
scop lărgirea relațiilor econo
mice, găsirea de noi posibili
tăți de colaborare, înscriin- 
du-se ca o contribuție la con
solidarea pe mai departe a 
prieteniei între cele două state 
și popoare.

Cea de-a 3-a manifestare - „Z'lele de informare

TÎRGUL DE LA LEIPZIG

Republica Democrată Germană
Tîrgul de primăvară : 14—20. III. 1982.

Tîrgul de toamnă : 5 — 11.IX.1982
Centru al comerțului, Leipzig vă 
așteaptă !

asupra comerțului exterior al R. D. G."

între 16—22 octombrie 1981, zilnic, la orele 10,30, în expoziția Re
publicii Democrate Germane, Pavilion P, sala tie cinematograf :

16 oct. — MULTICAR 25 și automăturătoarea 2301
17 oct. — Mașini și utilaje pentru industria alimentară
19 oct. - Noi procedee de recoltare a laptelui
20 oct. — Instalații de climatizare, ventile modulare
21 oct. — Tehnologia MALIMO — o tehnică modernă pentru reali

zarea de metraje prin coaserea fibrelor textile
22 oct. — Sistem modular de înregistrare și prelucrare a datelor.
Cei interesați sînt călduros invitați să participe !

PUBLICOM —



Automobilul — 
penetrația electronicii

PORNINDU-SE de la previziunile 
asupra rolului crescînd al electronicii în 
construcția viitoarelor automobile (a 
se vedea în această privință între altele, 
documentarul „Automobilul viitorului", 
din nr. 40 a.c. al revistei), în presa oc
cidentală de specialitate se. apreciază că 
vînzările de articole electronice către 
societățile producătoare de automobile

Estimata costului dispozitivelor electronice 
_______ __________ utilizate în automobile 
Dolari

FZZZil Dirijarea comenzilorSiguranța circulației
t'.i : ■ ■ 'ITabloul de bord

Discrepanțe in utilizarea 
energiei nucleare

CA MIJLOC de substituire a hidro
carburilor lichide și gazoase în consu
mul de energie sursa nucleară și-a 
sporit în ultimul deceniu ponderea în 
balanța energetică ; creșterea rolului

Consumul de energie nucleară*) în țările ca
pitaliste dezvoltate și în țările în curs de 

dezvoltare (în mil. tone petrol)

Țara sau 
regiunea 1970 1975 1930
America de Nord 5,7 41.4 80,2
— S.U.A. 5,7 44,4 70,9
— Canada — 3.0 9,3
Eurona occidentală 11,3 25,3 46,0
— Franța 1,4 3,9 12,8
— R.F.G. 1,5 5,0 9,7
— Anglia 6,7 6,3 7,8
— Suedia 0,0 3,0 4,5
— Elveția 0,6 1,9 3,5
— Alte țări 1,2 5,2 7,7
Japonia 1,2 5,3 20,2
Asia de Sud-Est — — 1,9
Asia de Sud 0,6 1,0 0,8
America Latină — 0.7 0.8
Total 18.8 79.7 149.9

*) în echivalent de combustibil lichid 
care ar fi trebuit să se consume în termo
centrale, pentru a obține cantitatea de ener
gie electrică produsă de centralele nucleare.

Sursa : .,B.P. Statistical Review of World 
Oil Industry 1980".

din țările capitaliste vor spori, în an
samblu, de la 1,5 miliarde dolari în 
acest an la peste 10 miliarde în 1985.

Raportat în medie pe un automobil, 
costul dispozitivelor electronice mon
tate urmează să crească, în perioada 
1980—1985, de la 45 la 240 de dolari. 
După cum se vede din graficul alăturat, 
cea mai amplă creștere vor înregistra 
dispozitivele electronice de dirijare a 
comenzilor (de la 27 la 152 dolari), ur
mate de cele montate în tabloul de 
bord al mașinii și de cele menite să 
asigure siguranța sporită a circulației.

său a rămas totuși în urma posibilități
lor datorită unei serii de factori, cum 
sînt : costul ridicat al investiției speci
fice în instalațiile energetice nucleare, 
restricții privind difuzarea tehnologiilor 
respective și a materialelor fisionabile, 
considerente legate de securitatea func
ționării centralelor nucleare și prote
jarea mediului înconjurător ș.a.

Toate acestea au determinat dezvolta
rea cu totul inegală a producției și con
sumului de energie nucleară, fapt care 
poate fi urmărit cu pregnanță — pe 
exemplul țărilor nesocialiste — în tabe
lul de mai jos. Exprimat în echivalentul 
energetic al petrolului, acest consum 
este concentrat în proporție de aproape 
98% în țările capitaliste industrializate, 
în timp ce un continent ca Africa este 
totalmente lipsit de centrale electrice 
nucleare.

