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la Brăila a fost marcată printr-o mare adunare populară

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"

Cu prilejul vizitei de lucru a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru în unități agricole și 
industriale, ca și la adunarea 
ce a întrunit peste 100 000 de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate, populația municipiului și a 
județului și-a exprimat profunda 
satisfacție pentru amplul pro
gram de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii românești, de 
îmbunătățire continuă a aprovi
zionării populației, hotărîrea de 
a înfăptui neabătut îndemnurile 
si indicațiile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU privind 
creșterea eficienței în întreaga 
economie, adeziunea sa fermă 
la politica de pace, de colabo
rare și independență națională, 
promovată consecvent de țara 
noastră.

Imagine din timpul vizitării expoziției realizărilor agriculturii județului Brăila

La marea adunare populară din municipiul Brăila
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La marea adunare populară care a avut loc la Satu Mare cu prilejul vizitei de lucru 

a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Zecile de mii de participând și-au reafirmat adeziunea unanimă Ia politica internă și externă 
a partidului, la noua inițiativă de pace a președintelui României socialiste, hotărîrca fermă 

de a lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace

NOUA SI IMPORTANTA INIȚIATIVA Of PACE

expresie a unei politici consecvente pătrunse de înalta grijă 
și răspundere pentru destinele civilizației umane

„Acum - pinâ nu este prea tîrziu - popoarele Europei, popoarele în
tregii lumi trebuie să se unească, să spună un NU hotărît războiului, arma
mentului nuclear, să ceară încetarea cursei înarmărilor, să impună o poli
tică de dezarmare, care să țină seama de independența și dreptul la viață 
liberă al fiecărei națiuni !",

NICOLAE CEAUSESCU

APELUL PENTRU DEZARMARE ȘI PACE al Frontului
Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă
România", lansat zilele acestea, ca și profunda analiză a 

vieții internaționale actuale, animată de o grijă deosebită pen
tru destinele omenirii, cuprinsă în cuvîntarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 1 noiembrie în fața participanților la 
marea adunare populară din municipiul Brăila, cu prilejul „Zi- 
1'4 recoltei" au — pentru poporul român, ca și pentru celelalte 
popoare iubitoare de pace de pe întreaga planetă — semnifi
cația tonifiantă a unui nou și important demers politico-diplo
matic al României socialiste, personal al conducătorului partidu
lui și statului nostru, în favoarea celor mâi de preț idealuri ale 
națiunii noastre, ale lumii în care trăim : pacea, dezarmarea, 
independenta națională, progresul economic și social.

Documentele însumează în chip strălucit trăsăturile defini
torii ale ansamblului politicii externe românești, care benefi
ciază de concepția teoretică clarvăzătoare și aportul practic 
determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu : realismul și in
ternaționalismul, caracterul eminamente constructiv, umanis
mul, responsabilitatea înaltă fată de destinele poporului român, 
față de soarta înțelegerii, păcii și cooperării internaționale. Con
comitent, sîntem în prezența unei noi și puternice manifestări 
a spiritului de inițiativă, a caracterului activ și militant al poli
ticii noastre externe care, îmbinată în mod organic, armonios, 
cu politica internă a partidului si statului nostru, de construc

ție pașnică, de făurire a unei vieți noi, mai bune și tot mai 
prospere, pentru poporul român, înțelege în permanentă ca. 
pornind de la interesele supreme ale națiunii noastre, de la 
datele reale ale vieții internaționale să proiecteze în lume prin
cipii, obiective și propuneri concrete, menite să asigure depă
șirea actualei perioade dificile, complexe, din viața mondială, 
eliminarea pericolelor apărute în raporturile interstatale, solu
ționarea pe cale pașnică, politică, a problemelor grave ce con
fruntă omenirea, triumful rațiunii, al politicii de destindere, 
dezarmare, independență națională și pace.

în întreaga perioadă postbelică România a făcut, nu o dată, 
dovada unor valoroase inițiative internaționale în problemele 
cardinale ale contemporaneității, la care a subscris plenar 
întregul nostru popor și care s-au bucurat de o largă adeziune 
și apreciere pe plan mondial. în ultimii 16 ani, de cînd la cîrma 
destinelor patriei se află tovarășul Nicolae Ceaușescu în condi
țiile dinamizării generale pe care o cunosc ansamblul vieții po
litice și sociale din țara noastră, întreaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nostru, România a avansat — practic — 
idei, propuneri și inițiative în legătură cu principalele probleme 
ce preocupă comunitatea internațională, cum sînt afirmarea și 
generalizarea respectului față de principiile dreptului interna
țional, democratizarea raporturilor interstatale, asigurarea unei 
largi cooperări în Balcani, în Europa și în întreaga lume, opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd 



a dezarmării nucleare, edificarea unui sistem trainic de secu
ritate și cooperare in Europa, soluționarea prin mijloace pașnice 
a stărilor de încordare și conflict, a tuturor diferendelor dintre 
state, lichidarea subdezvoltării și a decalajelor economice, creș
terea rolului O.N.U., instaurarea noii ordini politice și econo
mice mondiale, promovarea destinderii și salvgardării păcii, a 
libertății și independenței tuturor popoarelor.

In etapa actuală, potrivit analizei lucide, științifice a vieții 
internaționale, făcută de conducerea partidului și statului nos
tru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. și confirmată de 
realitățile internaționale de aprecierile realiste ale altor per
sonalități politice și conducători de stat, ale unor specialiști de 
prestigiu în problemele mondiale, raporturile interstatale, cli
matul mondial în ansamblul său, se caracterizează printr-o com*-  
plexitate fără precedent, prin acțiunea — alături de tendințele 
pozitive — a unor fenomene negative. între care manifestările . 
vechii politici de forță, lupta pentru reîmpărțirea lumii în zone j 
și sfere de influentă, adinei rea decalajelor și agravarea stării 
de subdezvoltare, multiplicarea conflictelor așa-numite ..locale"1, 
intensificarea periculoasă a cursei înarmărilor, cronicizarea unor 
fenomene de criză — economică, a materiilor prime, energiei și 
monetar-financiară etc.

Pe acest fundal se adîncesc contradicțiile dintre principalele 
state și grupări de state, are loc o înfruntare de idei si con
cepții, apar tot felul de idei și teorii care încearcă să promo
veze orientări străine de interesele reale, de cooperare și pact 
ale popoarelor, cum sînt cele privind „necesitatea cursei înar
mărilor și a efortului militar supradimensionat". „posibilitatea" 
unor „conflicte nucleare limitate" în diferite zone ale planete*  
inclusiv în Europa, „dreptul" la intervenții militare în diverse 
„zone strategice vitale" ale globului, ..nevoia" extinderii compo
nenței și ariei geografice a blocurilor politico-militare și altele

Toate acestea sporesc, în mod inevitabil, pericolele din viate 
internațională, alimentează încordarea și neîncrederea, pericli 
tează grav pacea și independenta națională, fac să crească peri
colul de război și, în consecință, provoacă neliniștea și îngrijo 
rarea popoarelor.

în aceste condiții internaționale este lansată noua inițiativă 
de pace a României. Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S.. 
care răspunde unor necesități stringente, de maximă actuali
tate, ale întregii omenirii. Alternativei deteriorării în continuare 
a situației internaționale, cursei aberante a înarmărilor, multi 
plicării permanente a factorilor de periclitare a păcii, România 
îi opune un îndemn rational și un program realist de acțiune 
cu obiective concrete, pentru îndepărtarea de pe cerul planetei 
a norilor întunecați și asigurarea unei evoluții pașnice a cursu
lui vieții mondiale. în conformitate cu interesele supreme ale 
tuturor națiunilor.

Mobilurile nobile ale acestui demers al politicii externe 
românești, au fost sintetizate cu claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită recent la marea adunare popu
lară de la Brăila.

„Apelul Consiliului Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — arăta conducătorul partidului și sta
tului nostru — dorește să sublinieze preocuparea organi
zațiilor din Frontul Democrației și Unității Socialiste, ca 
și preocuparea poporului nostru, adeziunea sa fermă Ia 
politica de pace, de colaborare și independentă națională, 
dorește să afirme cu putere în fața întregii lumi că po
porul român, constructor al societății socialiste multilate
ral dezvoltate, este hotărît ca, împreună cu toate popoa
rele lumii, să lupte pentru dezarmare, pentru pace, pentru 
a asigura dreptul fundamental al omului, al națiunilor — 
dreptul la viață, la libertate, dreptul de a trăi liber

în Apelul pentru dezarmare și pace — nouă și valoroasă ini
țiativă a președintelui Nicolae Ceaușescu — este afirmată hotă- 
rîrea poporului nostru, strîns unit, sub conducerea partidului, 
a secretarului său general, în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, de a desfășura, în perioada imediat urmă
toare, vaste acțiuni politice de masă în tara noastră, .menite 
să permită manifestarea puternică a voinței de pace a poporului 
român, a hotărîrii întregii națiuni socialiste de a acționa neabă
tut împotriva intensificării cursei înarmării, pentru dezarmare 
generală, și în primul rînd dezarmare nucleară, pentru secu
ritate. colaborare și pace în întreaga lume". în acest sens, oa
menilor muncii din întreaga tară, indiferent de profesie, vîrstă. 
naționalitate, li se adresează chemarea de a organiza largi ma
nifestări publice, adunări generale, demonstrații, marșuri ale 
păcii și alte acțiuni de masă. Apelul cere în același timp să se 
intensifice eforturile și contribuția tuturor statelor și popoarelor 
pentru împiedicarea escaladării în continuare a cursei înarmă
rilor și a sporirii arsenalelor militare, pentru urgentarea adop
tării unor măsuri practice în domeniul dezarmării, și în primul 
rînd al dezarmării nucleare, pentru preîntîmpinarea declanșării 
unui război mondial pustiitor.

Pe de o parte, aceste acțiuni de masă se vor constitui ca o 
nouă și concludentă expresie a voinței seculare de pace a po
porului nostru, constructor conștient al unei vieți noi. libere 
și independente a atașamentului său neclintit la politica de 

pace și largă cooperare internațională promovată consecvent 
de partidul și statul nostru. Pe de altă parte, sîntem în prezenta 
unei nor și concludente dovezi a democratismului etapei în care 
a intrat societatea noastră, în care partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atribuie o importanță de prim ordin rolului 
poporului în elaborarea și punerea în aplicare a întregii poli
tici interne și externe a României.

Apelul exprimă profunda simpatie și deplina aprobare ale 
poporului nostru față de marile mișcări de masă, din ultima 
perioadă, în numeroase tari occidentale, consacrate stopării 
cursei iraționale, periculoase și împovărătoare a înarmărilor, 
opririi amplasării de noi arme nucleare în Europa, împiedicării 
producerii și instalării pe continentul european a bombei cu 
neutroni, promovării unei politici de destindere, dezarmare 
și pace.

Unindu-și glasul și exprimîndu-și solidaritatea cu celelalte 
forte progresiste, democratice, eu toate popoarele care luptă 
contra înarmărilor, contra politicii de forță și contra războiului, 
poporul român cheamă — prin Apelul F.D.U.S. — toate popoa*-  
rele lumii „să se manifeste cu cea mai mare energie pentru 
a determina guvernele, parlamentele, conducerile statelor să 
abordeze o politică nouă, constructivă, pătrunsă de o răspun
dere maximă pentru soarta și viitorul popoarelor, a păcii 
mondiale".

Obiectivele concrete ale acțiunii unite a popoarelor, a for
țelor înaintate ale contemporaneității în favoarea destinderii, 
dezarmării, colaborării, păcii și securității sînt definite cu pre
cizie în Apelul F.D.U.S., și anume : asigurarea unui climat mon
dial în care popoarele să se poată dezvolta independent, la adă
post de orice ingerințe sau agresiuni ; oprirea politicii de înar
mare ; împiedicarea amplasării de noi rachete nucleare în Eu
ropa si inițierea neîntârziată de tratative pentru dezangajare 
militară și dezarmare pe continent ; eliminarea bombei cu neu
troni și scoaterea în afara legii a tuturor armelor de nimicire 
în masă ; prevenirea unei conflagrații nucleare în Europa și 
convenirea, la reuniunea de la Madrid, a convocării unei- con>- 
ierințe consacrată încrederii și dezarmării în Europa ; asigura
rea unui echilibru militar realizat nu pe seama escaladării înar
mărilor, ci pe baza reducerii armamentelor, a dezarmării ; în
ghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului curent și redu
cerea treptată a bugetelor militare, cu cel puțin 10 la sută oină 
în 1985 ; încetarea demonstrațiilor de forță, a manevrelor mili
tare la granițele altor state, a manevrelor de mare anvergură, 
a oricăror acțiuni ce pot genera tensiune și neîncredere ", folo
sirea cuceririlor științifice exclusiv în slujba păcii și progresu
lui ; curmarea politicii bazate pe înarmări, forță si amenințare 
cu forța și rezolvarea tuturor problemelor exclusiv pe cale 
pașnică ; conversiunea bugetelor militare în scopuri paș
nice, pentru dezvoltarea economică și socială a fiecărei țări, 
pentru sprijinirea popoarelor din țările subdezvoltate în efor
turile lor de progres, pentru făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune ; creșterea rolului O N.U. în eforturile pentru pace, 
dezarmare și colaborare internațională ; asigurarea înfăptuirii 
dreptului fundamental al tuturor popoarelor la viață, pace si 
libertate, printr-o iargă mișcare unită a tuturor forțelor iubi
toare de pace. împiedicarea izbucnirii unui nou război, instau
rarea unui climat de liniște și securitate pe planeta noastră.

Apelul F.D.US. cristalizează, în cuvinte puține, dar cu o mare 
încărcătură mobilizatoare, concepția realistă, științifică, atotcu
prinzătoare a partidului și statului nostru, personal a președinte
lui României, în legătură cu căile și modalitățile practice de 
materializare a idealului și bunului celui mai scump al popoare
lor — pacea. Definind componentele politice, juridice militare 
și de altă natură ale unei păci trainice pe planeta noastră. 
Apelul include jntre acestea, pe un loc important, latura econo
mică a păcii și anume : promovarea unei largi și neîngrădite 
colaborări între state în interesul reciproc, lichidarea subdez
voltării și a decalajelor economice din lumea în care trăim — 
decalaje ce aduc nu numai un întreg cortegiu de suferințe pen
tru popoarele din țările sărace ci reprezintă, concomitent, o 
gravă sursă de instabilitate, de încordare în raporturile inter
statale, un pericol major pentru pacea generală. Se reafirmă 
relația organică dintre dezarmare și dezvoltare, devenită o 
axiomă a vremurilor noastre, adresîndu-se apelul ca „politica 
de dezarmare să contribuie la lichidarea decalajelor dintre state, 
la instaurarea noii ordini economice — condiție esențială a păcii 
și progresului, a stabilității politice si economice mondiale".

O idee centrală a Apelului este reafirmarea încrederii Româ
niei, a poporului nostru, în capacitatea plenară pe care o au 
popoarele, masele populare, de a determina cursul evenimente
lor, de a apăra pacea, de a impune oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, de a preîntîmpina un nou război mon
dial. Unindu-și forțele sale cu cele ale celorlalte popoare ale 
lumii, poporul român scrutează cu încredere și cutezanță viito
rul, convins de puterea oamenilor de bună credință din întreaga 
lume, a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tu
turor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, a vârstnici
lor și tinerilor, de a asigura triumful rațiunii, al păcii pe 
pămînt.

Nicolae CHILIE



«V AMPLU PROGRAM DE ACUM 
PENTRU TOȚI LUCRĂTORII OGOARELOR, 

PENTRU ÎNTREGUL POPOR

IN ACEST AN, primul dintr-un cincinal a cărui desfășu
rare urmează să marcheze progrese calitative de fond în 
dezvoltarea economico-socială a României, tradiționala 

sărbătoare „Ziua recoltei" — de la sfîrșitul săptămînii trecute, 
a căpătat semnificații aparte. Ele s-au constituit sub semnul 
importantei deosebite care se acordă înfăptuirii unei noi revo
luții agrare, creșterii puternice a agriculturii — prioritate esen
țială a acestei perioade, proces cu valențe fundamentale atît 
în planul dezvoltării economiei cît și în cel al asigurării 
creșterii continue a bunăstării populației. Deopotrivă, și por
nind tocmai de la aprecierea rolului de mare importantă al 
agriculturii în cadrul economiei, aceste semnificații s-au consti
tuit sub semnul cuvîntării rostite de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la marea adunare populară 
din Municipiul Brăila. Prin bogăția de idei exprimată, prin 
analiza întreprinsă asupra problemelor actuale ale agriculturii 
și economiei noastre, prin măsurile indicate, această cuvîntare 
reprezintă pentru toti lucrătorii ogoarelor, pentru întregul nos
tru popor, un amplu complex și detaliat program de acțiune ; 
un program de acțiune imediată și de perspectivă, asigurând 
mobilizarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii de la 
sate, de la orașe în scopul înfăptuirii în cele mai bune condi- 
țiuni a obiectivelor și sarcinilor trasate de cel de al XII-lea 
Congres al partidului, privind dezvoltarea calitativă a econo
miei, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al întregii națiuni, făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comunism.

Ce comandamente esențiale evidențiază programul de lucru 
formulat de secretarul general al partidului ? Așa cum se des
prinde din cuvîntare. deși în acest an nu am avut o situație 
climatică dintre cele mai bune, recolta pe care am obtinut-o. 
la nivelul întregii țări, este satisfăcătoare — la cereale reali- 
zîndu-se o recoltă de peste 20 milioane tone la mai multe cul
turi, inclusiv în legumicultura și la sfecla de zahăr consemnîn- 
du-se recolte superioare față de anul trecut, iar la struguri cea 
mai mare recoltă pe care am obținut-o pină în prezent Sînt 
fapte care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. ilus
trează nu numai succese importante, ci mai ales demonstrează 
convingător marile posibilități ale agriculturii noastre, de stat 
cooperatiste sau din zonele necooperativizate. Agricultura noas
tră poate să obțină, an de an — ca rod al unor eforturi și pre
ocupări tot mai intense întreprinse ’a nivelul unităților si orga
nelor cu sarcini și răspunderi în ce privește planificarea si 
desfășurarea activității agricole — recolte tot mai bogate, pro
ducții în creștere în toate sectoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în evidență efecte deo
sebite ale extinderii, ale generalizării la nivelul județelor, al 
întregii agriculturi, a experienței pozitive, de muncă, de con
ducere și organizare. în acest sens, pornind de la sarcinile de 
mare însemnătate care se află în acest an. în cel următor, pe 
întregul cincinal, în fața agriculturii românești. în cuvântarea 
secretarului general al partidului sînt analizate distinct și în 
întreaga lor complexitate, căi, mijloace și posibilități de creș
tere a producției agricole la nivelul obiectivelor propuse. Rele- 

vînduj-se corelații, detalii și calcule semnificative se demons
trează convingător că agricultura românească posedă resursele 
necesare. însemnate rezerve pentru a avea o contribuție mai 
mare la dezvoltarea generală a țării, asigurind o hrană mai 
bună, de mai bună calitate populației, materii prime pentru 
industrie, alte disponibilități. în prim plan este subliniată im
portanța utilizării integrale, superioare a pămîntului. compo
nentă de preț a avuției naționale, bun al întregii națiuni, nu 
întotdeauna folosit corespunzător. „Este necesar să înțelegem 
bine că trebuie să acționăm cu toată hotărârea pentru ca orice 
metru de pămînt — sau, cum se spunea pe timpuri la țară, 
orice palmă de pămînt — să fie muncită și să producă... Nu 
putem admite ca pămintul... să nu fie lucrat și să nu dea maxi
mum de recoltă" arăta secretarul general al partidului.

Trebuie create toate condițiile necesare pentru ca pămintul 
să rodească din plin. Urmare a unor mari eforturi desfășurate 
de stat, agricultura românească posedă o bază materială puter
nică : un tractor revine la circa 65 de ha. disponibilul de semă
nători. combine, de alte mașini și utilaje agricole necesare pre
gătirii și strângerii recoltei fiind și el corespunzător, ceea ce 
indică un grad înalt de mecanizare a activităților, care va spori 
pe parcursul acestui cincinal. Întîlnirea de zilele trecute a se
cretarului general al partidului cu specialiști din agricultură și 
industria construcțiilor de mașini, cu lucrători ai ogoarelor, 
pentru a examina noul tip de combină universală autopropulsată 
evidențiază elocvent preocupările în această direcție, pentru 
conceperea și realizarea unor mașini agricole multifuncționale 
complexe de mare randament, cerute de înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare în țara noastră.

Cantitatea de îngrășăminte livrată de industrie agriculturii 
este, de asemenea ridicată, urmînd să crească, oferind noi și 
însemnate premise de obținere a unor recolte mari. Pornind 
tocmai de la asemenea condiții, în cuvîntare este expres subli
mată cerința hotărâtoare de a se înțelege — și de a se acționa 
cît mai rapid în consecință — că asemenea mijloace trebuie fo
losite. că întreaga muncă din agricultură trebuie desfășurată 
lichidîndu-se nepăsarea și neglijenta, asigurîndu-se o organizare 
superioară a activităților din această ramură de bază a econo
miei. din unitățile care o servesc pe o cale sau alta. în lumină 
acestor aprecieri ale secretarului general al partidului, factorul 
de bună organizare a muncii și activității, responsabilitatea față 
de propria muncă, atragerea tuturor disponibilităților și rezer
velor în acest sens capătă valențe, sensuri majore, înscriindu-se 
drept componente fundamentale ale progresului general al agri
culturii, al țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat direcțiile de acțiune 
în acest sens. O disciplină, o organizare superioară a muncii din 
agricultură trebuie să se materializeze în respectarea perioadei 
optime de însămînțări, în executarea în mod corespunzător a 
lucrărilor de arătură, de semănat, de întreținere, de recoltat 
— sector unde, de altfel, se vădesc încă pierderi dintre cele mai 
însemnate. O asemenea disciplină, și organizare trebuie să >•- 
concretizeze într-o responsabilitate sporită a cooperatorilor. a 
lucrătorilor și muncitorilor din toate unitățile agricole falii o»
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piopria activitate, fată de felul în care este concepută, condusă 
și desfășurată munca, înlăturîndif-se orice fel de risipă, sancțio- 
nîndu-se cu hotăfîre vinovății.

0 organizare mai bună a activității, o disciplină a muncii 
mai fermă trebuie să asigure ca îngrășămintele naturale — ade
seori neutilizate și depozitate necorespunzător, constituind surse 
de infecții — să ajungă mai repede pe ogoare, realizîndu-se ast
fel menirea lor tradițională, de fertilizare a pămîntului. de 
creștere a producției agricole. Disciplina, organizarea, responsa
bilitatea sporită la nivelul Ministerului Agriculturii. Academiei 
Agricole, unităților specializate pentru producția de sămânță, 
trebuie să determine ca întreprinderile agricole de stat, coope
rativele agricole, întreaga țărănime să fie înzestrate numai cu 
semințe de cea mai bună calitate, cu soiuri care și-au demonstrat 
capacitatea de a da producții mari. „Numai așa se poate spune 
că cercetarea agricolă este legată tie producție, că ea răspunde 
cerințelor economiei naționale" — arăta secretarul general al 
partidului, reafirmînd astfel sarcina fundamentală a acestei 
activități.

O muncă superior concepută și desfășurată la toate resor
turile în mod corespunzător— de la Ministerul Agriculturii și 
pînă la organele județene și unitățile de producție —, trebuie 
să determine realizarea în cele mai bune condițiuni a progra
mului de îmbunătățiri funciare, de desecări, a programului de 
irigații ; trebuie să permită utilizarea mai bună, concretizată în 
obținerea unor recolte superioare, a suprafețelor irigate — în 
condițiile unor eforturi însemnate aceste suprafețe urmând să 
ajungă în acest cincinal la 3 milioane ha. Trebuie să se asigure 
integrarea în circuitul agricol — într-o măsură cu mult mai 
mare decît pînă în prezent — a pășunilor și finețelor naturale ; 
privite pînă acum de către Ministerul Agriculturii și alte organe 
agricole, de către consiliile populare mai mult ca „ale nimănui" 
și nefolosite corespunzător, această bogăție a tării. întinsă pe o 
suprafață de 4,5 milioane ha, gospodărită mai bine, cultivată și 
îngrijită, ar putea asigura o bază furajeră de peste 5 ori mai 
mare, care ar depăși chiar necesitățile unei bune hrăniri a ani
malelor. în lumina tuturor acestor cerințe, secretarul general 
al partidului punea odată mai mult accentul ne imperativul 
folosirii mai bune a pămîntului tării, la sate ca și la orașe, re
zervă de sporire a rezultatelor care poate fi atrasă fără dificul
tăți în circuitul agricol, permițând realizarea și punerea în va
loare a unor producții agricole considerabile și dintre cele mai 
necesare.

Un loc aparte în cuvântare a fost acordat problemelor pri
vind îmbunătățirea situației în zootehnie, sector de cea mai 
mare însemnătate al agriculturii, asigurând produse de primă 
necesitate — carnea, ouăle, laptele pentru populație, materii 
prime de bază pentru industria alimentară, ușoară etc. Și în 
acest domeniu, ca ele altfel în întreaga agricultură, este necesar 
să se răspundă cu prioritate exigentelor de creștere calitativă 
a activității : asigurarea în cele mai bune condițiuni a bazei 
furajere pentru animale ; asigurarea unor tehnologii moderne, 
luarea unor măsuri hotănte pentru o furajare rațională a ani
malelor — cit mai eficientă și în condițiile consumurilor medii 
existente pe plan mondial ; modernizarea unor adăposturi ani
maliere, îngrijirea corespunzătoare a animalelor. Au fost astfel 
desemnate direcții și acțiuni precise, apte să permită — îndeo
sebi printr-o mai bună mobilizare a forțelor și desfășurare a 
muncii — obținerea unor producții superioare de la efectivele 
de animale existente, cu producții ce se situează adeseori sub 
posibilități —

în cadrul preocupărilor urmărind îmbunătățirea activității, 
creșterea producției agricole vegetale și animale, un loc aparte 
îl dobîndesc măsurile privind accentuarea autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale — cu un pronunțat caracter stimulativ 
în ce privește sporirea rezultatelor în fiecare unitate, pentru 
a asigura ordine și disciplină la toate nivelurile de conducere 
și desfășurare a activității agricole, creșterea răspunderii fiecă
rui județ, a fiecărui oraș, a fiecărei comune pentru buna gos
podărire a mijloacelor, amplificarea rezultatelor, pentru buna 
gospodărire a produselor alimentare in general Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu. alături de celelalte acțiuni ce 

au drept scop sporirea producției agricole, prin aceste prevederi 
se are în vedere crearea unor noi și însemnate premise ale îmv 
bunătățirii consumului alimentar al populației, expresie directă 
a grijii partidului pentru bunăstarea poporului, pentru a asi
gura și spori vigoarea și sănătatea, puterea de creație a întregii 
noastre națiuni ; utilizată corespunzător. în condițiile consumu
rilor raționale stabilite, ale unor preturi stabile si schimburi 
echitabile între sat și oraș — bază a însăși alianței clasei mun
citoare cu țărănimea — producția agricolă existentă asigură o 
bună aprovizionare a tuturor oamenilor muncii, din toate jude
țele tării, stimulîndu-se. totodată, amplificarea susținută a re
coltelor și producțiilor agricole, și ca atare creîndu-se noi ele
mente ale îmbunătățirii pe mai departe a consumului.

în acest sens sînt chemate să acționeze și restructurările pre
văzute în destinația producției cerealiere. După cum arăta se
cretarul general al partidului, prin utilizarea unei părți mai 
mari din cerealele existente, în sectorul animalier, și amplifica
rea astfel a posibilităților de asigurare a creșterii consumului de 
proteine din carne al populației, se urmărește o apropiere a 
consumului alimentar al populației din țara noastră — cu deo
sebire în structura sa — la tendințele mondiale, moderne, rele- 
vînd o pondere mai mare în consumul alimentar general a pro
duselor cu valoare nutritivă ridicată. „Dorim să realizăm un pro
gram științific de alimentație, care, desigur, va fi aplicat de 
fiecare cetățean ; va trebui să facem ea și în această privință 
fiecare cetățean... să fie conștient de ceea ce este în folosul lui, 
de ceea ce trebuie să facem pentru a avea un popor sănătos, 
atît din punct de vedere fizic dar și cu un înalt nivel de înțe
legere, de inteligență. Poporul nostru este recunoscut ca un 
popor inteligent, creator — și trebuie să păstrăm această inte
ligență și s-o dezvoltăm" — astfel definea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pornind de la măsurile amintite, obiective de majoră 
însemnătate ale partidului nostru în domeniul consumului ali
mentar al populației.

Pornind de la caracterul complex și interdependent al eco
nomiei noastre, de la cerințele dezvoltării multilaterale, moderne, 
eficiente a acesteia, în cuvîntare sînt desemnate obiective de 
seamă ale realizării unei activități superioare, calitative în in
dustrie, sector cu o importanță deosebită în dezvoltarea gene
rală a patriei. Exigențele noii calități în producția industrială 
impun cu deosebire mai berna folosire a capacităților — ținînd 
seama că numai pe baza capacităților de producție existente, dai’ 
în condițiile valorificării rezervelor de mai bună utilizare a 
acestora, se poate obține, în acest cincinal, o creștere a produc
ției industriale cu 40—50%. Se impun, de asemenea, măsuri 
mai hotărîte pentru reducerea consumurilor materiale, a chel
tuielilor de producție în general — avîndu-se în vedere marile 
disponibilități pe care le avem și în acest domeniu. Sînt nece
sare, de asemenea, acțiuni ferme pentru îmbunătățirea calității 
și ridicarea nivelului tehnic al produselor românești, pentru rea
lizarea unui export în condiții de eficiență sporită. Participarea 
exigentă și responsabilă a fiecărui om al muncii pentru apli
carea riguroasă a noului mecanism economico-financiar în ac
tivitatea industrială trebuie să constituie o preocupare continuă.

Analizînd problemele dezvoltării economico-sociale a Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu are permanent în vedere o 
premisă vitală a progresului și propășirii oricărei țări și anume 
asigurarea păcii în lume Prin glasul cel mai autorizat al pre
ședintelui României, eminentă personalitate a lumii contempo
rane, și avîndu-se în vedere situația internațională deosebită, 
imensele primejdii ale armelor care amenință însăși existenta 
omenirii, poporul român își reafirmă vocația sa pașnică, do
rința sa dintotdeauna de pace pe pămînt, de liniște și dreptate 
între oameni, între țări, dorința sa de colaborare cu toate sta
tele, adeziunea fermă la politica de pace și independentă na
țională. El își reafirmă hotărîrea de a lupta, împreună cu toate 
popoarele lumii, pentru dezarmare, pentru pace, pentru a asi
gura. așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „dreptul 
fundamental al omului, al națiunilor — dreptul la viață, la 
libertate, dreptul de a trăi liber".

Dan POPESCU



Asigurarea cu cartofi și legume a populației din județul Galați

FOLOSIREA DEPLINĂ ȘI CU ÎNALT RANDAMENT 
A TUTUROR SUPRAFEȚELOR DISPONIBILE a»

fj S N PRIMA PARTE a articolu- 
K llui, publicat în numărul trecut

"al revistei, autorul a analizat 
rezultatele, necesitățile și posibilită

ți țile județului Galați în ce privește 
0 acoperirea prin autoaprovizionare a 
Z cerințelor populației privind un pro- 
jZ dus agroalimentar de bază — car
to toful.
0 Studiul continuă in cele de mai jos, 
A cu analiza producției legumicole a 
IK județului.

Legumicultura — o activitate 
răspînditâ în fiecare localitate 

Nicolae Ceaușescu sublinia : „începjnd 
din martie și pînă în noiembrie să se 
asigure un consum corespunzător al 
populației cu legume în stare naturală ; 
conservele să fie realizate numai pentru 
perioada • de iarnă. Din consumul de

Tabelul nr. 5
Suprafețele cultivate cu legume și producțiile realizate în perioada 1970—1980

19^0 1971—1975 1976—1980

Suprafața cultivată (ha)
Producția medie (kg ha)
Producția totală (tone) 

3,2% din totalul terenurilor cultivat^, 
iar producția a cunoscut o dezvoltare 
intensivă și s-a diversificat sortimental, 
potrivit necesităților mereu crescînde 
ale populației și altor cerințe ale econo
miei naționale (tabelul nr. 5).

(medie anuală) (medie anuală)
224585 227126 263143

7366 9771 11904
1999667 2675284 3523212

LEGUMELE au un rol deosebit în 
asigurarea unei alimentații rațio
nale a populației. De aceea, produc
ția de legume a devenit o parte com
ponentă deosebit de însemnată în dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii. în alimentația omului, le
gumele contribuie la buna funcționare 
a organismului, la asimilarea superioară 
a multor elemente nutritive, la utiliza
rea mai deplină a albuminei. Se apre
ciază că într-o alimentație echilibrată, 
sănătoasă, necesarul mediu de legume 
pentru o persoană, în decursul unui an, 
este de 150—160 kg, din care : 30—32 
kg de varză, 20—22 kg de tomate, 18—20 
kg de rădăcinoase, 9—10 kg de ceapă, 
50—60 kg de alte leguminoase.

în țara noastră, consumul de legume 
și produse din legume a evoluat de la 
65,6 kg pe locuitor în 1950, la 140 kg în 
anul trecut, iar măsurile luate pentru 
sporirea producției legumicole și tendin
țele de echilibrare a rației alimentare 
vor face ca spre sfîrșitul actualului cin
cinal. el să atingă nivelul superior al 
necesarului menționat, de 160 kg/lo- 
cuitor.

Legumicultura este, totodată, o im
portantă furnizoare de materie primă 
pentru industria prelucrătoare si aduce 
un aport valutar însemnat.

Cunoscîndu-se calitatea ridicată a le
gumelor în stare proaspătă, precum și 
perisabilitatea acestora. în agricultura 
noastră a fost consecvent aplicată orien
tarea spre asigurarea populației cu le
gume proaspete pe o perioadă de timp 
cît mai mare în decursul anului, s-au 
introdus și se dezvoltă tehnici superi
oare de producție, păstrare și conser
vare. Au crescut suprafețele de sere și 
solarii și producțiile obținute, s-au eșa
lonat stadiile de vegetație a unor le
gume (cum sînt tomatele, castraveții, 
vinetele ș.a.). au fost dezvoltate și mo
dernizate capacitățile de păstrare si 
conservare, inclusiv prin tehnica fri
gului.

La Consfătuirea de lucru de la C.C 
al P.C.R. din luna februarie a.c., secre
tarul general al partidului, tovarășul 

bază de 160 kg. cit revine pe un locui
tor, cel puțin 110 kg să se dea populației 
în stare proaspătă/'

Producția de legume prezintă o în
semnătate economică deosebită și prin 
aceea că este una dintre cele mai inten
sive ramuri ale agriculturii. Dacă un 
hectar cultivat cu legume necesită chel
tuieli de producție de 10—12 ori mai 
mari decît un hectar de grîu. în schimb 
valoarea producției obținute este de 
10—20 ori superioară celei realizate de 
pe un hectar de cereale. Pe de altă 
parte, necesarul de forță de muncă la 
hectarul cultivat — ca volum absolut și 
ca frecventă a lucrărilor — este mult 
mai mare la legume în comparație cu 
cerealele sau alte culturi (la un hectar 
de grîu se consumă 3—5 zile-om și 
15—20 zile-om la porumb, dar : peste 
400 zile-om la tomate, 270 zile-om la 
ardei, 360 zile-om la ceapă și 4 000—5 500 
zile-om la un hectar de legume în sere), 
fapt ce determină o permanentizare a 
lucrătorilor agricoli, contribuind. în 
același timp, la atenuarea caracterului 
sezonier al producției.

Totodată, producția de legume poate 
asigura venituri în tot timpul anului, 
ceea ce dă unităților agricole coopera
tiste posibilitatea să acorde membrilor 
cooperatori avansuri bănești, cointere- 
sîndu-i astfel în mai mare măsură în 
rezultatul muncii lor.

Condițiile pedoclimatice ale tării 
noastre sînt favorabile practicării legu- 
miculturii. în perioade mai îndepărtate 
această îndeletnicire era concentrată cu 
prioritate în apropierea orașelor și cen
trelor dens populate sau în anumite 
bazine legumicole. Suprafața ocupată 
avea o pondere restrînsă (circa 1% din 
suprafața arabilă), iar producția pe lo
cuitor era relativ mică (aproximativ 50 
kg), reprezentînd 1/3 din necesarul fi
ziologic normal. Totodată, structura 
sortimentală a acesteia era puțin va
riată, predominînd net ceapa (25—26%) 
și varza (30—35%).

Cu deosebire în ultimul deceniu, su
prafețele cultivate cu legume au cres
cut continuu, ajungînd în prezent la

România deține, în ce privește supra
fața culturilor și producția de legume, 
un loc important pe plan mondial. De 
pildă, la tomate țara noastră concen
trează 4% din suprafața mondială (lo
cul 6), iar la varză 8% din suprafața 
cultivată pe continent (locul 4).

în cadrul procesului de dezvoltare a 
producției de/legume s-au produs moi- 
dificări importante în structura supra
fețelor^ cultivate; ponderea cea mai 
mare în producție o deține în prezent 
cultura de tomate (34,9%), urmată de 
cea de varză (22,9%) și ceapă (10,2%). 
Un accent deosebit se pune pe asigura
rea necesarului de legume de vară și 
toamnă și pe cultivarea legumelor 
timpurii, cu precădere în județele din 
sudul și vestul tării, care au și condi
țiile cele mai favorabile.

Ținînd seama de valoarea deosebită 
pe care legumele o au în alimentația 
populației, precum și de faptul că pro
ducția și structura acesteia sînt încă sub 
nivelul cerințelor și posibilităților *),  
documentele Congresului al Xll-Jea al 
P.C.R.. alte documente de partid și de 
stat din ultima perioadă prevăd creș
teri însemnate ale producției de legume, 
atît pe seama sporirii producției medii 
la hectar, cît și prin extinderea supra
fețelor cultivate.

*) La tomate, în România se realizează 
16—18 tone la hectar, față de 33 de tone 
în Ungaria, 24—30 de tone în Franța. 25—30 
de tone în Italia ; la ceapă — în România 
7—10 tone la hectar, în Ungaria și Polonia 
13—15 tone, în Franța și Italia 18—20 de 
tone. Și la varză, producția medie la hec
tar este, la noi, la un nivel scăzut în com
parație cu alte țări din grupa principale
lor producătoare de legume.

Există suficiente exemple care con
duc la concluzia că se pot obține pro
ducții de legume mult mai mari. Pen
tru aceasta sînt necesare mai multă 
preocupare din partea lucrătorilor, creș
terea gradului de mecanizare, a suprafe
țelor irigate, administrarea unor doze 
optime de îngrășăminte, extinderea su
prafețelor de sere și solarii.



ECONOMIE NAȚIONALĂ

Județul Galați este situat într-o zonă 
deosebit de favorabilă cultivării legu
melor. Zonarea producției pe teritoriul 
său a tinut seama, pe de o parte, de 
condițiile de climă și sol, de factorii 
social-economici. de potențialul meca
nic și al forței de .muncă, iar pe de altă 
parte — de cerințele de consum ale 
populației urbane și rurale si de nece
sarul industriei de conserve. Pentru le
gumele cu perisabilitate ridicată (to
mate, verdețuri ș.a.) s-au delimitat zone 
de producție apropiate de centrele de 
consum, de căile de comunicații și unde 
forța de munță este asigurată pe plan 
local.

Ca urmare a măsurilor luate, supra
fețele cultivate cu legume au sporit 
continuu, iar producțiile medie și totală 
au avut, de asemenea, o evoluție as
cendentă, cu variații de la un an la 
altul, cauzate, de obicei, de condițiile cli
matice (tabelul nr 6). 

Tabelul nr. 6
Dinamica suprafețelor și a producțiilor în legumicultura județului Galați, 

comparativ cu nivelele pe întreaga țară
1979 1971—1975 1976—1989

(medie anuală) (medie anuală)

») Calculată la suprafața in prima cultură.

Dinamica structurii, pe forme de proprietate, a suprafețelor și a producțiilor de 
legume în județul Galați

1971—1975 1976—1980
Suprafață Producție Suprafață Producție

Total județ 105 J) 105.7 127,1 171,6
Unități de stat 138,0 101.9 202.6 214,9
— din care : I.A.S. 78,7 62,4 48.0 56,8
Unităti C.A.P. 95.6 97.6 104,9 124,3
Gospodării ale
populației 114,9 145,4 140,2 281,8

cializare si concentrare pe microzone și 
pe unități. In județ, în ultimul deceniu, 
au luat ființă ori s-au dezvoltat unități 
legumicole de stat specializate, cum sînt 
întreprinderea de sere, întreprinderea 
de prelucrare și industrializare a legu
melor și fructelor Tecuci, întreprinde
rea județeană pentru legume și fructe. 
Creșterea suprafețelor și a producției 
acestor unități explică diminuarea pon
derii întreprinderilor agricole de stat.

Gospodăriile populației. în special 
cele din zona periurbană a orașelor Ga
lați și Tecuci, și-au sporit continuu su
prafețele și producțiile.