Perfecționarea
gospodăririi resurselor

 materiale

TRECÎND în revistă experiența obți
nută în gospodărirea resurselor mate
riale din întreprinderile unor țări capi
taliste (Elveția, S.U.A.), precum și pers
pectivele perfecționării acesteia, publi

cația Revue economique et sociale arată 
că principala caracteristică a evoluției 
activității în domeniul respectiv o cons
tituie utilizarea crescîndă a tehnicii 
electronice de calcul și a băncilor de 
date, alături de folosirea în continuare 
— de la caz la caz — a unor metode 
mai simple și mai practice.

După opinia specialiștilor, utilizarea 
tehnicii electronice moderne și îndeosebi 
a sistemelor integrale de dirijare a re
surselor materiale oferă avantaje apre
ciabile acelor întreprinderi care-și 
bazează-politica de menținere și conso
lidare a pozițiilor pe piețele externe nu 
pe folosirea jocului prețurilor, ci pe 
asigurarea unui înalt nivel tehnologic și 
de fiabilitate pentru produsele lor, pe 
respectarea termenelor de livrare, pe 
calitatea superioară a serviciilor pres
tate după vînzarea produsului.

în acest context, aplicarea sistemelor 
integrate de gospodărire a resurselor 
materiale poate conduce la scurtarea 
termenului de elaborare a unor noi 
produse, la ridicarea coeficientului de 
utilizare a mașinilor și instalațiilor, la 
respectarea riguroasă a termenelor de 
livrare, la asigurarea la momentul po
trivit a beneficiarilor cu piese de schimb 
și servicii etc. Se apreciază că în dece
niul actual, îmbunătățirea tehnologiilor 
pentru sistemele integrale amintite va 
determina o creștere a capacității lor de 
cuprindere, a avantajelor pe care le 
oferă în raport cu alte metode de gos
podărire â resurselor.

Cuba: dezvoltarea 
transporturilor maritime

ȚARĂ insulară, Cuba acordă o aten
ție susținută dezvoltării transporturilor 
sale maritime. în a doua jumătate a 
deceniului trecut flota maritimă co
mercială a Cubei a fost completată cu 
23 de nave, atingînd la sfîrșitul anului 
1980 un tonaj global de 943 mii t.d.w. ; 
în cincinalul 1981—1985 se preconizează 
ca flota maritimă să fie înzestrată cu 
alte 30 de nave noi, dintre care unele 
construite pe șantierele navale româ
nești.

Cuba colaborează în domeniul trans
porturilor maritime, al întăririi bazei 
tehnico-materiale a flotei sale și a in
dustriei de construcții navale (inclusiv 
în lărgirea și modernizarea porturilor 
existente și construirea altora noi) în 
primul rînd cu o serie de țări socialiste; 
în ultima perioadă se extinde și colabo
rarea cu unele țări capitaliste dezvoltate 
și țări în curs de dezvoltare, îndeosebi 
din zona Mării Caraibilor. Cele 36 d§ 
porturi existente în cincinalul trecut 
și-au sporit considerabil capacitatea de 
transbordare a mărfurilor atît în cadrul 
transporturilor internaționale (cu 30,2%, 
respectiv la 25 mil. tone pe an), cît și al 
celor de cabotaj (cu 49,3% la 10 mii. 
tone), complexe lucrări de extindere a 
capacităților portuare desfășurîndu-se 
și în cincinalul actual.
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,,Bancă offshore11
„BANCA offshore14 este denumirea folosită în toată 

lumea pentru a desemna băncile sau sucursalele unei 
bănci internaționale create special pentru a aduna 
fonduri de la surse din afara teritoriului unde sînt 
stabilite și a le investi sub formă de credite pe ter
men mijlociu și lung.

Asemenea bănci își desfășoară activitatea ca și cum 
s-ar afla în afara granițelor. Depozitele colectate de 
la nerezidenți sînt fructificate în diverse forme și pe 
diferite termene acolo unde se poate obține un bene
ficiu mai mare. Această activitate bancară este de 
dată relativ recentă. Ea a început în cursul anilor ’60 
și s-a dezvoltat îndeosebi după 1973, ca urmare a 
creșterii uriașe a fondurilor disponibile și a mișcării 
lor. De fonduri aveau și au nevoie atît statele și insti
tuțiile de stat pentru diverse lucrări de interes pu
blic sau acoperiri de deficite temporare de balanță de 
plăți și pentru care solicită împrumuturi pe piețele 
monetare, cît și marile trusturi internaționale sau 
multinaționale pentru extinderea activității lor.