O caracteristică esențială a legumicul
torii județului, apărută și dezvoltată în 
ultimul deceniu, este creșterea suprafe
țelor și a producțiilor obținute în sere 
și solarii. Dacă în anul 1970. în județ 
sxistau doar 2 hectare de seră, de pe 
care se obțineau răsaduri si flori. în 
prezent suprafața a crescut la 40 de
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11940
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hectare, de pe care se obțin atît răsa
durile necesare pentru unitățile produ
cătoare de legume, cît și unele zarza
vaturi timpurii, tomate și castraveți. La 
aceste sere (concentrate aproape în în
tregime la unitățile subordonate 
D.G.E.H.) s-au obținut în anul 1980 
peste 7 400 tone de legume (5,4% din 
total), din care aproximativ 2 828 tone 
de tomate și 1 200 tone de castraveți, 
plus aproape 3 milioane fire de flori, 
în condiții de eficiență ridicată.

S-a dezvoltat și practica folosirii so- 
lariilor în unitățile cooperatiste și la 
gospodăriile populației. Actualmente se 
produc legume în solarii pe 192 ha, 
gospodăriile populației deținînd 43 de 
hectare, de pe care au obținut peste 230 
tone de tomate, castraveți, vinete și alte 
legume. Există zone (comunele Matca, 
Corod, orașul Tecuci ș.a.) unde multi 
locuitori s-au specializat în această în
deletnicire.

Tabelul nr 7

Structura legumelor cultivate în jude
țul Galați a fost continuu îmbunătățită, 
răspunzînd condițiilor zonale, cerințelor 
de optimizare și de eficientă ridicată.

La majoritatea culturilor, producțiile 
medii la hectar sînt superioare mediei 
pe tară. In ce privește evoluția acestui 

indicator la nivelul județului, pe sorti
mente, se constată însă că dacă în 1980, 
comparativ cu 1970. s-au obținut creș
teri de 26% la tomate. 48% la ceapă 
uscată, 44% la ardei, 8% la rădăcinoase 
(dar —8% în 1980 față de 1975). 14% 
la mazăre păstăi. în schimb la varză se 
înregistrează un regres de 14%, iar la 
fasole păstăi de 6%.

în prezent. în producția totală de le
gume a județului tomatele reprezintă 
54,4%, varza 12,2%. ceapa uscată 
5,2% etc.

Interesul sporit pentru cultivarea le
gumelor se manifestă si prin aceea că 
în județ nu există nici o localitate în 
care unitățile cooperatiste și gospodă
riile populației să nu se ocupe de aceste 
culturi. Mai mult, numărul localităților 
în care unitățile cooperatiste au reali
zat producții de peste 1 000 tone (în me
die anual) a crescut de la 14 (în anii 
1971—1975) la 23, iar cele care au rea
lizat sub 100 de tone au scăzut de la 
8 la 6. Totodată, numărul localităților 
în care gospodăriile populației au rea
lizat peste 300 tone (în medie anual) au 
sporit de la 12 la 31, iar cele cu pro
ducții de sub 100 de tone s-au diminuat 
de la 20 la numai una. Acest fapt a 
condus la creșterea globală a produc
ției de legume și la asigurarea auto- 
aprovizionării locuitorilor județului.

Dintre factorii care au influențat con
siderabil sporirea producției de legume 
pot fi subliniați : creșterea suprafețelor 
cultivate în sistem irigat, irigarea ra
țională a culturilor, sporirea suprafețe
lor cultivate în sere si solarii, aplicarea 
unor cantități sporite de îngrășăminte 
etc. O influență importantă au avut-o, 
de asemenea, calitatea răsadurilor si se
mințelor. aplicarea măsurilor, agroteh
nice, executarea lucrărilor la timp și de 
bună calitate și. mai ales, măsurile de 
organizare a muncii și de cointeresare 
materială a lucrătorilor din unitățile 
agricole ocupați în sfera producției le
gumicole.

Creșterea producției de legume se re
flectă și în evoluția ei raportată la un 
locuitor. Dacă în anul 1970 s-au reali
zat, în medie. 156 kg de legume pe lo
cuitor. în anul 1975 s-au produs circa 
175 kg, iar în anul 1980 aproape 230 kg. 
asigurîndu-se și cantitățile necesare in
dustrializării. Este. însă, de subliniat că 
încă nu s-a reușit să se asigure în în
tregime structura sortimentală cerută de 
consumatori, fapt ce impune să se caute 
în continuare soluții pentru rezolvarea 
acestei probleme. Culturile de zarzava
turi, de legume timpurii pot fi extinse 
la gospodăriile populației, acestea avînd 
posibilitatea și capacitatea de a le pro
duce și comercializa în condiții avan
tajoase.

Unitățile socialiste, dată fiind dota
rea tehnică de care dispun, au datoria 
să-și intensifice acțiunile în vederea 
sporirii producțiilor la unitatea de su
prafață la culturile specializate. Este 
necesară, totodată. îmbinarea coordo
nată a planificării tuturor acțiunilor, la 
toate nivelele și unitățile producătoare, 
în vederea producerii întregului sorti
ment de legume, în condiții avantajoase 
și cu o înaltă eficiență economică. A- 
provizionarea în tot cursul anului a 
populației cu legume poate fi rezolvată 
printr-o organizare gospodărească, ra
țională a producției si a păstrării aces
teia.

I. L. MEHEDINȚI
Galați

Suprafața (ha)
— în %"față de total țară 
Producția medie (kg/ha) *)
— în % față de total țară 
Producția totală (t)
— în % față de total țară

Cu aceste suprafețe și producții, 
care dețin o pondere de 3,4%. respectiv 
3,8% în legumicultura țării, județul 
Galați ocupă locul 10 in ierarhia jude
țelor și se află înaintea celor limitrofe.

In prezent, cele mai mari cultivatoare 
de legume din județ — prin suprafețele 
utilizate — sint unitățile agricole coo
peratiste. urmate de unitățile agricole 
de stat și de gospodăriile populației. în 
anul 1980. din producția de 137 156 tone 
de legume. 53 647 tone (39,1%) au fost 
date de unitățile agricole cooperatiste. 
54 794 tone (39,9%) de unitățile agricole 
de stat, iar 28 715 tone (20.9“ ()) de gos
podăriile populației.

Structura suprafețelor cultivate, pre
cum și producțiile acestor categorii de 
unități au cunoscut. în ultimii 10 ani, 
modificări determinate de condițiile so- 
cial-economice și de modificările struc
turale din economia județului (tabelul 
nr. 7).

Studiile efectuate, precum si expe
riența multor unități agricole demon
strează că sporirea rentabilității și a efi
cienței economice în producția de le
gume este organic legată de răspîndirea 
ei în fiecare localitate, în vederea auto- 
aprovizionărir, dar cu o anumită spe
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SOLUȚII PENTRU ACCELERAREA 
PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

A NOILOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Conectarea la circuitul 
ECONOMIC, în cel mai scurt 
timp și în condiții de calitate su

perioară, a noilor capacități de pro
ducție prevăzute pentru 1981, precum 
și a celor restante constituie premisa 
hotărîtoare a realizării în bune condi- 
țiuni a programului de investiții pre
văzut pentru acest an. Prin punerea la 
dispoziția ramurilor beneficiare a noi
lor obiective, se asigură satisfacerea 
într-un grad mai înalt a cerințelor 
economiei naționale, creșterea produc
ției și acoperirea mai bună a cererilor 
pieței. De aceea, în toate întreprinde
rile și organizațiile de construcții sar
cina majoră o reprezintă urgentarea 
execuției și finalizarea cît mai grab
nică a obiectivelor cu pondere însem
nată în creșterea și difersificarea pro
ducției, în realizarea de produse care 
mai fac și în prezent obiectul impor
turilor.

Ținînd seama de aceste imperative, 
multe organizații de construcții-montaj 
au reușit, printr-o mai bună organi
zare a muncii, promovarea unor teh
nologii avansate, mecanizarea activită
ții etc., să pună în funcțiune la ter
men și chiar în devans un număr în
semnat de noi capacități de producție. 
Astfel, pînă în prezent au fost conec
tate la circuitul productiv, parțial sau i 
la întreaga capacitate, un număr de j 
peste 360 obiective, din care 30 în de
vans față de termenele prevăzute. 
S-au creat astfel condiții ca la o serie 
de produse importante să se asigure 
capacitățile necesare pentru fabricație 
și totodată să crească calitatea și efi
ciența lor.

Realizările obținute nu se ridică, 
insă la nivelul prevederilor, Sînt încă 
o serie de obiective care întîrzie eă 
fie conectate la circuitul economic, 
deși timpul de execuție planificat a 
fest depășit, iar altele, din motive mai 
mult sau mai puțin plauzibile,. întîr
zie să intre în probe tehnologice, deși 
sînt aproape finalizate. Existența încă 
a unor rămîneri în urmă în punerea 
în funcțiune a unor capacități de pro
ducție, impune, așa cum s-a subliniat 
și la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al P.C.R., ac
țiuni permanente pentru perfecționarea 
organizării muncii pe șantiere, întări
rea disciplinei în activitatea de con
strucții în vederea intrării cît mai re
pede în producție a obiectivelor eco
nomice prevăzute, îndeosebi a celor 
planificate pentru 1981. Este necesar, 
din acest punct de vedere, ca toți fac
torii care participă la procesul inves- 
tițional, în perioada scurtă care a mai 

rămas pînă la finele anului, să-și con
centreze eforturile pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă în execuția obiec
tivelor cu termene în acest an, în
deosebi pentru terminarea și darea în 
exploatare a obiectivelor care prezin
tă stadii avansate de execuție.

Beneficiarii — mai activ 
implicați în procesul 
investițional

PENTRU REALIZAREA în cît mai 
bune condiții a prevederilor de plan 
pe acest an, sarcini deosebite revin 
beneficiarilor de investiții din cadrul 
ramurilor constructoare de mașini, in
dustriei chimice și metalurgice, la care 
se concentrează aproape 75% din ca
pacitățile ce mai trebuie puse in func
țiune în acest an ; la o mare parte din 
acestea termenele planificate au expi
rat de cîteva luni (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

M.I.C.M. 33,4 43.4
M.I.Ch. 20.1 65.1
M.I.M. 11,7 78.7
M.I.M.U.E.E 9.5 41.0
M.I.U. 74 65,2
M.E.F.M.C. 6,6 71.4

Ce factori pot contribui in princi
pal la asigurarea condițiilor necesare 
realizării prevederilor de plan?
1 Urgentarea livrării și montării 

utilajelor tehnologice. La începutul 
lunii octombrie a.c., furnizorii de uti
laje erau în restanță față de benefi
ciarii de investiții cu 12,3% din utila
jele aferente capacităților cu termene 
de punere în funcțiune în acest an, 
restanțe mari localizîndu-se la bene
ficiarii de investiții din cadrul 
M.I.M.U.EJL. Ministerul Petrolului, 
M.I.Ch., M.LM., Ministerul Minelor.

Avînd în vedere că, inițial, terme
nele de livrare a acestor utilaje au fost 
corelate cu termenul de începere a 
montajului, rezultă că orice întîrziere 
în primirea lor pe șantiere creează 
greutăți constructorilor în realizarea 
planului de investiții și determină sto
carea în continuare a utilajelor deja 
achiziționate, dar care sînt legate 
funcțional de cele restante. Pentru în
lăturarea acestor neajunsuri, se impu
ne din partea furnizorilor de utilaje 
să acționeze mai ferm pentru execu
ția și livrarea operativă a utilajelor 
restante care frînează darea în exploa
tare a noilor capacități de producție, 
precum și pentru respectarea terme
nelor de livrare a acestora, îndeosebi 
în cadrul întreprinderii de utilaj chi
mic și forjă Rimnicu Vîlcea cu restan
țe față de Trustul petrolului Arad (un 
rezervor de 2500 mc și 22 schimbă
toare de căldură) și Trustul petrolului 
Moinești. (3 separatoare gaze și ulei); 
întreprinderii de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie-' București care nu a livrat 
la termen 2 rezervoare pentru Combi
natul chimic Craiova, cîte un rezervor 
pentru C. P. Midia. C. P. Brazi și C. P. 
Teleajen ; C.U.G. Clu.j-Napoca cu res
tanțe față de Întreprinderea de con
strucții navale și utilaj tehnologic 
Tulcea (o instalație de transport table 
și profile) etc.

Nerealizarea în termen a acestor uti
laje de către unitățile beneficiare amin
tite își are drept cauze pe de o parte 
unele întârzieri în asigurarea documen
tațiilor tehnice de la beneficiari, iar pe 
de alta parte insuficienta organizare a 
activității de cooperare între diverse 
unități care concură la execuția produ
sului final. Astfel, la întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vîlcea, 
existența unor restanțe mai vechi în 
realizarea anumitor contracte a condus 
la o suprapunere de termene, fapt ce 
s-a repercutat în prelungirea duratei de 
execuție a unor comenzi complexe sta
bilite în acest an. Firește, soluția ce se 
impune este aceea de a se organiza de 
așa natură întregul proces tehnologic

O situație deosebită o înregistrează 
titularii de investiții din cadrul indus
triei constructoare de mașini și indus
triei de mașini-unelte, electronică și 
electrotehnică care, deși au realizat, 
pe total, planul valoric, nu și-au asi
gurat condițiile necesare respectării 
termenelor planificate de punere în 
funcțiune a unui număr de peste 115 
obiective importante. Or, este binecu
noscut faptul că realizarea planului 
valoric fără respectarea termenelor 
planificate de punere în funcțiune 
contribuie direct la creșterea și imobi
lizarea în continuare a unor impor
tante mijloace materiale și financiare 
alocate de societate pentru dezvoltare.
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încît restanțele cît si comenzile la zi 
să poată fi onorate în termene rezona
bile, acceptate de către beneficiar.

în bună măsură cauzele subliniate 
sînt și cele care au determinat neono* *-  
rarea obligațiilor contractuale la terme
nele stabilite de către întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie"-București 
și Combinatul de utilaj greu Cluj-Na
poca. în fiecare din aceste unităti fur
nizoare de utilaje tehnologice există po
sibilități ca încă în acest an să se rea
lizeze toate comenzile, fapt confirmat 
de cadrele de conducere ale acestora, 
care au și luat măsuri în consecință, ast
fel încît activitățile de pe șantierele de 
construcții-montaj să se desfășoare nor
mal, iar obiectivele planificate a fi date 
în funcțiune în acest an să poată fi co
nectate cît mai repede în circuitul pro
ductiv.

CONCOMITENT cu intensificarea 
eforturilor pentru punerea în funcțiune 
a capacităților din acest an. participan- 
ții la procesul investitional trebuie să 
aibă în vedere și pregătirea mai bună 
a condițiilor necesare executării inves
tițiilor planificate pentru 1982.

• O condiție hotărîtoare pentru rea
lizarea planului de investiții pe anul 
1982, care trebuie asigurată din vreme, 
este primirea de la furnizori a utilaje
lor tehnologice în strictă corelare cu ne
cesitățile de montaj și cu termenele de 
punere în funcțiune a capacităților și 
obiectivelor de investiții. Analiza efec
tuată în cursul lunii octombrie asupra 
modului în care au acționat beneficiarii 
și titularii de investiții pentru contrac
tarea volumului de utilaje prevăzute a

2 Cu toate că volumul utilajelor în 
stoc a scăzut permanent în tot cursul 

anului, existența pe unele șantiere a 
unor cantități importante de utilaje ne
predate la montaj impune din partea 
constructorilor, beneficiarilor și titulari
lor de investiții intensificarea în conti
nuare a eforturilor pentru accelerarea 
ritmului de montaj, (tabelul nr. 2).

Evoluția stocurilor de utilaje 
tehnologice pe șantiere

Tabelul nr. 2

1981
1 I 31 III 20 VI 30 IX

Utilaje în stoc 
din care :

cu durata de
staționare

100.0 100,1 88.4 81,6

depășită 100.0 112,5 103.4 94,7

Este de menționat că pe unele șantiere 
prioritare se mențin stocurile de utilaje 
în condițiile în care planul de investiții 
nu este realizat. Situația existentă se 
datorează fie întîrzierilor în execuția 

montajului pe unele șantiere (Centrala 
termoelectrică de șisturi bituminoase 
Anina, rafinăria Borzești — dezvoltare, 
etc.), fie faptului că beneficiarii de in
vestiții nu sprijină în suficientă măsură 
constructorul în definitivarea lucrărilor 
de montaj, prin punerea la dispoziția 
acestuia a forței de muncă necesară 
(întreprinderea de biosinteze Calafat, 
Combinatul chimic Craiova-dezvoltare. 
etc.). Aceasta impune, pe de o parte or
ganizarea mai bună a activității și creș
terea operativității în fazele de montaj, 
iar pe de altă parte, acolo unde fron
turile de montaj sînt asigurate, benefi
ciarii de investiții vor trebui să parti
cipe activ la montarea utilajelor, prin 
punerea la dispoziția constructorilor a 
forței de muncă (calificată și necalifi
cată) ce urinează a lucra în întreprinde
rea respectivă, precum și asigurarea 
celorlalte condiții materiale necesare 
accelerării montajului si dării în ex
ploatare, în termene cît mai scurte, a 
noilor capacități de producție.

Preqătirea producției anului 
1982

se realiza în țară scoate în evidență o 
serie de rămîneri în urmă atît din par
tea unor beneficiari și titulari în pre
zentarea documentației de execuție a 
utilajelor, cît și din partea furnizorilor 
care întîrzie definitivarea contractelor 
de livrare a utilajelor. Astfel, la în
ceputul lunii octombrie, din volumul to
tal al utilajelor alocat prin balanțe, 
doar 63,7% era asigurat cu documenta
ție tehnică de execuție, ca urmare. în 
special, a întîrzierilor în predarea de 
către beneficiari a acestora, iar volumul 
utilajelor contractate reprezenta numai 
37,8% (cantităti mari de utilaje necon
tractate sînt localizate la unii benefi
ciari din cadrul Ministerul Mi
nelor, M.I.U., M.E.F.M.C., M.I.Ch). Este 
de menționat că din totalul utilajelor 
necesare obiectivelor de investiții în 
anul 1982, peste 82%. sînt prevăzute a 
fi executate de către unitățile furnizoa
re din cadrul M.I.C.M. și M.I.M.U.E.E. 
și că din acest volum erau necontrac
tate utilaje în proporție de 64,7%, din 
care cea mai mare parte condiționează 
direct punerea în funcțiune a capacită
ților de producție prevăzute pentru 
anul viitor.

• Cu toate că și în anul viitor sînt 
prevăzute a fi atacate un număr re- 
strîns de noi obiective de investiții. la 
începutul lunii octombrie numai 16,1% 
(lin acestea aveau documentațiile de 
execuție, existmd restanțe mari în ela
borarea, avizarea și aprobarea docu
mentațiilor în special la unii beneficiari 
din cadrul Ministerului Minelor, 
M.E.F.M.C., M.I.Ch... M.I.U. etc. De
aceea, este necesar să se acționeze 
pentru începerea de urgentă de că
tre beneficiari, tehnologi și proiec- 
tanți a întocmirii notelor de comandă 
și proiectelor de execuție încă neatacate 
și urgentarea avizării și aprobării de 
către organele colective de conducere a 
documentațiilor ce au fost elaborate.

Alexandru TACHE
Banca de Investiții

COMENTARIU LA UN -

Producția fizică —
DESt'AȘURÎND larg întrecerea 

socialistă, oamenii muncii din | 
industria ușoară au obținut in . 
primele 9 luni ale acestui an | 
impoitante succese. Au fost pro
duse peste plan țesături de ! 
lină și tip lină (1323 mii mp). | 
tricotaje (891 mii buc.), geamuri I 
(490 mii mp), sticlărie menaj j 
(12.9 mii. lei), țesături mătase și ’ 
tip mătase (77 mii mp) etc. Ă- 
ceasta a permis o mai bună a- 
provizionare a fondului pieței . 
și a întreprinderilor consuma- I 
toare. precum și asigurarea fon
dului de marfă pentru majora
rea exportului. ,

Sînt de semnalat insă și unele 
greutăți care au contribuit la 
nerealizarea producției fizice la 
cîteva produse, dintre care no
tăm : țesături din fire de in, cî- 
nepă. iută : țesături bumbac și 
tip bumbac : incălțăminte. Rămi- 
nerile în urmă au fost determi
nate. in principal, de neasigu- 
rarea ritnțică și integrală a unor 
materii prime (fibră de in și cî- 
nepă, piei), de neatingerea para
metrilor proiectați la unele

la nivelul planului
obiective noi (la unitățile inte
grate de in și cinepă de la Paș
cani. Botoșani. Adjud, Balotești), 
defecțiuni mecanice și electrice 
la utilajele de bază.