Apariția excedentelor de fonduri în țările exporta
toare de petrol (petrodolarii) care căutau forme noi 
de investiții, precum și dificultățile întîmpinate de 
marile bănci comerciale de a se adapta la specificul 
și riscul manipulării acestor fonduri au dus la proli
ferarea băncilor „offshore”, create direct de cîte o 
bancă comercială sau cel mai adesea în diverse aso
ciații.

Băncile offshore lucrează îndeosebi în dolari S.U.A. 
Ele fac operațiuni și în alte valute convertibile, unele 
specializîndu-se în operațiuni în monedele din zona 
unde sînt stabilite. Băncile „offshore“ au devenit 
foarte active în emisiuni de obligații, certificate de 
depozit și organizare de credite pe termen lung cu 
dobînda revizuibilă din trei în trei luni (credite sin
dicate, acordate de un grup mare de bănci), ceea ce 
contribuie la proliferarea dobînzilor înalte.

Centrele unde s-a dezvoltat activitatea bancară 
„offshore” sînt Londra, Singapore, Hong Kong și 
Bahrein, unde există piețe monetar-financiare active 
și Bahamas, Bermude, insulele Cayman, Noile Hebride 
(în Marea Caraibilor) și Luxemburg unde s-au 
stabilit bănci „offshore4 ca urmare a facilităților a- 
cordate și a costurilor scăzute, ele lucrînd tot cu pie
țele financiare din Londra, Singapore și din alte țări. 
Menționăm că la Londra băncile care activează pe 
piața eurovalutelor pot face și operațiuni bancare 
uzuale dacă sînt înregistrate ca bănci comerciale și 
nu strict „offshore44. In 1979 erau direct reprezentate 
la Londra 275 bănci străine și 73 bănci participau în 
asociație la 37 de unități bancare nou create. în total 
acestea administrau circa 200 miliarde dolari (depo
zite ale nerezidenților în diverse valute convertibile). 
Numai sucursalele băncilor din S.U.A. aveau depo
zite ale nerezidenților în valoare de circa 90 miliarde 
dolari. Profiturile băncilor străine stabilite la Londra 
sînt apreciate la circa 800 milioane lire sterline pe an. 
Apariția celorlalte centre financiare a dus la o re
ducere a volumului operațiunilor ce se efectuau prin 
Londra. De la 41% din totalul operațiunilor pieței 
eurovalutelor în 1974 realizate pe piața Londrei s-a 
ajuns în 1979 doar la 33%. între timp au crescut ope
rațiunile efectuate la Singapore, Hong Kong și Ba
hrein, ponderea lor sporind de la 1,5% în 1974 la 8.5 
în 1979.

în centrele unde există bănci offshore doar pentru 
a avea un sediu înregistrat și a putea lucra pe piețele 
monetar-financiare internaționale (Bahamas, insuiele 
Cayman, Luxemburg etc.), statele gazdă acordă faci
lități la instalare și percep impozite mici pentru a 
avea beneficii ca urmare a serviciilor folosite de a- 
ceste bănci. în Bahamas în 1979 erau înregistrate 263 
bănci, în insulele Cayman 260, în Luxemburg 78.

Pe lîngă aportul la reciclarea fondurilor excedentare 
acumulate de țările exportatoare de petrol și a altor 
lichidități, băncile „offshore44 au jucat și joacă un rol 
însemnat în facilitarea speculațiilor pe piețele mone
tare, datorită ușurinței de mișcare a fondurilor din- 
tr-o valută în alta. în acest context, orientîndu-se după 
piața S.U.A.. ele contribuie și la extinderea nivelului 
ridicat al dobînzilor.

Dorel OPRESCU

gaze), iar, pe de altă par
te, datorită încetinirii 
creșterii economice, față 
de care industria chimică 
a reacționat lent, mizînd 
pe o apropiată înviorare 
a activității, care nu s-a 
produs și nici măcar nu 
se întrevede încă, motiv 
din care s-au acumulat 
importante stocuri. Aces
te dificultăți s-au reflec
tat în scăderea profituri
lor a o treime din tota
lul celor mai mari 200 de 
companii din industria 
chimică a lumii nesocia- 
liste. O scădere chiar 
mai accentuată a profitu
rilor s-a înregistrat in 
cazul a două treimi din 
companiile din industria 
chimică vest-europeană; 
în cazul Marii Britanii 
scăderea profiturilor a a- 
fectat toate cele 11 com
panii chimice. Pe an
samblul țărilor nesocia
liste, profiturile au scă
zut anul trecut în chimie 
cu 8%, în ciuda creșterii 
cu 10% a vînzărilor prin
cipalelor 200 de companii 
(de la 380 miliarde dolari 
în 1979 la 420 miliarde 
dolari în 1980}.