în vederea îndeplinirii integra
le a planului la toate produsele 
in perioada rămasă pină la sfîr- 
șitul anului, precum și pentru 
crearea condițiilor tehnico-orga- 
nizatorice necesare desfășurării 
normale a fabricației incă din 
primele zile ale anului 1982, 
apare necesar ca centralele de 
resort din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare și întreprinde
rile din subordine să-și concen
treze eforturile pentru mobili
zarea rezervelor existente în uti
lizarea mai bună a capacităților 
de producție, prin asigurarea 
unei ritmicități sporite în aprovi
zionare, întărirea responsabilită
ții in relațiile de colaborare și 
cooperare pentru livrarea sub- 
ansamblelor la vreme și în ordi
nea de montaj, atingerea într-o 
perioadă cît mai scurtă a para
metrilor proiectați la noile 
obiective.

rW

Realizarea planului la unele produse ale 
industriei ușoare pe trei trimestre din 19 oliu 
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Dezvoltarea bazei energetice și de materii prime

Realizarea producției de cărbune necesită 
asigurarea și utilizarea rațională a dotării 

tehnico-materiale
Dezvoltarea bazei energetice a țării ia nivelul 

stabilit pentru acest cincinal presupune, printre altele, 
creșterea într-un ritm de peste 20°,o a producției de căr

bune, ritm care poate și trebuie realizat atît prin intrarea în 
funcțiune a noi capacități de producție, mai buna folosire, în
treținere și reparare a utilajelor din dotare, creșterea accen
tuată a productivității muncii pe om și formație de lucru, 
cît și prin îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale cu 
cele necesare fiecărei exploatări.

Ridicarea activității economice pe o treaptă calitativ supe
rioară, creșterea eficienței în contextul noului mecanism eco- 
nomico-financiar, impun corelarea riguroasă și bine fundamen
tată a aprovizionării tehnico-materiale cu sarcinile de produc
ție, ca și utilizarea la un nivel superior, cu maximum de eco
nomicitate și randament a mijloacelor din dotare, a materiilor 
prime și materialelor disponibile.

Corelații în dimensionarea producției și dotării 
tehnice

SARCINILE sporite ce revin industriei miniere în cincinalul 
actual au impus elaborarea și fundamentarea unui program de 
dotare și mecanizare a acestui sector de mare importanță pen
tru asigurarea economiei cu materii prime și combustibili. Pro
gramul cuprinde lista utilajelor, instalațiilor și echipamente
lor tehnologice și auxiliare de bază, pe furnizori și termene de 
livrare, pentru toate sectoarele de activitate, inclusiv pentru 
cărbuni. La stabilirea nivelelor de dotare și selecționarea tipu
rilor de utilaje, prevăzute pentru asimilare în fabricație în pe
rioada 1981—1985, s-au avut în vedere principalele obiective și 
sarcini de plan (tabelul nr. 1).

Corelarea dotării tehnice eu sarcinile de
Tabelul nr. 1

producție

Realizări Prevederi 1985%
1980 1981 1985 1980

Dezvoltarea producției 
de cărbuni — mii tone 35 240 42 186 85 600 240
Extracția cărbunilor 
în abataje dotate cu 
complexe mecanizate 
— mii tone 12 457 17 900 31 000 250
Dezvoltarea producției de 
lignit din cariere prin 
tehnologii mecanizate
— mii tone 10 317 20 955 37 365 360
Săparea mecanizată a 
lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire 
— mii mc 971 1 390 1 990 205

Cifrele cuprinse în tabel arată că producția de cărbune va 
înregistra o creștere de 2,4 ori. Această creștere este fundamen
tată pe introducerea în ritmuri corespunzătoare a unor teh
nici și tehnologii de mare randament atît în deschiderea și pre
gătirea lucrărilor miniere la care se va realiza o creștere de 
peste 2 ori, cît mai ales a celor din abatajele miniere, unde 
extinderea extracției cu complexe mecanizate trebuie să asi
gure un spor de 2,5 ori, iar producția de lignit realizată în ca
riere cu tehnologii de mare productivitate trebuie să ajungă la 
un salt de cel puțin 3,6 ori. Este evident că între producția 
stabilită pentru fiecare an al perioadei la care ne referim, ca 
și pe ansamblul cincinalului actual, și dotarea tehnică prevă
zută a fi asigurată există o strînsă corelare, o ritmicitate care 
trebuie respectată și transpusă în practică, în așa fel, încît să 
nu se producă nici un fel de întîrziere în aprovizionarea și 

funcționarea mijloacelor mecanizate și, in consecință, să nu se 
deregleze producția de cărbune realizată în mine sau în cariere.

P.anurile de aprovizionare au la bază prevederile din pro
gramul de dotare și mecanizare, adaptate la documentațiile 
de investiții aprobate. în realizarea programului de 
mecanizare s-au depus eforturi însemnate, care au făcut ca în 
perioada 1978—1980 unitățile din ramura cărbunelui să pri
mească din țară și din import 109 complexe mecanizate de 
abataj, 79 combine de abataj, 35 combine de înaintare. în același 
timp, carierele de lignit au intrat în posesia a 11 linii tehnolo
gice, alte 6 excavatoare cu rotor și 3 mașini de haldat fiind în 
curs de montaj. Pentru perioada imediată sau mai îndepărtată 
este prevăzută asimilarea în continuare a numeroase utilaje 
dintre care mai importante sînt : complexe mecanizate de aba
taj tip SMA-P și CMA-P pentru extragerea stratelor subțiri 
de huilă și lignit, complexe mecanizate de abataj tip SMA 511 
și CMA 5L pentru strate groase de huilă și lignit, combine de 
abataj pentru întreaga gamă de înălțimi, de la strate subțiri 
pină la înălțimea de lucru de 5,4 m. excavatoare cu rotor port- 
cupe tip 470 pentru îmbunătățirea tehnologiilor de extracție a 
lignitului etc.

Dar în aprovizionarea cu utilaje mai sînt încă unele defi
ciențe determinate de :

— definitivarea și avizarea uneori cu întîrziere — de către 
institutele de proiectare, combinatele miniere și organele de 
specialitate din minister — a documentațiilor de investiții, ne- 
pufîndu-se astfel emite la timp comenzile către furnizori ;

— neasigurarea în termen a unor utilaje de către industria 
constructoare de mașini (combine și complexe de abataj, săpă
toare de canale, aparate de vulcanizat, lămpi de mină etc.), sau 
nelivrarea în ordinea de montaj a altor utilaje (excavatoare cu 
rotor, combine, pompe centrifugale, motoare etc.) ;

— trasferarea producerii unor utilaje de la un furnizor la 
altul fără a se asigura continuitatea în fabricație și livrarea 
către beneficiari ; astfel, unele pompe de la „Aversa" — Bucu
rești au fost' transferate' la I.U.P.S. Botoșani șiT.M.U. Medgidia, 
înregistrîndu-se în acest fel întîrzieri în asimilarea fabricației 
acestora de peste un an ; ventilatoarele electropneumatice de la 
„UNIO“ — Satu Mare au fost transferate la întreprinderea de 
ventilatbare’din Vaslui care, pe lîngă întîrziefea asimilării, nu a 
rezolvat anumite aspecte privind, calitatea ;

— livrarea unor instalații și utilaje insuficient controlate și 
puse la punct. Remedierile necesare solicitate de beneficiari nu 
se realizează întotdeauna în termenele stabilite, ceea ce împie
dică mecanizarea unor' operații în exploatarea cărbunelui. De 
aceea, credem' că fabricanții unor astfel de utilaje trebuie să 
răspundă în mai mare măsură cerințelor justificate privind 
funcționarea la parametrii proiectați a mașinilor și instalațiilor 
livrate și, împreună cu beneficiarii, să depună toate eforturile 
pentru remedierea în termene cît mai scurte a defecțiunilor 
semnalate și punerea în funcțiune a utilajelor respective.

Priorități pentru folosirea cu randament maxim a 
utilajelor

EFORTURILE făcute pentru asigurarea dotării cu utilaje 
moderne, în vederea introducerii de noi tehnologii care să ușu
reze operațiunile cu volum mare de muncă și să asigure spori
rea accentuată a productivității, și-au găsit corespondent în 
creșterea an de an a gradului de utilizare și a randamentului 
acestora în procesul de extracție a cărbunilor. Dar aceste efor
turi nu au fost susținute întotdeauna de o preocupare corespun
zătoare la toate nivelurile pentru utilizarea eficientă a dotării 
tehnice existente în întreprinderile miniere. Așa se explică de 
ce. în unele perioade, complexe mecanizate de abataj existente 
în inventar, combinele de abataj și combinele de săpare a lu
crărilor miniere sînt folosite doar parțial. Pe de altă parte, cu 



utilaje în funcțiune se obțin — nu în puține locuri — producti
vități sub cele planificate ca urmare a deselor întreruperi acci
dentale în funcționarea utilajelor tehnologice, a neîntreținerii 
și nereparării corespunzătoare a acestora.

Toate acestea au făcut obiectul unor analize la nivelul uni
tăților și ministerului, stabilindu-se măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea activității în domeniul respectiv, dintre 
care consemnăm :

1. Realizarea integrală și ritmică a sarcinilor privind asimi
larea și introducerea în fabricație a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor necesare mecanizării lucrărilor miniere prin : • tes
tarea și experimentarea prototipurilor executate și omologarea 
acestora, pînă la jumătatea anului 1982 ® executarea prototipu
rilor îmbunătățite de complexe mecanizate de abataj, organi
zarea experimentărilor și omologarea lor, pînă la finele ace
luiași an.

2. îmbunătățirea continuă a performanțelor tehnice ale ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor miniere, a calității și fiabilității 
acestora pentru care sînt necesare : • organizarea de consfă
tuiri de lucru cu proiectanții, furnizorii și beneficiarii de utilaje, 
asupra deficiențelor calitative, inclusiv a întreruperilor dato
rate întreținerii și exploatării lor în condițiile specifice de lucru 
• acțiuni de cunoaștere a comportării utilajelor în exploatare, 
de documente în domeniul noutăților apărute și de stabilire 
a măsurilor necesare pentru modernizarea utilajelor respective.

3. Reducerea staționărilor accidentale ale unor utilaje și in
stalații, în care sens se impun : • îmbunătățirea calității lanțu
lui minier și a ocheților de legătură pentru transportoarele cu 
raclete • executarea într-un termen cit mai scurt a prototipu
lui instalației de vulcanizare și dotarea unităților miniere cu 
sculele și dispozitivele necesare organizării corespunzătoare a 
activității de vulcanizare a covoarelor de cauciuc • organizarea 
activității întregului parc existent de utilaje din dotare, întoc- 
mindu-se programul de aducere în stare de funcționare în spe
cial a instalațiilor hidraulice a complexelor mecanizate • cen
tralizarea in unități de profil a fabricației garniturilor pentru 
întreaga gamă de instalații hidraulice de ne utilajele miniere.

4. Asigurarea livrării de furnituri complete, corelate cu ter
menele de punere în funcțiune a capacităților planificate. Pen
tru aceasta trebuie să se insiste ca furnizorii generali să ur
mărească cooperările în producție și să se livreze în termen 
completele stabilite, luînd măsurile necesare de recuperare a 
întregului volum de restanțe.

Cum pot fi asigurate piesele de schimb ?

ÎN INDUSTRIA MINIERA nivelul de dotare cu utilaje, ma
șini și instalații necesită fabricarea, aprovizionarea și folosirea 
unui important volum de piese de schimb, valoarea lor la nive
lul unui an ajungînd la peste 1,5 miliarde lei. Din acestea 52% 
se execută in unitățile proprii, iar restul sînt furnizate de în
treprinderile industriei constructoare de mașini. în întocmirea 
planurilor de aprovizionare se întîmpină însă unele neajunsuri, 
deoarece pentru utilajele noi nu se elaborează nomenclatoare 
de piese de schimb și, în cea mai mare parte, ele nu se fabrică 
(de exemplu, cele pentru autobasculante de 50 t, tractoare 
A 3602, excavatoare de 2,4 mc care au și componente din 
import). Pentru reducerea dependenței de furnizori în aprovi
zionare în cadrul unităților Ministerului Minelor se execută 
unele piese de schimb de complexitate mai redusă, precum și 
asimilări și mai ales reeonditionări. Volumul acestora din urmă 
va crește, de exemplu în 1982, cu peste 50% față de 1980. O 
atentie deosebită este acordată asimilări; pieselor de schimb 
pentru utilajele și instalațiile din import, acțiune care se re
flectă în reducerea efortului valutar (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2
Reducerea efortului valutar pentru procurarea pieselor 

de schimb (1980 = 100)

Specificație 1982

Piese de schimb pentru complexe și combine 48
Piese de schimb pentru mașini extracție, pompe, 
ventilatoare, compresoare 78
Piese de schimb pentru excavatoare cu rotor, mașini 
de haldat, foreze 68
Piese de schimb pentru trafo, celule electrice,
redresoare, elemente de automatizare 49
Piese de schimb pentru aparate de laborator și 
calculatoare 42
Piese de schimb pentru reparații auto, excavatoare, 
macarale 44

Cu toate acestea ca și în anii trecuți, și în primele 9 luni din 
acest an se constată că livrările de piese de schimb de la fur
nizorii de utilaje nu se realizează în general conform grafice
lor, mai ales la utilajele miniere, unde restanțele la principa
lele repere sînt în medie de 20%, ceea ce conduce la imobili
zări de utilaje, neefectuarea reparațiilor programate și în final 
la nerealizarea producției planificate.

Pentru îmbunătățirea situației în această privință se impun 
măsuri energice care să elimine unele practici păgubitoare. în 
acest sens se cere :

• stabilirea mai exactă de către organele de specialitate a 
nomenclatorului pieselor ce nu se pot importa în cantitățile ne
cesare și trecerea la asimilarea urgentă a acestora ;

• organizarea de către Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini (avînd în vedere unele renunțări la importul de 
utilaje) a producției de piese de schimb pentru cele existente 
in dotare, adaptînd indicatorii uzinelor producătoare la noua 
structură a producției acestora ;

• dotarea, pentru toate utilajele noi asimilate, cu piese de 
schimb de primă necesitate al căror preț să fie inclus în cos
tul utilajului ;

• preluarea pentru execuție în unitățile Ministerului Mine
lor (prin dezvoltarea și utilarea uzinelor proprii) a unei game 
mai largi și complexe de piese schimb.

Materialele — livrate la timp, gospodărite eficient

DEȘI industria minieră este unul din cei mai mari 
furnizori de materii prime pentru toate ramurile și sec
toarele economice, ea resimte lipsa unor materiale speciale 
pe care nu și le poate procura singură. Aceasta se întîmplă 
pentru că unele întreprinderi specializate nu realizează în 
timpul necesar sarcinile de asimliare stabilite. Este, printre 
altele, cazul cu lanțul minier tip D pentru transportoarele cu 
raclete, profilul de oțel pentru armarea lucrărilor miniere în 
condiții de presiune mare, țeava trasă la rece pentru stîlpi hi
draulici, obligații asumate de industria metalurgică ; ca și cu 
garniturile, furtunurile, covoarele de cauciuc de uz general cu 
lățimi mari, covoarele de cauciuc ignifugate și antistatice, so
luția pentru îmbinarea la rece a covoarelor de cauciuc, sarcini 
care revin industriilor chimice. în aceste condiții unitățile pro
ducătoare, cele beneficiare ca și alți factori din sistemul apro
vizionării tehnico-materiale trebuie să acționeze ferm și urgent 
pentru asimilarea și omologarea materialelor deficitare, fără de 
care procesul de producție întîmpină serioase dificultăți.

Analizînd, totodată, modul de îndeplinire a sarcinilor de re
cuperare și predare de către unitățile miniere a unor materiale 
refolosibile — oțel, uleiuri minerale uzate, anvelope pentru re- 
șapat — trebuie arătat că în această ramură există unele ră- 
mîneri în urmă. Astfel, pe primele 9 luni ale anului 1981, sar
cina de recuperare și predare a materialelor refolosibile către 
întreprinderile de colectare s-a realizat numai în proporție de 
72—85" o, măsurile de recuperare fiind intensificate în ultima 
parte a anului, astfel încît obligațiile să fie acoperite în tota
litate.

îmbunătățirea aprovizionării cu materiale în domeniul mi
nier impune luarea unor măsuri, dintre care apar ca fiind mai 
importante:

• repartizarea cotelor pe baza fundamentărilor prezentate, 
după o verificare minuțioasă, în funcție de volumul producției 
și normele de consum, renunțîndu-se la metoda statistică apli
cată în unele situații;

• contractarea integrală de către unitățile furnizoare a re
partițiilor primite. Aceste unități trebuie însă mai înainte să-și 
asigure capacitățile de producție necesare onorării repartițiiloi 
date de coordonatorii de balanțe ;

• asimilarea și producerea în țară, în termene eît mai 
scurte și de calitate corespunzătoare, a materialelor deficitare 
care în prezent se aduc din import ;

• utilizarea într-o proporție mai mare de către unitățile 
miniere a materialelor recuperabile prin organizarea Unor ac
tivități de vulcanizare a benzilor și cablurilor, recondiționarea 
armăturilor metalice, șinei de mină etc.

Intensificarea eforturilor furnizorilor de utilaje, piese de 
schimb și materiaie, astfel încît obligațiile contractuale să fie 
înfăptuite la timp și conjugarea lor cu ale minerilor pentru asi
gurarea capacităților de producție ca și folosirea rațională și 
eficientă a bazei tehnico-materiale, creează condițiile necesare 
pentru realizarea planului de producție la cărbune, pentru sa
tisfacerea cerințelor actuale ale economiei țării în această pri
vință.

Marin ȘTEFĂNACMF 
director în Ministerul Minelor



NAȚIONALĂ

CONJUNCTURA energetică a ultimilor ani, determinată 
de perspectiva epuizării, intr-un viitor previzibil (în con
dițiile menținerii actualei rate de consum), a principalei 

surse de energie pe care o folosește omenirea în prezent —- ți
țeiul — a supus atenției factorilor de decizie politică, a econo
miștilor și energeticienilor și oportunitatea utilizării altor surse 
de energie, mai puțin sau deloc folosite pînă acum, desemnate 
generic „surse noi, reînnoibile“. Privite, cu numai două decenii 
în urmă, drept curiozități tehnice, cercetate și — pretențios 
spus — dezvoltate mai mult din considerente științifice decît 
pentru viabilitatea lor tehnică, noile surse de energie nu și-au 
găsit confirmarea rolului lor economic decît după șocul declan
șării crizei energetice din anul 1973. Surse încă prohibitive din 
punctul de vedere al cheltuielilor de investiții necesare valori
ficării lor la scară industrială, acestea au parcurs foarte rapid, 
în ultimul deceniu, drumul spre căile rentabilității. Raportate 
doar la acest criteriu de evaluare, ponderea lor tinde să devină 
cuantificabilă în scenariile energetice elaborate pentru perioa
dele viitoare, chiar și în țări dezvoltate industrial, al căror sec- | 
tor energetic sau bazat pînă în prezent precumpănitor pe fac
tori clasici de energie primară.

Pornind de Ia necesitatea asigurării surselor de energie pen
tru progresul economico-social accelerat al țării noastre, docu
mentele de amplă perspectivă ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și, între acestea, din punct de ve
dere al politicii energetice în primul rînd Programul-Directivă 
de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările principale pînă în anul 2000, stabilesc 
sarcinile de bază privitoare la asigurarea resurselor energetice 
necesare dezvoltării rapide a economiei. Printre obiectivele 
considerate — alături de acțiuni prin care se urmărește perfecți
onarea organizării sistemului electroenergetic național, gospodă
rirea cu maximă eficiență a întregului potențial energetic de 
care dispune țara noastră, raționalizarea proceselor productive 
prin reducerea continuă a consumurilor de energie în toate do
meniile de activitate etc. — se înscrie și intensificarea oreocună- 
rilor vizînd valorificarea surselor neconvenționale de energie. 
Care sînt căile prin care se urmărește, în strategia energetică 
românească, sporirea participării noilor surse la asigura
rea suportului energetic al dezvoltării în acest cincinal, 
precum și într-o perspectivă mai largă, care este nivelul reali
zărilor prezente și cum va fi orientată activitatea de cercetare 
— acestea sînt cîteva probleme asupra cărora vom încerca să 
ne oprim în cadrul prezentului articol.

Noile surse - parte componentă a suportului 
energetic al dezvoltării

SPRE DEOSEBIRE de soluțiile energetice clasice, în do
meniul surselor și tehnologiilor noi. neconvenționale — ca de 
altfel și în alte domenii aflate încă în stadiu incipient de dez
voltare — un obiectiv esențial îl constituie asigurarea competi
tivității economice, reducerea investiției specifice și a resur
selor materiale necesare, în special a celor energointensive, prin 
noi soluții tehnice care să permită creșterea randamentelor 
energetice și a fiabilității echipamentelor, prin optimizări di
mensionale, prin elaborarea de noi tehnologii de realizare, prin 
tipizarea dimensiunilor etc. în ultimele decenii, sporirea pon
derii hidrocarburilor în satisfacerea necesarului de energie pri
mară a determinat reducerea interesului pentru alți purtători. 
Petrolul și gazele naturale au constituit sursa de energie idea
lă pentru crearea unei infrastructuri energetice moderne care 
putea asigura în timp scurt o dezvoltare economică rapidă ; 
totodată, soluțiile adoptate implicau investiții relativ modeste, 

cu termene de amortizare scurte. Sistemele energetice bazate 
pe această „monocultură a hidrocarburilor" apar însă acum ca 
elemente cu inerție considerabilă, a căror modificare se poate 
realiza cu costuri ridicate și în timp, diminuarea dependenței 
de hidrocarburi implicînd nu numai modificări la nivelul sis
temului energetic ca atare, ci și la nivelul producției, numeroa
se tehnologii de producție fiind adaptate utilizării acestei cate
gorii de combustibili.

Este meritul incontestabil al politicii energetice a statului 
nostru de a fi promovat, în-perioada ultimilor 15 ani, o cale 
proprie de dezvoltare, prin intensificarea eforturilor de valori
ficare în primul rînd a rezervelor proprii de cărbuni șl a poten
țialului hidroenergetic, diminuînd în acest fel dependența sec
torului energetic pe piața hidrocarburilor. Astfel, chiar înainte 
de declanșarea crizei endfgetice se prefigurau condițiile econo
mice proprii penetrării la scară națională a noilor tehnologii 
energetice, a metodelor de punere în valoare a surselor noi de 
energie, neconvenționale. în acest fel. s-au pus bazele unui an
samblu tehnico-organizatoric în cadrul căruia curba, ascendentă 
în timp, a costurilor energiei obținută cu soluții clasice să se 
intersecteze cu evoluția, descendentă în timp, a costurilor ener
giei obținute cu diferite tipuri noi de surse și tehnologii ener
getice. Cu alte cuvinte, se asigură intervalul de timp necesar: 
promovării largi a soluțiilor tehnice din domeniul surselor noi 
de energie. în limitele capacităților de producție și ale mate
riilor prime specifice ce vor putea fi alocate, ca și în limitele 
potențialului energetic național disponibil pentru fiecare tip 
de sursă nouă.*)

*) Pînă la atingerea maturității sau, altfel spus, în procesul trecerii 
de Ia disponibil la realitate tehnică și competitivitate economică, pro
punerile și ideile noi în enereetică parcurg. întotdeauna, o serie de 
etape sau nivele de acceptabilitate. caracterizate printr-o multitudine 
de restricții. Schematic, aceste nivele de acceptabilitate apar dună cum 
urmează : acceptabilitate științifică — fără de care nu este posibilă lua
rea în discuție a ideii, idee care trebuie să fie compatibilă cu legile de 
evoluție generală a gîndiril științifice ; acceptabilitate tehnologică — ni
vel la care este analizată posibilitatea transpunerii ideii în fapt (sta
diul de prototip), deci compatibilitatea propunerii cu structura si po
sibilitățile tehnologice ale economiei la o etapă dată : acceptabilitate 
industrială — nivel ce se atinge cînd o serie de restricții de natură teh
nologică cu valoare temporară și relativă au fost deoășite, obiectivul 
propus puțind fi realizat cu procedee industriale, folosind în acest scop 
materii prime disponibile ; acceptabilitate economică — etapă extrem 
de importantă ce implică atingerea unor indicatori economiei de efi
ciență competitivi in raport cu cei ai unor soluții clasice, cnns-dorate 
deia ca fiind „mature" : acceptabilitate socială — etapă care presupune 
adeziunea conștientă a maîorității societății. în scopul realizării obiec
tivului vizat încă din prima etană : compatibilitatea ideii cu concep
ția de dezvoltare generală a societății.

Dintre sursele noi, inepuizabile sau reînnoibile de energie, în 
condițiile țării noastre pe primul loc s-a situat pînă acum 
energia geotermală. aceasta fiind în prezent singura competi
tivă economic cu soluțiile clasice de producere a căldurii. Utili
zarea sa este însă limitată la zonele în care au fost identifi
cate și evaluate resurse de ape geotermale (în SDecial în jude
țele din vestul țării). Dispunînd de rezerve omologate pînă în 
prezent, corespunzătoare unui echivalent energetic utilizabil de 
circa 700 000 tcc/an, programul prevede extinderea aplicațiilor 
astfel încît, de la circa 120 000 tcc în 1980, să se ajungă la un 
aport anual de circa 500 000 tec în anul 1985. Eficiența econo
mică a instalațiilor de valorificare a apelor geotermale tre
buie analizată detaliat, pentru fiecare amplasament, nivelul de 
eficiență fiind determinat atît de temperatura sursei cît și de 
conținutul de săruri care, la rîndul său, influențează substan
țial eforturile necesitate de menținere în funcțiune a instalațiilor 
producătoare.

Cercetările în curs vizează, pe lîngă lărgirea gamei de 
obiective cu aplicații termice — așa cum sînt utilizările indus
triale folosind apa de joasă temperatură, aplicațiile în secto
rul agro-zootehnic, pentru încălzirea spațiilor și prepararea apei 
calde sanitar-menajere —, și producerea energiei electrice, cu
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instalații turbogeneratoare cu freon sau izobutan de capacitate 
mică pentru consumatori izolați.

Utilizările energiei solare — sursă de energie cu un potențial 
teoretic ridicat, comparativ cu cel al celorlalte surse neconven
ționale, dar cu putere specifică unitară redusă —, favorizează, 
în condițiile climatice și geografice ale țării noastre, obiective 
de valorificare de putere mică și producția descentralizată de 
energie electrică sau căldură. într-o primă etapă^ — aflată 
deja la stadiul de generalizare —, energia solară își găsește 
aplicații în prepararea apei calde de consum, participînd și la 
acoperirea unei părți din necesarul de căldură pentru încălzi
rea spațiilor de locuit și a celor industriale, cît și în procesele 
industriale cu potențial termic scăzut, cu temperaturi sub 80°C.

Analizînd structura consumului de energie, la nivel națio
nal, sub raportul principalelor forme de substanțe energetice 
consumate, se constată că, la nivelul anului 1980, circa 26,5% 
din combustibili se consumau pentru producerea energiei elec
trice, 22% ca materie primă în industrie și în scopuri neener
getice și 51,5% sub formă de căldură, din care circa jumătate 
la potențial scăzut (sub 200° C). Tocmai din această per
spectivă considerăm că în domeniul utilizării căldurii de 
potențial scăzut, în care sînt incluse ca elemente principale pre
pararea apei calde menajere, încălzirea urbană și industrială, 
procesele tehnologice care necesită căldură de potențial redus 
(spălări, uscări, deshidratări etc.), energia solară își va găsi 
un cîmp larg de aplicabilitate în viitor**)  .Cît privește conver
sia energiei solare în energie electrică, se estimează ca poten
țial tehnic amenajabil circa 0,5% din suprafața totală a țării, 
evident fiind vorba despre zone improprii culturilor agricole 
sau altor utilizări mai avantajoase ale terenului. în condițiile 
țării noastre, la o producție medie specifică de energie electri
că de circa 275 kWh/m2 activ/an (utilizînd atît procedeul con
versiei termodinamice, cît și pe cel al conversiei directe foto- 
voltaice, considerînd pentru ambele soluții un randament global 
mediu de 15%) se poate obține, teoretic; o producție totală de 
energie electrică de 77 miliarde kWh/an (la un raport S/total 
ocupat/S activ = 4,25).

«*) încălzirea solară a apel calde menajere cîștigă tot mal mult te
ren, fiind pînă In prezent soluția în curs de implementare în peste 1 100 
apartamente din Timișoara, Constanța și localități din alte cinci județe 
ale țării, in București, în anul 1981. se va termina construirea a neste 
1 000 apartamente în’zona netermoficabilă Băneasa, dotate cu același tip 
de utilaj tehnologic.

Tinînd seama de evoluția tehnologiilor și de condițiile po
sibile de implementare a centralelor solaro-electrice (cu ciclu 
termodinamic și cu conversie directă fotovoltaică) se prevede 
punerea în funcțiune, la nivelul anului 2000, a unei puteri 
instalate de circa 200 MWe, cifră care reprezintă nivelul supe
rior al potențialului economic amenajabil pentru sfîrșitul aces
tui secol. Un prim obiectiv — centrala solară experimentală 
de 30 kWe —, a fost pus în funcțiune în acest an de către In
stitutul de cercetări și modernizări energetice din București. Deși 
modestă ca parametri — comparativ cu centralele electrice cla
sice de mare putere —, această materializare a unor cercetări 
proprii, realizată integral cu echipamente și subansamble de 
concepție și fabricație românească, reprezintă primul pas con
cret efectuat în țara noastră în domeniul electroenergeticii so
lare. Meritul este cu atît mai mare cu cît, din punct de vedere 
tehnologic. pentru acest tip de obiective, centrala solară se si
tuează la nivelul realizărilor similare din țări care dispun de 
un potențial tehnic considerabil mai mare. Programul de cer
cetare în curs de desfășurare prevede, de asemenea, realizarea, 
pînă în anul 1985. a unei centrale solare de mare putere 
(1 MWe) după conceptul de turn central si heliostate focali- 
zante.

Se cuvine să menționăm faptul că tehnologiile de realizare a 
centralelor solaro-electrice de mare putere sînt încă departe 
de pragul maturității tehnico-economice și necompetitive în 
prezent cu soluțiile clasice. Se apreciază însă că potențialul sur
sei — energia solară — justifică eforturile intreprinse încă de 
pe acum în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice în 
acest domeniu. Trecerea la instalații industriale de mare capa
citate pentru producerea energiei electrice este apreciată ca 
posibilă după 1990.

în ceea ce privește energia eoliană, în cele mai multe cazuri 
această formă indirectă de manifestare a energiei solare are, 
în condițiile climatice ale țării noastre, un caracter intermi
tent, instabil, cu mari variații sezoniere. în afara aplicațiilor în 

cazul consumatorilor izolați, aportul acestei forme de energie 
în sistemul electroenergetic, pe baza tehnologiilor actuale, nu 
se poate face decît prin intermediul acumulărilor hidraulice, 
prin pompaj, în cadrul amenajărilor hidroenergetice existente.

în această categorie de obiective se înscrie și realizarea 
primului aerogenerator cu ax orizontal avînd o putere de 20 
kWe, instalat în poligonul experimental din masivul Petri- 
manu (în apropierea amenajării hidroenergetice Lotru), aflat 
în prezent în probe tehnologice. Cercetările în curs urmăresc 
lărgirea gamei de puteri nominale, astfel încît în actualul cin
cinal să fie asigurate condițiile de realizare a unor aerogene- 
ratoare cu puteri de pînă la 1 000 kWe

Potențialul tehnic amenajabil al energiei eoliene este dat de 
amplasamentele posibile pentru captarea și conversia acestei 
forme de energie, avînd în vedere și posibilitățile de amenajare 
a centralelor de pompaj și de exploatare a lor, precum și exi
gențele privind protecția mediului înconjurător. în stabilirea 
eficienței economice trebuie luat în considerare și efortul mate
rial și financiar pentru realizarea centralelor de acumulare și 
pompaj adiacente. Se prevede ca energia valorificată cu tur
bine eoliene să crească de la 0,5 mii tcc/an în 1981 la 60 mii 
tcc/an în 1985. Obiectivele de cercetare vizează perfecționarea 
unor aerogeneratoare lente, cu geometrie variabilă, a unor tur
bine cu ax vertical și orizontal etc.

Dintre celelalte surse noi, în condițiile țării noastre, promi
țătoare se dovedește a fi utilizarea biomasei în special pentru 
producerea combustibililor sintetici. Aportul energetic al bio- 
gazului provenit din prelucrarea dejecțiilor animaliere, a re
ziduurilor din agricultură și industria alimentară, precum și a 
nămolurilor rezultate la stațiile de epurare a apelor reziduale 
urbane va atinge, la nivelul anului 2000, cifra de circa 0,45 mi
lioane tcc/an. Cît privește potențialul energetic al valurilor din 
Marea Neagră, în zona litoralului românesc, se apreciază că va
loarea sa brută este relativ redusă — posibilitățile de valori
ficare energetică putîndu-se concretiza mai cu seamă în obiec
tive de mică putere, izolate.

Elemente noi în ecuația organizării sistemului 
energetic național

DACĂ ELECTROENERGETICA clasică și-a dovedit eficiența 
economică maximă sub forma unor sisteme de instalații de 
mare putere, interconectate prin rețele de linii electrice de 
înaltă tensiune, în condițiile promovării noilor surse de energie 
opțiunile se diversifică, o serie de soluții consacrate urmînd să 
fie reconsiderate. De exemplu, tehnologiile actuale pentru cap
tarea energiei solare sînt adecvate îndeosebi instalațiilor des
centralizate, de putere limitată. Creșterea capacității instalați
ilor se poate realiza numai extensiv, fără a -se justifică prin 
acesta realizarea unor instalații de mare putere centralizate, ca 
și a transportului și distribuției energiei produse. Instalațiile 
acționate de energia vîntului permit utilizarea avantajoasă a 
energiei mecanice obținute, de exemplu, pentru pomparea apei 
sau pentru generarea de energie electrică, de asemenea descen
tralizat, în instalații de mică putere. în același timp însă, pe 
plan mondial se fac încercări pentru realizarea de instalații 
eoliene „gigant" de 1—2 MWe. Tendințe asemănătoare se ma
nifestă în cazul altor surse de energie. De fapt, se conturează 
o veritabilă simbioză între energetica „hard" și sursele noi. va- 
lorificabile în principal cu tehnologii „soft", diseminate teritori
al, datorită caracterului difuzat al surselor, ambele completîn- 
du-se reciproc.

Ca o caracteristică a activității științifice în domeniul ener
giei este de observat ramificarea ei în mai multe direcții. Pri
ma, mai bine cunosctuă, are ca obiectiv elaborarea soluțiilor 
tehnice concrete pentru echipamente, instalații și organizarea 
sistemului energetic în ansamblu. Complexitatea și caracterul 
sistemic al problemei energiei impun cel puțin încă un atribut 
esențial al științei energeticii, acela de a contribui la fundamen
tarea și optimizarea deciziilor privind organizarea sistemului 
național energetic prin îmbinarea elastică, și într-o viziune 
prospectivă, a structurilor energetice clasice cu cele noi, în con
dițiile asigurării unei utilizări cît mai eficiente a energiei la 
nivelul complexului economic național.

dr. ing. Marius OĂNCILA
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DEZBATERE „R. E.“

Holul și funcțiile creditului in realizarea 
autogestiunii; optimizarea raportului 

intre fondurile proprii și împrumutate (I)

REALIZAREA programului de fă
urire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate impune mo

bilizarea și utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor resurselor materiale și 
umane ale economiei. în înfăptuirea 
acestui deziderat, o contribuție de sea
ma trebuie să aducă, pe de o parte, 
folosirea în bune condițiuni a pîrghi- 
ilor economico-financiare, iar. pe de 
altă parte, creșterea răspunderii celor 
chemați să organizeze și să conducă 
procesele de producție. în acest con
text se evidențiază rolul deosebit de 
important pe care îl are creditul în 
realizarea autogestiunii în cadrul fie
cărei întreprinderi. în legătură cu 
aceasta se ridică problema proporției 
în care creditul să participe la finan
țarea activității de producție. Acesta 
este, de altfel, și obiectul dezbaterii 
organizate de „Revista economică1*,  cu 
sprijinul Sucursalei județene Iași a 
Băncii Naționale, sub titlul: „Rolul și 
funcțiile creditului în realizarea auto
gestiunii ; optimizarea raportului între 
fondurile proprii și împrumutate", la 
care au participat specialiști din unită
țile economice și din aparatul bancar, 
cadre didactice din învățămîntul eco
nomic superior. în acest număr publi
căm prima parte a dezbaterii.

Creditul în sprijinul activității 
economice

Dr. Petre Mocanu, directorul Su
cursalei județene Iași a Băncii Națio
nale — Sistemul de credit s-a afirmat 
ca un factor activ de accelerare a pro
cesului reproducției socialiste lărgite, 
avînd o legătură indisolubilă cu între
gul circuit al valorilor materiale. Prin 
rolul și funcțiile sale, sistemul de cre
ditare a contribuit la întărirea autoges
tiunii economico-financiare a unităților 
economice și implicit la creșterea acu
mulărilor bănești.

Menționăm câ deși economia județu
lui Iași s-a dezvoltat în cincinalul tre
cut cu un ritm mediu anual superior 
celui înregistrat pe economia națională, 
soldul creditelor la fine de an în între
prinderile industriale a sporit numai 
cu 10%, reliefînd o utilizare eficientă a 
acestora, creditul bancar devenind un 
factor activ de influențare a proceselor 
economice. O analiză efectuată la un 
număr de 12 întreprinderi industriale 
din județ arăta că ponderea credite

lor bancare în totalul normativului mij
loacelor circulante a scăzut de la 43% 
în anul 1976, la 36% la finele anului 
1980. Aceasta a fost posibil ca urmare 
a accelerării vitezei de rotație a fon
durilor de producție la 7 întreprinderi 
din cele 12 analizate.

Aplicarea cu fermitate a principiilor 
noului mecanism economic a creat con
dițiile sporirii fondurilor de autofinan
țare. Dacă în anul 1976, numai 11,6% 
din beneficiile realizate acopereau ne
voile de autofinanțare. de stimulare 
materială a oamenilor muncii din în
treprinderile industriale amintite, în 
anul 1980 acestea s-au ridicat la 31% 
din beneficiile realizate. Dimensiona
rea necesarului total de mijloace cir
culante și introducerea acestuia în 
bugetul de venituri și cheltuieli are 
drept scop stabilirea limitelor optime 
pentru constituirea acestor •mijloace în 
condițiile unui circuit normal în pro
cesul aprovizionare-producție-desfacere, 
aducînd în prim plan asigurarea solva
bilității și lichidității permanente a 
fiecărei unități economice.

Dincolo de aspectul său bănesc, cre
ditarea reprezintă o alocare de resur
se materiale, accesul la utilizarea de 
venit național. Dacă acțiunile economi
ce pentru care se folosește creditul nu 
au eficiența necesară, creditul devine 
resursă din care se acoperă imobiliză
rile, se irosește valoare nou creată, 
în unele întreprinderi din județul Iași 
s-a menținut un nivel ridicat de imo
bilizări financiare, ceea ce a determi
nat o pondere ridicată a creditelor cu 
dobîndă majorată în totalitatea credi
telor acordate. Imobilizările de fonduri 
atrag credite cu dobînzi penalizatoare, 
care grevează cu valori importante 
costurile de producție.

Unele întreprinderi n-au reușit să 
rezolve operativ problemele de produc
ție, de aprovizionare tehnico-materială, 
de colaborări, de contractare a produc
ției marfă mai ales la export, ceea ce 
a contribuit la stocarea unor rezerve 
materiale de producție și produse fi
nite, care temporar au devenit fără 
desfacere asigurată sau s-au produs în 
avans, în contul trimestrelor următoare 
Din această cauză asistăm încă, la une
le întreprinderi industriale, la încetini
rea vitezei de rotație a fondurilor de 
producție.

Creșterea valorii împrumuturilor ne
rambursate la scadență generează con
sum de venit net pe seama dobînzilor 
penalizatoare. O cale eficientă de re
dresare economică, financiară, de asi

gurare a echilibrului financiar, de men
ținere a capacității de plată este so
luționarea operativă a problemelor ce 
le ridică producția industrială. De ace
ea, unitățile economice trebuie să ac
ționeze ferm pentru aplicarea princi
piilor autoconducerii, autofinanțării și 
autogestiunii, pentru a-și crea mijloa
ce proprii și a reduce la minimum și 
chiar de a renunța la -credite pentru 
finanțarea activității lor. în același 
timp, aparatul de control financiar-ban- 
car trebuie să sprijine mai activ între
prinderile în soluționarea neajunsurilor 
ce se ivesc în procesul complex al pro
ducției materiale. Aceasta presupune o 
schimbare de concepție în organizarea 
controlului financiar-bancar, o concen
trare a efortului de control la între
prinderi, atribuirea unui fond de timp 
mai mare valorificării inițiativelor lo
cale, renunțindu-se la unele lucrări 
periodice, scriptice, care au un efect 
limitat in refacerea echilibrului finan
ciar al unității controlate. Activitatea 
de control bancar trebuie astfel orga
nizată îneît să permită concentrarea 
forțelor, în anumite perioade, la unele 
întreprinderi cu incapacitate de plată, 
pînă la asigurarea echilibrului finan
ciar. Bineînțeles că nu esțe lipsit de 
interes aportul ce trebuie să-l aducă, 
în același timp, centralele industriale, 
ministerele tutelare și celelalte insti
tuții de sinteză economică.