Seminarul 
internațional : 

„Drept — familie 
— dezvoltare»4

schimb de experiență in 
acest domeniu.

In Aula Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, unde se desfășoară 
ședințele plenare, sau 
în sălile Asociației Juriș
tilor și ale CEDOR, 
unde au loc lucră
rile pe comisii au fost 
puse în dezbatere pro
bleme referitoare la struc
turile familiei moderne, 
la funcțiile acesteia, la 
procesele de urbanizare 
și industrializare ca și 
la promovarea femeii 
in viața politică, socia- 
ă și economică, fac
tori ce contribuie profund 
'a transformarea familiei, 
la modificarea raportului 
dintre drept și familie in 
condițiile contemporanei
tății. Alături de o serie 
de cunoscuți oameni de 
știință români participă și 
personalități de prestigiu 
de peste hotare, ca profe
sorul Gerard Cornu din 
Franța, profesoara Clio 
Presvelou din Olanda, 
cercetătoarea sovietică 
Natalia Lakiza-Saciuk, 
profesorul polonez Tade
usz Smicynski, cercetătoa
rea Clara Longo din Ita
lia. jurista elvețiană H. 
Veillard Cybulska și alții.

Cele trei zile de dezba
teri se vot înscrie fără 
îndoială, ca o contribuție 
interesantă și utilă pri
vind locul și rolul fami
liei in societatea contem
porani

cît la un expres obișnuit. 
In felul acesta S.N.C.F. 
speră să convertească — 
ținînd seama și de criza 
energetică — în favoarea 
trenului numeroși călă
tori care pînă acum pre
ferau mașina sau avio
nul.

Acest proiect a fost 
lansat in urmă cu șapte 
ani. De curînd președin
tele Franței a aprobat pro
iectul construirii unei li
nii asemănătoare spre 
coasta Oceanului Atlan
tic. existind intenția con
struirii unei linii și spre 
Canalul Mînecii.

Ocrotirea lacului 
Sevan

Producție 

industrială

Barbu Mărgineanu, Bră
ila — 1) Nu dispunem de 
date recente privind va
loarea totală a produc
ției industriale mondiale 
-a i pe grupe de țări.

2) Cifra de afaceri (res
pectiv producția marfă

vîndută) a industriei chi
mice pe ansamblul lumii 
nesocialiste a fost esti
mată in 1980 Ia circa 550 
miliarde dolari, față de 
200 miliarde in cazul in
dustriei siderOTgice și de 
numai 40 miliarde în ca
zul celei aeronautice.

Dificultățile industriei 
chimice, la care vă refe
riți, au provenit anul tre
cut din două direcții: pe 
de o parte datorită 
scumpirii principalelor 
materii prime (petrol și

După cum ne informea
ză tovarășul inginer Iosef 
lonescu, secretarul Co
misiei Naționale de De
mografie, seminarul in
ternațional: Drept — fa
milie — dezvoltare (Bucu
rești, 14 — ÎS octom
brie 1981) este orga
nizat de regiunea euro
peană a Uniunii interna
ționale a organismelor 
familiale și de Comisia 
Națională de Demografie 
a Republicii Socialiste 
România. în colaborare 
cu Centrul Demo
grafic O.N.U.-România 
(CEDOR). Seminarul per
mite un -larg schimb 
de vederi intre juriști, 
sociologi, psihologi, de
mografi. economiști, în 
probleme familiale din 
Europa, dar și din 
alte continente, asu
pra modului în care 
profundele transformări 
pe care le înregistrează 
familia în cadrul unei 
societăți în dezvoltare se 
reflectă în reglementarea 
legală și în teoria dreptu
lui. Familia reprezintă 
unul din elementele cele 
nai însemnate ale reali
zării politicii demografice 
ale oricărui stat. Progra
mul Partidului Comunist 
Român cuprinde, după 
cum se știe, însemnate 
prevederi în sensul întă
ririi familiei in societatea 
noastră. Seminarul oca
zionează sub acest aspect, 
un interesant și fructuos