Nivel optim de mijloace 
circulante în faza de 
aprovizionare

Paul Ionescu, contabil șef la între
prinderea de piese auto Iași — Po
trivit mecanismului de repartiție a ve
nitului național, o parte din fondul de 
dezvoltare economică se utilizează 
pentru finanțarea mijloacelor circulan
te, adică a stocurilor și altor cheltuieli 
necesare realizării producției stabilite 
prin plan. Principiul autogestiunii obli
gă întreprinderile să-și desfășoare ac
tivitatea cu un volum de fonduri bine 
dimensionat, stabilit pe baza sarcini
lor de plan și în concordanță cu teh
nologiile aprobate, cu modul de orga
nizare a relațiilor cu furnizorii si cum
părătorii. De aceea, aplicarea cu rezul
tate bune a mecanismului economico- 
financiar în întreprinderi este influen
țată de relația aprovizionare-stocuri. 
Printre măsurile luate în ultimii ani



ECOKOMIE HAȚI01IALĂSH

vizînd îmbunătățirea aprovizionării teh
nico-materiale s-a situat și derularea 
prin bazele specializate, în special prin 
bazele județene, a unor grupe tot mai 
largi de produse.

Normele metodologice privind cal
culul normelor de stoc și al normati
velor financiare, aprobate prin H.C.M. 
nr. 32/1978, au statuat că pentru ma
terialele ce se aprovizionează prin baze
le specializate să nu se calculeze și 
finanțeze în întreprinderi stocuri de 
siguranță. După cum s-a confirmat însă 
în practică, chiar în condițiile apro
vizionării prin bazele specializate, e- 
xistența unor stocuri de siguranță la 
consumator este absolut necesară. De 
ce ? Pentru că, iată, la 20 septembrie 
1981, din cota de metal contractată pe 
trim III noi primisem doar 40%, ceea 

. ce. în lipsa unui stoc de siguranță, ne-a 
creat mari dificultăți în realizarea 
producției fizice. Consider că este cazul 
a se recunoaște realitatea și a se 
admite, prin normele metodologice, con
stituirea stocurilor de siguranță la în
treprinderile consumatoare pentru 
toate materialele, indiferent de modul 
de aprovizionare.

în cadrul tuturor întreprinderilor, în 
special în ramura construcțiilor de ma
șini, există stocuri de piese de schimb 
și materiale electrotehnice, intr-o gamă 
foarte variată și de valori însemnate. 
Aceste stocuri au, de regulă, un consum 
redus și de multe ori accidental, con- 
ducînd la imobilizarea unor fonduri și 
spații de depozitare ; totuși, nici o în
treprindere nu renunță la ele, avînd 
in vedere necesitatea asigurării func
ționării utilajelor (în condițiile aprovi
zionării greoaie a acestor repere). în
cercările de stabilire a unor criterii de 
calculare a unor stocuri normate de 
piese de schimb nu au reușit să condu
că la calcularea de stocuri optime, capa
bile să evite întreruperile în funcțio
narea utilajelor. Problema fiind de 
mare importanță pentru utilizarea de
plină a capacităților de producție, con
sider că ar fi util să se studieze posi
bilitatea înființării unor depozite teri
toriale de piese de schimb, specializate 
pe tipuri de utilaje, de unde întrenrin- 
derile să se aprovizioneze pe măsura 
ne.esităților. în acest fel și întreprin
derile producătoare de piese de schimb 
vor putea să asigure în condiții mai 
bune necesarul de piese de schimb, 
față de situația actuală, cînd livrările 
se fac pentru un număr foarte mare 
al deținătorilor de utilaje.

în problema valorificării stocurilor 
supranormative și inutilizabile din în
treprinderi consider că ar trebui apli
cate măsuri mai ferme și operative. în 
activitatea întreprinderilor se creează, 
aș putea spune inevitabil, și unele sto
curi supranormative sau care devin 
inutilizabile. Nu cred că există între
prindere economică în care, într-o pro
porție sau alta, să nu se regăsească ast
fel de stocuri. Posibilitățile legale de 
actualizare a planului de aprovizionare 
sînt foarte limitate și în practică apar 
fel de fel de încorsetări în aplicare. 
Porhind de la această situație consider 
oportun a se crea posibilitatea de a se 
renunța imediat la un material ce nu 
mai este necesar.

I Pentru a nu se crea dificultăți fur
nizorilor (inclusiv bazelor), asa cum se 
întîmplă în prezent prin instituirea su- 
prareglării temporare, aș pronune ca, 
în baza renunțărilor beneficiarilor, sar
cinile de plan ale furnizorilor să fie 

considerate realizate, iar materialele 
respective să fie trecute automat ca 
stocuri de rezervă, din care să se aco
pere necesitățile suplimentare ce apar 
la alte unități. S-ar putea chiar crea 
o bază de date centralizate cu aceste 
stocuri, la care să se apeleze în caz de 
necesitate.

La baza echilibrului financiar, 
dimensionarea optimă a 
fondurilor 

mul timp, ci dobînzile normale — se 
poate pune problema și a unei majo
rări a ratelor de dobîndă. Totuși, nive
lul stimulativ al dobînzii nu este di
rect proporțional cu procentul dobîn
zii. Forța stimulativă a dobînzii depin
de mai mult dg regimul suportării ei. 
Credem, de aceea, că ar trebui să se 
pună nu atît problema sporirii ratei 
dobînzii, eît a corelării ei mai directe 
Cu veniturile personale ale celor care 
prin activitatea lor influențează în 
mod direct cuantumul creditelor utili
zate. în acest sens, suportarea dobânzi
lor penalizatoare din beneficiul global 
nu are efectele favorabile scontate ; s-ar 
putea pune problema suportării aces
tora fie și într-o anumită cotă, din par
tea aferentă fondului de participare a 
oamenilor muncii la beneficii, mai pre
cis din partea destinată categoriilor de 
personal cu răspunderi directe în acest 
sens, sau chiar, în anumite limite, din 
retribuțiile personalului vinovat. Tot- 
todată, în cazul unei reduceri a utiliză
rii creditului sub prevederile contrac
tului încheiat cu banca, economia de 
dobînzi ar putea fi luată în considerare 
ca resursă pentru stimularea suplimen
tară a celor care, prin buna lor acti
vitate, au contribuit la aceasta.

Calea cea mai stimulativă de acțiu
ne asupra întreprinderilor pe linie de 
credit rămîne însă, independent de va
lențele dobînzii, refuzul băncii de a 
acorda credite peste nivelul justificat, 
peste posibilitățile rambursării norma
le. Astfel, întreprinderile cu deficiențe 
în activitate trebuie să depisteze și să 
valorifice rezervele interne nefolosite, 
să lichideze imobilizările, să-și îmbu
nătățească activitatea.

Măsura prevăzută în normele banca
re, de diminuare a plafonului de cre
dite cu creditele nerambursate la 
scadență decurge din concepția limitării 
fondurilor cu care lucrează întreprin
derile. După părerea noastră, nu rezul
tă de aici o dublă sancționare a respec
tivelor întreprinderi, pentru că a- 
cestea primesc întregul cuantum de 
credite planificate (creditele curen
te + creditele nerambursate la 
scadență = creditele prevăzute prin 
plan). Sancțiunea aplicată este per
ceperea de dobîndă majorată la cre
dite negarantate. Prin diminuarea 
plafonului de credite al contului cu
rent cu creditele nerambursate la sca
dență,, necesarul suplimentar de credi
te trebuie aprobat de bancă, iar în con
dițiile nediminuării, aprobarea băncii 
este eludată, creditarea limitată înlocui
tă printr-o creditare nelimitată. Con
siderăm, de aceea, că această problemă 
nu se rezumă la simple chestiuni de 
tehnică bancară, ci vizează esențial ro
lul băncii și al creditului în economia 
națională.

Argumentele unor specialiști, care se 
situează pe pozițiile necesității asigu
rării continuității plăților în relațiile 
cu furnizorii nu ne apar deplin conclu
dente, pentru că această continuitate, 
atît de importantă de altfel, trebuie 
realizată nu artificial printr-o credita
re neîndreptățită, ci ca urmare a unei 
activități economice eficiente, prin 
descoperirea și valorificarea rezervelor 
existente în fiecare unitate economică.

Dezbatere consemnată de
Maria lONIȚĂ

Prof. dr. Vasile Turliuc — Echilibrul 
financiar al întreprinderii este refle
xul unei activități economice de nivel 
calitativ ridicat, al realizării planului 
cu minimum de resurse proprii și cre
dite bancare. Credem, de aceea, că 
echilibrul financiar al întreprinderii nu 
poate fi redus la echilibrul dintre în
casări și plăți. Dacă o întreprindere 
își asigură continuitatea plăților pe 
seama unui cuantum exagerat de cre
dite sau resurse atrase, această situație 
nu poate fi apreciată ca fiind o stare 
de echilibru financiar. Starea de echili
bru este dependentă și de cuantumul 
total al fondurilor utilizate pentru a 
realiza un efect economic util, ca de 
pildă fonduri la 1 000 lei producție 
marfă sau netă. S-ar putea institui 
chiar normative privind nivelul relativ 
al fondurilor, firește diferențiate pe ra
muri, subramuri, reeonsiderabile în 
timp.

în decursul timpului s-a conturat 
soluția acoperirii necesarului perma
nent de fonduri din resurse proprii, iar 
a necesităților ce depășesc temporar a- 
cest nivel din credite bancare. în prac
tică, însă, un astfel de criteriu nu s-a 
aplicat cu consecvență, creditul fiind 
reclamat și utilizat excesiv. în unele 
perioade s-a manifestat fenomenul de 
creștere a creditelor peste ritmul de 
creștere a indicatorilor producției. A- 
ceasta nu numai ca urmare a extinde
rii creditului în sfere noi, ci a acoperi
rii din această sursă a unor imobilizări 
de fonduri.

Considerăm că sporirea proporției de 
participare a beneficiilor la consti
tuirea fondurilor de producție are va
lențe stimulative, pentru că asigurarea 
Io*- pe această cale este condiționată de 
îmbunătățirea activității, de creșterea 
rentabilității. Restrîngerea nivelului 
relativ al creditării bancare are o bază 
obiectivă, pe de o parte în practicarea 
pe scară mai largă a autofinanțării, 
iar pe de altă parte în creșterea efici
enței economice, în reducerea costuri
lor, a fenomenului de stocare prin tre
cerea mai rapidă a produselor spre uti
lizatorii lor finali.

întrucît nivelul optim al mijloace
lor circulante se determină prin nor
mativ, este necesar a se acționa pe toa
te căile nentru a se reduce la minimum 
cheltuielile pentru fiecare element al 
mijloacelor circulante și. totodată, ar 
fi onortun să se stabilească nivele pro
centuale maxime ale acestor elemente, 
a căror depășire să fie admisă numai 
în răniri de excepție și numai după o 
anali’ă exixentă.

Ținînd seama de solicitările exage
rate de credițe din partea a o serie de 
întreprinderi, ca și de „costul" sensibil 
mai ridicat al creditului pe plan inter
national — nu avem aici în vedere do- 
bînzile cămătărești pe care le-au im
pus monopolurile în Occident în ulti



Mutații fundamentale in consumul populației
CONSUMUL RAȚIONAL al populației constituie o no

țiune cu caracter teoretic și practic complex. Ea se leagă 
direct de condițiile social-economice pe care le întru

nește societatea socialistă în evoluția sa dinamică, orientate 
spre satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și spiri
tuale — științific determinate — ale tuturor membrilor socie
tății și spre asigurarea premiselor necesare formării și mani
festării depline a personalității umane în cadrul fiecărei 
etape de dezvoltare a forțelor de producție.

Conceptul de consum rațional ; 
caracteristici, cerințe

ÎN DEFINIREA și stabilirea, în fiecare etapă, a consu
mului rațional al populației considerăm că este necesar 
să se aibă în vedere mai multe criterii principale. In 
primul rînd, cunoașterea gradului de satisfacere a sistemului 
nevoilor populației, care oferă parametrii în legătură cu ceea 
ce s-a realizat și cu ceea ce urmează a se înfăptui în conti
nuare în acest domeniu. în al doilea rînd, recunoscînd princi
piul conform căruia nu putem consuma mai mult decît produ
cem, că trebuie asigurate premisele necesare realizării repro
ducției socialiste lărgite, care presupune o repartizare optimă 
a venitului național pentru dezvoltare și consum, se conturea
ză un alt criteriu în definirea și stabilirea consumului rațional 
și anume influența pe care dimensiunea și structura resurse
lor reale ale economiei și societății, modul lor de utilizare, o 
au asupra nivelului și structurii consumului populației, în 
satisfacerea în continuare a sistemului nevoilor tuturor 
membrilor societății. Privind consumul populației nu numai 
ca efect, rezultantă sau utilizare finală a producției, ci și ca 
premisă, ca factor al creșterii acesteia, rezultă că satisfacerea 
tot mai bună a nevoilor de consum ale populației presupune 
o creștere necesară a producției sociale în concordanță cu 
aceste nevoi și cu posibilitățile reale ale economiei naționale. 
Recunoașterea dependenței consumului populației de dimen
siunile și structura resurselor disponibile în economie și socie
tate în cadrul fiecărei etape drept un criteriu al consumului 
rațional pune mai clar în evidență necesitatea creșterii pro
ducției, îmbunătățirii calității acesteia.

Societății socialiste nu-i este însă indiferent modul și efectul 
satisfacerii nevoilor de consum ale populației. Așa cum arătam, 
acest proces trebuie conceput astfel incit să aibă drept conse
cință amplificarea activității, a capacităților de creație ale 
tuturor membrilor societății. De aici apare un alt criteriu în 
funcție de care se poate aprecia conținutul consumului rațio
nal, criteriu exprimat de măsura în care consumul populației 
asigură amplificarea capacității creatoare a omului, dezvolta
rea și manifestarea personalității sale.

Aceste criterii permit, pe de o parte, formularea cerințelor 
consumului rațional și, pe de altă parte, delimitarea — pe 
măsura cunoașterii științifice — a parametrilor cantitativi și 
calitativi ai acestuia. Din cele arătate rezultă că, în forma sa 
cea mai generală, consumul rațional se caracterizează, după 
părerea noastră, prin parametrii cantitativi și calitativi de 
nivel, structură, tendințe, care exprimă satisfacerea sistemului 
nevoilor populației — generate și amplificate de progresul 
neîntrerupt al societății, de caracteristicile și specificul muncii, 
de condițiile concrete de muncă și de viață, de tradițiile de 
consum ale poporului — în concordanță cu posibilitățile în 
continuă creștere ale economiei naționale, care să contribuie la 
dezvoltarea capacităților creatoare ale omului, la dezvoltarea 
și manifestarea personalității umane, să asigure premisele unui 
mod de viață sănătos și civilizat. Avînd în vedere elementele 
care caracterizează consumul rațional subliniem, de asemenea, 
faptul că acesta are un caracter dinamic: pe măsura dezvoltării 
economi co-sociale. nevoile populației cresc și se diversifică, 
modificîndu-se nu numai parametrii lor cantitativi și calita
tivi, ci și ierarhia acestora. Astfel, dezvoltarea și diversificarea 

producției de bunuri și servicii, apariția de produse noi, ca 
urmare a aplicării în producție a descoperirilor tehnico-știin- 
țifice, modificările ce intervin în caracterul și specificul mun
cii, îndeosebi ca urmare a adîncirii diviziunii muncii sociale, 
schimbările ce au loc în condițiile de viață, în special ca ur
mare a creșterii gradului de urbanizare, ridicarea gradului de 
instruire și cultură ale populației, creșterea timpului liber etc. 
sînt factori care determină caracterul dinamic al consumului 
rațional. Este de reliefat, de asemenea, că conținutul noțiunii 
de consum rațional diferă de la un element al consumului la 
altul în funcție de subsistemul de nevoi căruia îi corespunde, 
de locul și rolul fiecăruia din aceste elemente în desfășurarea 
vieții și activității omului — toate acestea determinînd crite
riile și coordonatele consumului rațional, amplitudinea și pre
cizia dimensiunilor acestuia*).

*) Problemele și criteriile specifice care caracterizează consumul ra
tional în cadrul fiecărui subsistem de nevoi sint prezentate pe larg în 
lucrarea „Consumul populației în Republica Socialistă România", ela
borată în Institutul de Economie Socialistă și apărută în Editura Aca
demiei R.S.R., București, 1981.

Socialismul, prin natura relațiilor de producție are, pe toate 
treptele sale, posibilitatea realizării cerințelor raționalității. 
Problema consumului rațional apare însă mai pregnant la un 
grad mai înalt de satisfacere a nevoilor fundamentale și în 
condițiile în care nivelul de dezvoltare a forțelor de producție 
creează premisele extinderii rapide și multidimensionale a 
evantaiului nevoilor populației. Asigurarea realizării cerințelor 
consumului rațional reprezintă, deci, nu numai o necesitate a 
evoluției consumului populației ci și o posibilitate practică, 
prin efectele pe care le are direcționarea conștientă a consu
mului prin intermediul mecanismului economic, caracteristic 
relațiilor socialiste de producție, prin utilizarea pîrghiilor 
proprii politicii consumului (venituri, prețuri, ofertă etc.), prin 
implementarea în comportamentul și motivațiile de consum ale 
populației a principiilor consumului rațional.

Consumul rațional constituie, deci, un concept care exprimă 
o concordanță, o armonizare între obiectivul urmărit și mijloa
cele de realizare, fiind. în același timp, o importantă sferă de 
manifestare și accentuare a raționalității economice în general. 
Raționalitatea în consum apare astfel ca o trăsătură a proce
sului consumului populației în evoluția sa dinamică, ca un 
atribut al politicii în acest domeniu.

O alimentație raționalâ, științific fundamentată

ODATA cu recunoașterea rolului alimentației în menți
nerea sănătății și dezvoltarea fizică și intelectuală a 
omului s-au extins permanent și preocupările specialiș
tilor din tot mai multe domenii pentru determinarea nevoilor 
alimentare ale populației pe baza unor criterii științifice. Cer
cetările desfășurate în special în domeniul nutriției, ca și în 
domeniul biologiei și geneticii, au condus la stabilirea princi
piilor alimentației raționale, care constau în principal în asi
gurarea, pe de o parte, a unui regim alimentar normo-caloric 
care să cuprindă în proporții optime factorii nutritivi (pro
teine, grăsimi, glucide și toate vitaminele și sărurile minerale), 
iar pe de altă parte, a unei gastrotehnii corecte, moderne, a 
igienei alimentare, a unei repartizări echilibrate a consumului 
zilnic de alimente.

După cum se știe, rația alimentară exprimată în calorii și 
principii nutritive este determinată de nutriționiști pe sexe, 
grupe de vîrstă, categorii de efort, stare fiziologică. în general, 
aceasta crește de la circa 1000 calorii pentru copii sub un an, 
pînă la 3000—4500 pentru bărbați între 21—25 ani și pînă la 
2700—3200 pentru femeile între 21—25 ani, în funcție de cate-



ECONOMIE NAȚIONALĂ
5 -----------------------------------------------------------------------•

goria de efort. După această vîrstă, consumul zilnic recoman
dat de nutriționiști scade continuu, ajungînd la bătrîni la 2200 
calorii pentru bărbați și 2000 calorii pentru femei.*)

Una din caracteristicile alimentației raționale în concepția 
actuală se referă la proporțiile în care diferite principii nutritive 
trebuie să contribuie la acoperirea nevoilor energetice și olas- 
tice ale organismului. Populația în care diferitele principii 
nutritive contribuie la rația alimentară optimă sînt, ca și in 
cazul nevoilor energetice, stabilite în raport de sex, vîrstă, 
muncă, greutate ideală. Se recomandă astfel ca, pentru asigu
rarea unei rații echilibrate, alimentele să participe în urmă
toarele proporții : carne și produse din carne 4—8%, lapte și 
derivate 3—35%, ouă 3—4% grăsimi 12—17% cereale și deri
vate 25—45%, legume și fructe 17—18%, zahăr și produse 
zaharoase 7—8%, băuturi nealcoolice 2—3%.

Reprezentînd nevoile științific determinate, rațiile alimentare 
recomandate de nutriționiștri — exprimate în calorii și factori 
nutritivi sau în cantități de alimente pe categorii de consuma
tori sau în medie pe locuitor — constituie expresia ideală a 
consumului alimentar rațional, o condiție esențială de mențU 
nere a sănătății, de dezvoltare fizică și intelectuală a omului. 
Realizarea rației alimentare astfel determinată reprezintă 
obiectivul către care consumul alimentar trebuie să tindă în 
evoluția sa permanentă, urmărindu-se eliminarea dezechilibre
lor odată cu dezvoltarea factorilor bunăstării și civilizației.