Tren de 
mare viteză

Jean Diaconu, Bucu
rești — Din punct de ve
dere al consumului de e- 
nergie pe pasager-kilome- 
tru, noul tren electric 
francez de mare viteză, 
pus în circulație la sfâr
șitul lunii septembrie a.c., 
pe ruta Paris-Lyon este 
de două ori mai avanta
jos decît automobilul și 
de patru ori mai avanta
jos decît avionul. Circu- 
lînd pe o linie specială 
cu o viteză comercială de 
peste 250 km/h, care pe 
unele secțiuni presupune 
o viteză efectivă de 
380 km/h, noul tren 
L-a întrecut considera
bil din acest punct de 
vedere pe renumitul To- 
kaido din Japonia. în 
1983, cînd ultima porțiu
ne de linie va fi termi
nată, el va acoperi dis
tanța Paris-Lyon (512 km) 
in numai două ore față de 
patru ore cu actualele 
trenuri expres convențio
nale. Investițiile de 1,8 
miliarde dolari reprezen- 
tind costul instalării li
niilor și achiziționării de 
către Societatea Naționa
lă a Căilor Ferate 
(S.N.C.F.) a 90 de garni
turi de tren urmează a fi 
amortizate în decurs de 
zece ani, costul unui bi
let nefiind mai scump de

Margareta Costinașu, 
Tușnad — Renumită a- 
tracție turistică și resur
să naturală a Armeniei 
sovietice, lacul de baraj 
vulcanic Sevan, situat la 
aproape 2 000 m altitudi
ne, a înregistrat în ulti- 
nele decenii o scădere cu 
:irca o treime a volumu- 
ui apelor sale (de la 58 
la 38 miliarde metri 
cubi), datorită utilizării 
acestora in scopuri ener
getice în sprijinul indus
trializării republicii și 
pentru irigații, într-o 
cantitate mai mare decît 
aportul de apă al râuri
lor care se varsă în lac. 
Ca urmare a acestor uti
lizări, ca și a unui intens 
proces de evaporare (1 
miliard mc pe an), nîve- 
ul apelor lacului a scă
zut cu 18.5 metri, astfel 
că o insulă a lacului, din 
vecinătatea orașului Se
van, a devenit peninsulă, 
iar cantitatea și varietă
țile de pești s-au redus.

Pentru ocrotirea lacului 
Sevan, conducerea de 
partid și de stat a 
U.R.S.S. a adoptat anul 
trecut o hotărîre specială, 
încă în acest an a intrat 
în exploatare un tunel de 
50 km lungime prin care 
apele rîului Arpa au fost 
întoarse pentru a se văr
sa în lacul Sevan. Cele 
250 milioane mc de apă 
care vor intra anual în a- 
cest fel în lac vor împie
dica scăderea în continu
are a nivelului acestuia. 
In plus, în prezent este 
in construcție un nou tu
nel, în lungime de a- 
proape 40 km, prin care 
se vor devia apele rîului 
Vorotan în tunelul Arpa- 
Sevan. Vor fi de aseme
nea amenajate încă 16 
lacuri de acumulare cu o 
capacitate totală de 1 mi
liard mc, care vor aduna 
în special apele mari de 
primăvară, pentru a nu 
mai fi utilizată apa lacu
lui Sevan.

în baza acestui program 
se așteaptă ca nivelul a- 
pelor celui mai renumit 
lac al Armeniei sovietice 
să se ridice cu 5—6 me
tri pînă in 1995.
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Pentru o singură persoană

MINI-MOBRA

MINI-MOBRA consumă 1,8 litri/100 km și se poate deplasa cu 40 km/oră ; 
MINI-MOBRA are ambreiaj centrifugal datorită căruia vitezele se schimbă 

automat;
MINI-MOBRA este echipată și cu pedale, puțind fi utilizată și ca bicicletă ; 
MINI-MOBRA costă 4 900 lei.

recom



UZINA MECANICĂ

„GAZ METAN"-MEDIAȘ

produce și livrează :

arzătoare industrial*  și de uz casnic pentru gaz 
naturale ;
elemente de automatizare a instalațiilor de order 
(arzătoare de aprindere, regulator de raport, ele 
pete de reglare debit aer-gaz, dispozitive de sign 
ranțâ);
regulatoare industriale cu acționare directă și ir 
directă ;
pompe hidraulice de 1 000 bar;
elemente de automatizare a cîmpurilor de sonde d 
gaze naturale.

Produsele livrate de UZINA MECANICA „GAZ METAN"-MEDIAȘ pen
tru diverse cuptoare și agregate termice din industrie realizează perfor
manțe ridicate, asigurind o ardere economică a gazelor naturale.