în practica consumului alimentar al populației lucrurile nu 
se întîmplă însă așa. Dat fiind faptul că consumul alimentar 
al populației este un fenomen complex, care se realizează 
într-un cadru social-economic concret, sub influența unei mul
titudini de factori, evoluția sa — rezultantă, în special, a fac
torilor economico-social și de comportament — nu asigură cu 
consecvență cerințele alimentației raționale. De altfel, evoluția 
consumului alimentar se află în același timp sub influența 
nevoilor, cît și a posibilităților economiei de a satisface aceste 
nevoi'

lapte, ouă, legume, fructe) — scăderea consumului de produse 
din cereale, fenomen care se manifestă, desigur, și în țara 
noastră, începînd cu anul 1967.

Trebuie să arătăm însă că în procesul de realizare a nive
lului menționat al consumului mediu pe locuitor și zi în ca
lorii și proteine, evoluția aportului diferitelor grupe de ali
mente la acoperirea nevoilor alimentare nu a fost în deplină 
concordanță cu cerințele pe care le impune realizarea unei 
structuri raționale a consumului alimentar. Astfel, ca urmare 
a consumului ridicat de cereale și a manifestării unei viteze 
mici de scădere a acestuia chiar în condițiile creșterii con
sumului unor alimente care înlocuiesc cerealele din punct de 
vedere al valorii nutritive, — în structura consumului mediu 
zilnic de calorii și proteine cerealele ocupă încă un loc prea 
mare (aproape 50%). De asemenea, creșterea relativ lentă a 
consumului de lapte și pește, precum și a consumului de le
gume și fructe a făcut ca aportul acestora să nu concorde cu 
cerințele unor rații alimentare echilibrate. De altfel și în com
parație cu alte țări (tabelul nr. 5), rezultă că pe grupe de ali-

Tabelul nr. 5

Experiența acumulată în țara noastră, cît și analiza evolu
ției consumului de alimente în alte țări — în special mai dez
voltate economic — a arătat că consumul alimentar evoluează 
sub imperiul anumitor legi. S-a constatat, astfel, că într-o anu
mită etapă, de regulă numită etapa acumulărilor cantitative,
are loc creșterea consumului la toate categoriile de alimente, 
ceea ce se întîmplă 
dealtfel și în țara 
noastră**),  proces ca
re are drept conse
cință și creșterea 
consumului energe
tic zilnic mediu pe 
cap de locuitor.

Așa cum rezultă 
din datele prezenta
te în tabelul nr. 3, 
în ultimii treizeci de 
ani consumul mediu 
pe locuitor și pe zi 
al populației din ța
ra noastră a crescut 
la calorii cu aproape
93% iar la proteine cu peste 70%, ceea ce a făcut ca din acest 
punct de vedere să ne situăm printre țările cu consumuri ridi
cate (vezi și tabelul na. 4). Spre sfîrșitul perioadei de acumu-

Tabelul nr. 3
Evoluția în România a consumului 

mediu în calorii și proteine*)
— pe locuitor și zi —

•) Calculat pe baza consumurilor tn uni
tăți naturale.

Anii Calorii 
(număr)

Proteine 
(grame)

1950 1 800 65
1960 2 770 86,1
1970 2 901 86.4
1980 3 368 100.8

Tabelul nr. 4
Nivelul consumului alimentar mediu în calorii și proteine in 

România comparativ cu alte țâri

Țara Anul
— pe loc si zi —

Calorii 
(număr)

Proteine 
(grame)

România 1980 3 368 100,8
Bulgaria 1976 3 137 92
Cehoslovacia 1976 3 324 88
Ungaria 1976 3 249 76
U.R.S.S 1976 3 067 90

Sursa : Calculat pe baza consumurilor medii de produse alimentare 
pe locuitor, din anuarul C.A.E.R. 1977

lari cantitative are loc însă tot legic — odată cu creșterea
•»

Structura consumului alimentar în calorii și proteine în România 
comparativ cu alte tari

— in procente —

Cadorii Proteine
(p O <D O

.E >cs .8 >csTara Anul “78 “78 D47«
o o o E
<D Q © c O cT5 > X5 cC X5 > ce

România 1980 75,4 24,6 55,8 44,2
Bulgaria 1976 78.1 21,9 55,2 44,8
Cehoslovacia 1976 56,7 43.3 39,8 60,2
Ungaria 1976 55,2 44,8 48.8 51,2
U.R.S.S. 1976 72,1 27,9 49.4 50,G
Austria 1973 58,0 42,0 38,6 61,4
Franța 1973 58,4 41,6 34.8 65,2
R.F. Germania 1973 56.2 43,8 34,7 65,3
Suedia 1973 59.4 40 6 31.3 68,7
S.U.A. 1973 61,5 38,5 29,9 70,1

mente ca purtătoare ale factorilor energetici avem încă di
ferențieri importante, determinate și de particularitățile ali
mentației din fiecare țară și de posibilitățile economiei. După 
cum observăm, deși față de alte țări ne situăm la același ni
vel al consumului total de calorii și proteine, ca structură, 
ponderea caloriilor și proteinelor provenite din produse de 
origine vegetală, în special cerealiere, este, în țara noastră, 
mult superioară majorității țărilor luate în comparație.

O analiză a evoluției probabile a consumului alimentar în 
țara noastră în perspectivă, în funcție de principalii factori de 
influență a acestuia (creșterea veniturilor populației, sporirea 
și îmbunătățirea continuă a producției și ofertei de alimente 
etc.), arată că menținerea tendințelor actuale ar duce la un 
consum hiper-energetic de peste 3500 calorii și peste 100 grame 
proteine în medie pe zi și locuitor, consum care depășește cu 
mult necesitățile raționale, recomandările științei nutriției, cu 
consecințe nefavorabile asupra stării de sănătate a populației. 
De altfel, și pe grupe de alimente tendințele consumului în 
funcție de principalii factori de influență evidențiază pentru 
unele dintre acestea, niveluri mai mari în comparație cu ne
voile medii de consum calculate în conformitate cu normele 
fiziologice recomandate.

Din toate acestea rezultă că atît realizările obținute pînă în 
prezent în domeniul consumului alimentar, cît și evoluția po
sibilă a acestuia în viitor în condițiile menținerii tendințelor 
actuale, fac nu numai posibilă ci și necesară orientarea aces
tuia în așa fel încît să corespundă tot mai mult alimentației 
raționale. Considerăm din acest punct de vedere că definitiva
rea unor nivele raționale de consum, ținînd seama de structura 
populației (vîrstă, sex, efort etc.), de condițiile concrete din 
tara noastră și obiceiurile de consum etc, este deosebit de uti
lă pentru orientarea tatît a consumurilor individuale, cît și a 
celor colective.

i
Grigore VÎLCEANU 

Institutul de Economie Socialistă
*) Iulian Mineu, „Tratat de dietetică", București, Ed. medicală, 1974;

„Alimentația rațională a omului sănătos și bolnav", București. Ed. me
dicală, 1974 ; „Sistemul de alimentație și cerințele ' ...............
nutriției", în „Era socialistă" nr. 24 șl 29/1976

**) Vezi datele tabelelor nr. 1 și nr. 2 prezentate
impuse de știința

în prima parte a
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Fig. 1; Evoluția indicatorilor caracteristici ai activității de 
organizare și conducere în întreprinderile analizate

2 — numărul studiilor aplicate : 
a studiilor elaborate ; 4 — numărul de 
aplicării studiilor ; 5 — spor de bene- 
total spor de beneficiu datorat aplicării 
studiilor

1 — numărul studiilor elaborate ; 
3 — coeficientul de aplicare 
personal afectat elaborării și 
ficiu pe studiu aplicat; 6 —
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PERFECȚIONAREA
ORGANIZĂRII

Șl CONDUCERII
ÎNTREPRINDERII
SURSĂ DE EFICIENȚĂ ui
O investigație în 12 întreprinderi, 
cu participarea a 40 de specialiști

PREOCUPAREA continuă pentru perfecționarea organi
zării conducerii, producției și a muncii reprezintă o 
cerință de bază în întreprinderea modernă, ea constituind 

o sursă deosebit de valoroasă de sporire — prin efort pro
priu — a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor 
de fabricație, de creștere a calității și competitivității produ
selor, în general de ridicare a eficienței economice. în lu
mina indicațiilor date de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al II-lea al consiliilor 
lamenilor muncii, în fiecare unitate economică se cer inten
sificate eforturile organizatorice, creative în vederea îndepli
nirii în cele mai bune condiții a funcțiilor, activităților, atri
buțiilor și sarcinilor ce revin la fiecare eșalon și pe ansamblul 
întreprinderii pentru realizarea exemplară a prevederilor de 
plan, prin conceperea și aplicarea de sisteme, metode și moda
lități superioare de conducere și organizare, de natură să asi
gure valorificarea deplină a potențialului tehnic, material și 
uman.

în acest context, prezentăm rezultatele unei anchete efec
tuate în 12 întreprihderi industriale de pe raza sectorului 5 al 
municipiului București, în cadrul căreia și-au exprimat opiniile 
oeste 40 de specialiști. Ancheta și-a propus să evidențieze evo
luția în cincinalul trecut și nivelul actual al principalilor indi
catori care caracterizează activitatea de organizare și conduce
re în aceste unități economice, obstacolele care apar și 
cauzele lor, precum și unele modalități concrete de acțiune, 
soluții și propuneri de rezolvare eficientă a problemelor aoărute 
în domeniul analizat, pentru sporirea contribuției factorului 
organizatoric la îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan.

Evoluții și implicații
ale nivelurilor principalilor indicatori

ANALIZA EVOLUȚIEI nivelurilor principalilor indicatori 
ce caracterizează activitatea de conducere și organizare a pro
ducției și a muncii pune în evidență că, în întreprinderile care 
au constituit eșantionul anchetei, în perioada 1976—1981 s-a 
acumulat o experiență valoroasă în perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii proceselor de producție.

Astfel, se constată o tendință generală de creștere a nu
mărului studiilor din acest domeniu. în anul 1980, față de 
1975, numărul studiilor elaborate a crescut cu 24 de procente, 
iar al celor aplicate cu 29 de procente (vezi fig. 1); dealt-

înregistrează atît la nivelul stu-

ateliere

fel, aceeași tendință se 
diilor de organizare cît. și la al celor de conducere, luate sepa
rat — ceea ce demonstrează că pe fiecare componentă a aces
tui proces complex au existat preocupări crescînde.

Eforturile organizatorice au fost orientate, în ultimii ani, 
cu prioritate spre :

• perfecționarea structurilor organizatorice în concordanță 
cu evoluțiile' structurii planului de producție (Ia întreprinderea 
„Autobuzul11, întreprinderea de construcții și reparații de echi
pamente de telecomunicații) ;

• modernizarea dotării și reorganizarea fluxurilor tehnolo
gice de prelucrare, care să permită accelerarea înnoirii pro
ducției (pentru fabricația cazanelor monobloc cu cărbune lf 
întreprinderea „Metalica", pentru organizarea tehnologică îr 
platforme la întreprinderea „Vulcan", pentru producția de 
containere și remorci auto la .întreprinderea „Autobuzul") ;

9 elaborarea de normative de muncă riguros fundamentate 
și îmbunătățirea celor existente (în special la operațiunile de 
forjare, presare, prelucrări prin așchiere, sudură, vopsitorie, 
țesut pe mașini automate și mecanice) ;

• extinderea poliservirii utilajelor ;
• raționalizarea transportului uzinal (inclusiv operațiile de 

încărcare-descărcare, depozitare) ;
O concentrarea și specializarea fabricației în unele 

de producție (la „Electromagnetica") ;
• reorganizarea activității atelierelor de producție, 

pul reducerii personalului indirect productiv și de 
generală.

La rîndul ei, perfecționarea conducerii producției a 
vedere :

• perfecționarea conducerii colective, trecerea la 
nantarea, 
unităților economice (după anul 1978) ;

® perfecționarea continuă a strategiilor de dezvoltare, prin 
adaptarea structurii producției la cerințele beneficiarilor (la 
„Autobuzul" s-a trecut la introducerea în fabricație a auto
utilitarelor cu motoare Diesel, la modernizarea gamei de auto
buze fabricate, la producția de remorci) ;

® îmbunătățirea structurii organizatorice în funcție dc 
înnoirea profilului fabricației (la întreprinderea textilă „Au
rora") ;

O perfecționarea sistemului informațional, inclusiv prin 
introducerea prelucrării automate a datelor pentru urmărirea 
consumurilor specifice de materiale și manoperă pe produs 
gestionarea stocurilor, lansarea și urmărirea producției pc 
calculator ;

ta sco- 
servire

avut în

autofi- 
autogestiunea și autoconducerea muncitorească a



CITITORII AU CUV1NTUL

Creanțe
UNELE organe bancare trec la restan

ță creanțele litigioase neîncasate, punînd 
astfel unitățile respective in situația de a 
suporta consecințele prevăzute de lege. 
După părerea mea, trecerea la restanță 
a unei creanțe neincasate, cu consecința 
perceperii dobinzilor penalizatoare, presu
pune ideea de culpă a unității. Ar fi de 
neconceput aplicarea acestei măsuri dacă 
nu s-ar porni de la ideea de culpă. Dar 
s'mt și situații cind culpa unității este 
inexistentă și totuși creanțele neîncasate 
sînt trecute la restanță. Citez doar două 
exemple: in cazul produselor expediate pe 
calea ferată sînt frecvente situațiile în 
care se intîrzie predarea lor la destinație, 
ceea ce duce la un refuz de decontare a 
prețului și la nașterea unei creanțe în pa
trimoniul unității furnizoare. Organele ban
care trec la restanță astfel de creanțe, 
deși unitatea expeditoare nu are la înde- 
mină nici un mijloc spre a determina exe
cutarea transportului și predarea mărfii la 
destinație in termen. Răspunderea căii 
ferate este limitată la despăgubirea uni
tății expeditoare, in cazul pierderii mărfii, 
însă nu este reglementată o răspundere 
pentru intirzierea executării contractului de 
transport, atunci cind paguba suferită de 
expeditor este numai plata dobinzilor pe
nalizatoare. Ar fi necesar să se instituie 
și o astfel de răspundere pentru situația 
cind unitatea expeditoare are de suportat 
dobinzi penalizatoare pentru neîncasarea 
in termen a prețului mărfii.

Mai sînt și alte situații cind neincasarea 
unor creanțe litigioase este in afara cul
pei unității. Unele arbitraje departamen
tale intîrzie soluționarea litigiilor. Unită
țile în patrimoniul cărora figurează crean
țele din litigiu sînt puse în situația de a 
suporta dobinzi penalizatoare, chiar dacă 
prin soluțiile ce vor fi pronunțate ulterior 
se va stabili oă nu au nici un fel de 
culpă. Consider necesar să se reglemen
teze fie neincluderea la restanță a debi
telor litigioase, fie instituirea unei forme 
de răspundere pentru unitățile - altele 
decit furnizorul sau beneficiarul - care 
determină intirzierea decontării crean
țelor.

Nicolaie PITICARU 
Întreprinderea de spirt, bere și 

amidon din Rădăuți

ECOURI

Capacități
ÎN ARTICOLUL „Prioritate capacităților 

cu termen de punere în funcțiune în anul 
1981", sînt sesizate just si unele greutăți 
în asigurarea fronturilor de montaj la 
obiective din cadrul ministerului nostru, 
ceea ce a determinat și creșterea unor 
stocuri de utilaje față de cele existente la 
începutul anului. în urma analizelor efec
tuate împreună cu specialiștii din cadrul 
Ministerului Construcțiilor Industriale la 
fiecare obiectiv situația s-a îmbunătățit, 
creindu-se fronturi de montaj la obiecti
vele cu puneri în funcțiune prevăzute în 
acest trimestru.

A. IONESCU
director in Ministerul Industriei

Ușoare
★

PE PLATFORMELE industriale impor
tante se iau măsuri eficiente pentru re

zolvarea tuturor problemelor ce se ivesc 
pe parcursul derulării investițiilor, în prin
cipal pentru: asigurarea de către con
structori a materialelor, forței de muncă 
și utilajelor necesare, concentrarea efor
turilor la lucrările care condiționează strict 
punerile în funcțiune,, preluarea montării 
de către beneficiari a unor utilaje și linii 
tehnologice, asigurarea asistenței tehnice 
necesare de către furnizorii utilajelor, re
cuperarea restanțelor la lucrările de 
construcții, instalații și montaj.

Pentru obiectivele fa care, prin plan, 
este aprobată prezentarea notelor de co
mandă în vederea introducerii lucrărilor 
în planul pe acest an, pe baza graficului 
aprobat de conducerea ministerului s-au 
elaborat și prezentat spre aprobare docu
mentațiile prevăzute prin Legea nr. 9/1980. 
In ceea ce privește asigurarea documen
tațiilor de execuție pentru planul pe 1981, 
acestea sînt elaborate integral pentru lu
crările de C-f-l care condiționează pune
rile în funcțiune, respectiv și pentru utila
jele livrate, pentru utilajele din import, 
documentațiile de montaj asigurîndu-se 
după livrarea cărților tehnice ale acestora.

în legătură cu asigurarea utilajelor teh
nologice nestandardizate din țară, atît 
pentru investițiile ministerului nostru, cît 
și pentru investițiile altor ministere, se ur
mărește realizarea și livrarea acestora pe 
bază de grafice L.U., prin analize lunare 
cu conducerile fiecărei întreprinderi furni
zoare.

P. BUDULAN 
director în Ministerul Industriei 

Construcțiilor de Mașini

înnoire
ASPECTELE semnalate de către partici- 

panții la dezbaterea din „R.E." nr. 25, pu
blicată sub titlul „Accelerarea înnoirii și 
modernizării produselor și tehnologiilor", 
au fost analizate în amănunt de către 
specialiștii din ministerul nostru.

Prin Legea nr. 11/1980 pentru mo
dificarea și completarea Legii nr, 
14/1971 cu privire la gospodărirea fondu
rilor fixe, resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială, au fost prevă
zute pîrghii (art. 132) care permit solu
ționarea prioritară a unor probleme de 
aprovizionare tehnico-materială. in proiec
tul de decret pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 28/1969 privind organi
zarea activității de cercetare științifică, 
sînt cuprinse prevederi în legătură cu obli
gația ministerelor și celorlalte organe cen
trale și locale de a asigura livrarea cu 
prioritate, fără repartife, de materiale, a- 
paratură și alte produse necesare pentru 
satisfacerea operativă a unor nevoi ne
prevăzute care apar pe parcursul desfă
șurării procesului de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică. De asemenea, este 
prevăzută obliqația pentru C.N.S.T. și mi
nisterul nostru de a stabili includerea în 
stocurile de intervenție din bazele jude
țene și a municipiului București a unor 
materii prime, materiale, aparatură și alte 
produse specifice activității de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică, din 
care să se efectueze livrări în funcție de 
unele nevoi ce apar în activitatea cu
rentă.

în vederea realizării acestor sarcini, a- 
pare ca necesară o conlucrare strînsă în
tre C.N.S.T., C.S.P., M.A.C.F., ministerele 
economice și institutele de cercetare, atît

în ceea ce privește cunoașterea din timp 
a necesităților reale ale acestui sector, cît 
și în ceea ce privește rezolvarea operativă 
a unor nevoi prevăzute.

M. GRĂJDAN
director în Ministerul Aprovizionării 

Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

Electrostivuitoare
ÎN LEGĂTURĂ cu nota apărută la ru

brica „Cititorii au cuvîntul" sub titlul 
„Transport uzinal" din „R.E." nr. 35, sus
ținem punctul de vedere ca în perioada 
1981—1985 și în continuare să se dezvolte 
producția de mașini și utilaje de ridicat, 
transportat si manipulat la sol.

întreprinderea noastră este profilată pe 
mașini și utilaje de ridicat, transportat și 
manipulat la sol (uzinale), ea asimilînd 
și fabricînd pe parcursul a 13 ani pro
duse din această sortimentație. Noi am 
întocmit o notă de fundamentare tehnico- 
economică pe baza căreia proiectantul 
nostru general (I.P.C.M. — București) a e- 
laborat STE-ul privind dezvoltarea acestei 
producții de către întreprinderea noastră, 
fără însă ca acest studiu să fie rezolvat. 
Recent, întreprinderea a întocmit si înain
tat la centrala industrială C.I.U.E.M.M.R.- 
București din nou o Notă de fundamentare 
tehnico-economică privind dezvoltarea pro
ducției de mașini de transport uzinale pe 
1981-1985 care cuprinde, pe lîngă pro
dusele asimilate și deja fabricate, și alte 
noi produse, fără ca această temă să fie 
clarificată și aprobată. Mai mult ca atît, 
deși necesarul pe economie la electrosti- 
vuitoare și electrocare este destul de mare 
în perioada 1981—1985, planul de produc
te al întreprinderii atît pe anul 1982 cît 
și pe întregul cincinal, actual a fost dimi
nuat, cu toate intervențiile făcute pentru 
a nu se proceda la diminuare.

Avînd în vedere necesitatea înfăptuirii 
programului de modernizare a transportu
rilor interne, de mecanizare complexă a 
lucrărilor de încărcări-descărcări, consi
derăm imperios necesară menținerea și 
dezvoltarea în continuarea producției de 
mașini și utilaje de ridicat, transportat și 
manipulat la sol (uzinale) la întreprinde
rea noastră, ținînd seama în același timp 
și de faptul că, prin fabricarea și dezvol
tarea acestei producții, se, degrevează eco
nomia națională de importuri de astfel de 
mașini și utilaje.

Pe lîngă cele arătate mai sus, mențio
năm și faptul că pe parcursul asimilării 
acestei game de produse s-a avut în ve
dere și a existat o preocupare pentru rea
lizarea unei tipizări a elementelor com
ponente, crescînd numărul reperelor și 
subansamblelor refolosite, în paralel cu 
creșterea gradului de integrare, creșterea 
productivității muncii și reducerea cos
turilor de fabricație a acestor produse.

Petru PANTEA 
directorul Întreprinderii Mecanice din 

orașul Dr. Petru Groza

Pagină realizată de
Emil ZAMFIRESCU
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• utilizarea metodelor moderne de conducere (tabloul de 
bord al conducătorului la „Metalica", tehnica firelor de aș
teptare la „Tînăra gardă", metoda costurilor normate, con
ducerea prin bugete) ș.a.

Aplicarea studiilor amintite a avut însemnate efecte în 
direcția realizării în dinamică, față de 1975, a unui spor în
semnat de beneficii ca urmare a perfecționării organizării și 
conducerii activităților întreprinderilor, în special după anul 
1978, odată cu trecerea la aplicarea în întreaga economie a 
mecanismului economico-financiar perfecționat, a implementă
rii în practică a principiilor autogestiunii și ăutoconducerii 
muncitorești a unităților economice. Astfel, pe total studii 
aplicate, sporurile de beneficii înregistrate s-au cifrat la 9.905 
mii lei în 1980 și se prelimina să se obțină în acest an 15 277 
mii lei, iar sporul mediu de beneficiu pe un studiu aplicat a 
■fost de peste 100 mii lei în 1980 și urmează să atingă 187 mii 
lei în 1981.

Pe fondul acestor preocupări și rezultate, se cere mențio
nat însă și faptul că în toate întreprinderile care au format 
eșantionul anchetei există încă însemnate rezerve în utiliza
rea potențialului productiv disponibil, încă nevalorificate în 
circuitul producției, datorită — într-o măsură importantă — ne
ajunsurilor și greutăților care mai apar în organizare și condu
cere la unitățile economice respective. Că așa stau lucrurile o 
demonstrează, de exemplu : 1) faptul că în anul 1980, dintre 
unitățile analizate, unele nu și-au realizat planul la indicatori 
ca producția marfă vîndută și încasată, exportul și beneficiul ; 
2) diminuarea în unii ani (1978, de pildă) a numărului studii
lor — elaborate și aplicate — de perfecționare a organizării și 
conducerii ; 3) scăderea în unii ani, față de cei precedenți, a 
coeficientului de aplicare în practică a studiilor elaborate ; 
4) faptul că dacă sporul de beneficiu rezultat din aplicarea 
studiilor de conducere a producției crește de peste 6 ori în 
anul 1981 față de 1975, cel din aplicarea studiilor de organi
zare a cunoscut o dinamică descendentă în anii de după 1975, 
situația marcînd o îmbunătățire substanțială doar odată cu 
încheierea cincinalului trecut și intrarea în noul cincinal.

Conținutul și structura studiilor aplicate

PENTRU a putea trece la analiza cauzelor care au generat 
«apariția deficiențelor semnalate, și la formularea unor propu
neri și modalități de acțiune pentru înlăturarea lor, apare 
necesară abordarea și a altor aspecte.

1 Structura studiilor de organizare aplicate relevă faptul 
■“•că la nivelul eșantionului anchetei s-au înregistrat anu- 

fmite schimbări în ponderile pe care le dețin diferitele 
categorii de preocupări pentru perfecționare : în timp ce or
ganizarea conducerii cîștigă 7 procente în anul 1981 față de 
1976, organizarea muncii își diminuează corespunzător ponde
rea, organizarea producției menținîndu-se la nivel constant (e 

‘adevărat, după o perioadă de creștere în anii 1978—1980 —
‘vezi graficul din fig. 2). Dacă atenția sporită pentru perfecționa-

Fig. 2 : Evoluția structurii pe domenii a studiilor de perfecțio
nare a organizării și conducerii în întreprinderile analizate
Studii de organizare : A — organizarea muncii ; B — organizarea pro
ducției ; C — organizarea conducerii. Studii de conducere : D — stra
tegii de dezvoltare ; E — organizare structurală ; F — sisteme infor
maționale ; G — decizie ; H — conducere colectivă și autoconducere ;

I — metode moderne de conducere ; J — resurse umane.

rea organizării conducerii întreprinderii apare firească și necesa
ră, pentru a răspunde exigențelor trecerii — începînd din anul 

1978 — la autoconducerea muncitorească a unităților econo

mice, apreciem, totuși că aceasta nu trebuie să se facă pe seama 
reducerii eforturilor și atenției acordate perfecționării organi
zării muncii — cu atît mai mult cu cît specialiștii participanți 
la anchetă au apreciat că, în prezent, un grad relativ mai redus 
de organizare îl are munca, domeniu în care se situează în
semnate rezerve de creștere a producției și eficienței.

Contribuția diferiților factori implicați la elaborarea studiilor 
de organizare și conducere aplicate în unitățile investigate

Factori implicați
Contribuția (în %) la elaborarea 

studiilor aplicate în anii:

1976 1978 980 1981

Compartimentul de organi
zare a producției și a 
muncii din întreprindere 50 52 51 48
Conducerea întreprinderii 24 24 22 21
Comisia pe probleme de 
organizare din întreprin-i 
dere 11 12 13 16
Institute de cercetare și' 
proiectare 2 1 7 7
Centrala industrială 6 5 4 6
Ministerul de resort 2 2 2 2
Institute de învătămînt 
superior 5 - 4 1 —

Și în structura studiilor de conducere se observă anumite 
schimbări în ponderile pe care le dețin diferitele categorii de 
preocupări ; dacă perfecționarea organizării structurale deține 
locul I atît în anul 1976, cît și în 1981, pe locul doi în anul în 
curs se situează problemele îmbunătățirii sistemului informa
țional, care cîștigă 10 procente de interes față de 1976, 
urmată de perfecționarea conducerii colective și ăutoconducerii 
întreprinderii. întrucit însă din practică rezultă că în procesul 
conducerii colective și al ăutoconducerii, așa cum funcționează 
el în prezent în întreprinderile analizate, nu s-a reușit încă să 
pună în valoare multe dintre valoroasele sale posibilități de 
sporire a eficienței economice, nu considerăm lipsit de 
interes — și vom acționa în acest sens — ca el să treacă și în 
continuare pe primul loc al preocupărilor de perfec
ționare. în fine, o gamă mult mai largă de preocu
pări decît în prezent considerăm că ar trebui să con
centreze și problematica elaborării unor strategii mobile, com
petitive de dezvoltare a producției (chiar dacă am intrat in
tram nou cincinal foarte curînd și, ca atare, unii specialiști 
apreciază că pentru perspectiva următorilor ani avem deja 
stabilit un program de acțiune). Nu trebuie uitat nici că ce
rințele pieței sint foarte dinamice, astfel că preocupările în 
domeniul marketingului și al prognozei nu trebuie conside
rate niciodată încheiate, In general, în acest context, poate fi 
subliniată și ideea că în întreprinderi se cere acordată o atenție 
sporită tuturor metodelor moderne de conducere a producției, 
cum sînt conducerea prin obiective și proiecte, sistemul cost- 
oră-producție, gestiunea calității, arborii de decizie ș.a.

•^Studiile de perfecționare a conducerii și organizării sînt 
"mtocmite în principal cu contribuția compartimentului 

de specialitate din întreprinderi (circa 50%), o participare în
semnată revenindu-i, de asemenea, conducerii unităților, dar și 
comisiilor pe probleme de organizare de pe lîngă consiliile oa
menilor muncii (vezi tabelul).

Date fiind însă dificultățile întîmpinate în întreprinderi în 
elaborarea operativă și aplicarea unora dintre aceste studii, 
apare necesară atragerea într-o măsură sporită a centralelor 
industriale, precum și a institutelor de învățămînt superior la 
elaborarea și fundamentarea lor.

Ion B. POPESCU 
prim-secretar al Comitetului de partid 

al Sectorului 5 al municipiului București

@ într-unul din numerele viitoare ale revistei — despre 
problemele apărute în activitatea de perfecționare a orga
nizării și conducerii producției, cauzele care le genereaz: 
și modalitățile concrete de acțiune pentru rezolvarea loi 
operativă și eficientă.



Dinamica 
valorilor

Ș>
progresul 

tehnologic )
EXPLORÎND tendințele pe ter

men lung constatăm că procesele 
revoluționare din știință și teh
nică duc la restructurări tehno
logice profunde pe trei planuri 
esențiale pentru viitoarea configurație 
a societății : desfășurarea noii revoluții 
industriale prin extinderea automati
zării și robotizării, dezvoltarea bioteh- 
nologiilor care prefigurează noi schim
bări revoluționare în practica socială și 
producerea unor modificări calitative în 
sfera resurselor energetice cu un impact 
puternic asupra modurilor de viată. 
Tranzițiile tehnologice pe care le par
curgem cer o revedere rapidă a valori
lor tradiționale si o modificare a modu
rilor de viață. Desigur, aceasta se poa
te face sporind constrângerile economi
ce și sociale, dar ar avea drept revers 
o creștere a sentimentului individului 
de a fi un instrument pentru societate, 
ceea ce ar putea crea stări noi de frus
trare sau chiar alienare cu implicații pro
funde pe plan ideologic și spiritual. 
Soluția preferabilă constă, credem, 
în găsirea concordantei între noile pro
cese din sfera progresului tehnologic 
și aspirațiile, așteptările membrilor so
cietății pentru o viată mai bine organi
zată și cu mai multe facilități pentru 
dezvoltarea personalității umane. A- 
ceasta presupune o atitudine activă de 
stabilire a unor criterii de selectivitate 
în abordarea inovatoare a problemelor 
generate de criza energetică și mutați
ile tehnologice pe plan mondial în ra
port cu valorile promovate de societa
tea noastră.

Criterii de selectivitate 

și valorile promovate în diferite socie
tăți. In tara noastră, din acest punct de 
vedere se urmărește pe ansamblul eco
nomiei naționale dezvoltarea ramurilor 
cu tehnicitate avansată îndeosebi pe 
baza revoluției în microelectronică. în 
același timp, se restrîng la limite rațio
nale ramurile energo-intensive.

O atenție deosebită se acordă și zo
nei bioindustriilor care beneficiază nu 
numai de pe urma progreselor biologiei 
ci și a microelectronicii, deschizîndu-se 
perspectiva unei biologizări a produc
ției la un înalt grad de tehnicitate, de 
automatizare. Ingineria genetică a de
pășit faza speculațiilor pentru a deveni 
un instrument de producție uzual. Rit
mul cu care apar și se dezvoltă pe 
plan mondial industriile biologice, uzi
nele, care lucrează cu ajutorul metode
lor și tehnicilor ingineriei genetice cu
noaște o accelerare deosebită în ultimii 
ani. Biotehnologiile nu numai că modi
fică profund practicile de producție, dar 
deschid perspective puțin explorate 
sub aspectul valorilor sociale privind 
consecințele sociale ale intervențiilor la 
nivelul codului genetic, modificarea pro
prietăților plantelor și animalelor și 
desigur în legătură cu deosebit de sen
sibila și controversata problemă a in
tervenției genetice la om. în ce măsură 
dezvoltarea biotehnologiilor va asigura 
o evoluție cu finalitate umană constituie 
în prezent o problemă deschisă.

Un al doilea criteriu, corelat cu pri
mul, îl reprezintă utilizarea capacității 
umane în forme noi, corespunzător re
voluției științifice și tehnologice în curs 
de desfășurare. Stabilirea unei optici noi 
în acest domeniu nu este un proces 
ușor de realizat.

Informatizarea producției, introduce
rea inteligentei artificiale în sfera pro
ducției, în transport. în telecomunicații, 
în economia domestică obligă la o re
considerare a valorilor proprii organi
zării industriale pe baze tradiționale 
mașiniste.

Dezvoltarea tehnologiilor de mîine cu 
standardele lor de calitate mult mai 
exigente decît cele caracteristice eta
pelor industriale precedente impun de 
pe acum în organizarea și conducerea 
producției deplasarea accentului spre 
om și universul său de cerințe materia
le și spirituale. Robotii vor aduce nu
meroase elemente tehnice noi în ce pri
vește asigurarea unei calități înalte a 
producției, dar în spatele acestora vor 
rămîne oamenii care îi pun în funcție, 
îi programează și îi întrețin astfel încît 
și în acest cadra tehnologic preocuparea 
pentru om va rămîne factorul hotărîtor. 
în acest punct al analizei sîntem con
fruntați cu una din cele mai complexe 
probleme ale dezvoltării viitoare a teh
nologiei : raportul între om și produc
ția robotizată. Robotii, oricare ar fi des
tinația lor — roboti de transfer, roboti 
de asamblare, roboti de manipulare la 
distantă —. modifică poziția omului în 
procesul de producție și ridică cu acui
tate problema elaborării de noi repre
zentări sociale, de noi genuri de 
comportament social. Toate acestea 
implică, într-un fel sau altul, pro
movarea valorilor sociale care vi
zează o dezvoltare umană. Univer
sul uman ar fi mult sărăcit dacă au
tomatizarea și robotizarea ar duce la 
restrîngerea sferei muncii umane. Op
țiunile valorice devin din nou esențiale 
și încărcate de răspundere în ce privește 
dezvoltarea tehnologiilor avansate ale 
microelectronicii și roboților. în spa
tele fiecărui dispozitiv automat sau 

robot va fi nevoie.de un număr mare de 
oameni pentru a îndeplini operațiile de 
programare, întreținere și controlul pro
ducției. Politicile și strategiile ce vizea
ză extinderea automatizării și robotiză
rii vor trebui să aibă în centrul lor 
oamenii care folosesc dispozitivele elec
tronice ! Noua revoluție industrială tre
buie să fie privită ca un proces care va 
duce la o „foame" acută de locuri de 
muncă și de oameni, și nu la reducerea 
rolului oamenilor in producție. For
marea oamenilor pentru noile meserii, 
creșterea pregătirii lor profesionale pen
tru a putea face față cerințelor pro
ducției automatizate trebuie să meargă 
în avans față ele introducerea noilor 
sisteme de producție. In felul acesta se 
va asigura o finalitate urnană a progre
sului în epoca revoluției industriale . pe 
baze electronice.

Un criteriu major de selectivitate il 
constituie consumul energetic. în ce 
privește perspectivele resurselor de e- 
nergie. se apreciază că omenirea va tre
ce în următorii 50 de ani prin două 
tranziții energetice1)- Prima tranziție în 
curs de realizare, constă în substituirea 
petrolului prin combustibili de sinteză 
obținuți în principal din cărbune, dar și 
din alte resurse. Trecerea la utilizarea 
de „petroluri neconvenționale" se va rea
liza la scară mare înainte de 2030. Pînă 
atunci celelalte resurse posibile de ener
gie — solară, geotermică etc. —. nu pot 
constitui un sprijin suficient. După cele 
mai optimiste calcule, energia solară va 
asigura în anul 2000 ceva mai mult de 
5% din producția mondială de energie, 
în ce privește energia atomică ea este 
mult frînată do dificultăți politice și 
de probleme tehnologice nerezolvate 
încă satisfăcător legate de securitatea 
instalațiilor (cutremure, accidente teh
nologice etc.) și deosebit de dificila pro
blemă a deșeurilor radioactive.

IN PRIMUL RÎND, Se are în vedere 
evaluarea și promovarea tehnologiilor 
precum și determinarea gradului lor 
de tehnicitate. în contextul actual, al 
dezvoltării pe plan mondial, acest 
criteriu capătă interpretări diferite 
în dependență de dezvoltarea economică

») Prima parte a articolului a apărut în 
numărul 44 al revistei

') Raportul I.I.A.S.A. „Energy in a finit 
world : a global analysis", Ballinger, 1980.

2) Maria D. Popescu, Restricțiile energetice 
— criteriu hotărîtor în adoptarea deciziilor", 
în volumul Conducerea științifică a societă
ții, Ed. politică, București, 1980.

A doua tranziție energetică va avea 
loc după 2030 și se va întemeia pe ener
gia non-fosilă de origine nucleară sau 
solară. Pînă atunci controversa energie 
„blîndă" — energie ..dură" nu poate 
avea încă urmări practice semnificative 
întrucît sursele de energie „blîndă" vor 
putea satisface creșterea cererii energe
tice numai după această dată.

în ce măsură toate aceste tendințe și 
restructurări în tehnologie vor intra în 
conflict sau vor fi coordonate cu cerin
țele realizării unui progres cu finalita
te umană ? Stabilirea de politici și stra
tegii în raport cu alegerea dezirabilă 
este dificilă mai ales datorită valorilor 
traditionale prin intermediul cărora 
percepem lumea actuală a tehnicii. &i- 
gantismul industrial, devalorizarea vie
ții rurale, urbanismul excesiv, practici
le societății de consum sînt cîteva din 
consecințele acestui mod de a vedea 
lucrurile.

Alternativa preferabilă o reprezintă 
reconstruirea întregului univers tehno
logic în funcție de criteriul consumului 
energetic minim. Devine astfel posibil 
să facem din economia de energie în 
sfera producției materiale principala 
resursă energetică, permițând astfel so
cietății răgazul necesar realizării pe de 
o parte a tranzițiilor energetice spre 
„petrolurile neconvenționale" și ulte
rior spre energiile non-fosile. iar pe de 
altă parte a trecerii spre moduri de 
viață adecvate noii situații energetice 
urmărind ameliorarea calității vieții co- 

, tidiene. Preocupările cercetătorilor ro
mâni în această direcție au luat o largă 
extindere* 2) oferind soluții noi de abor
dare a problemelor decizionale.

nevoie.de


O asemenea dezvoltare economică nu 
numai că este dezirabilă, dar este pe 
deplin posibilă în prezent prin interme
diul microelectronicii, a microprocesoa
relor care introduse în industrie, agri
cultură, transport, telecomunicații, eco
nomia domestică pot duce la drastica 
scădere a consumului energetic, în fi
nal acolo unde energia se consumă mai 
mult, în producție.

Datele disponibile din literatura mon
dială indică începerea unei noi faze în 
activitatea de conservare a energiei — 
etapa accelerării investițiilor de capital 
în noi echipamente de eficientizare a 
consumului. S-a conturat o industrie 
pentru produse destinate conservării e- 
nergiei și crește rapid vînzarea lor în 
industrie, administrație, locuințe, trans
port. A început să capete extindere co
mercializarea unui sistem integrat de 
administrare a energiei pentru instituții, 
clădiri comerciale, blocuri de locuințe 
care realizează automat încălzirea sau 
răcirea încăperilor, controlul ilumina
tului în funcție de cantitatea de lumină 
solară din încăperi și numărul oameni
lor care lucrează în ele. în S.U.A. chel
tuielile destinate eficientizării consumu
lui de energie s-au ridicat în 1980 la 
8,7 miliarde dolari, de două ori mai 
mult decît în 1979 și se așteaptă ca ele 
să totalizeze 10 miliarde dolari în 1981. 
Efortul principal în cadrul măsurilor de 
conservare este concentrat în sensul 
creării de echipamente și tehnologii cu 
consum redus de energie destinate in
dustriei oțelului, aluminiului, a pro
duselor chimice etc. în S.U.A.. con
form datelor departamentului ener
giei, industriile mari consumatoare 
de energie folosesc în medie 55 
la sută din bugetul cercetării si dez
voltării pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice, respectiv o sumă care a de
pășit 5 miliarde dolari în 1980. „Alumi
nium Co. of America" a alocat în 1981 
două treimi din cele 87 milioane dolari 
ai bugetului cercetării și dezvoltării 
pentru conservarea energiei si proiecte 
în legătură cu consumul de energie. 
Printre acestea se numără dezvoltarea 
unui proces metalurgic care ar urma să 
reducă cu 25 la sută consumul de ener
gie. în sfera industriei chimice. ..Union 
Carbide" a dezvoltat un procedeu de 
producere a polietilenei care necesită 
doar un sfert din energia folosită pînă 
acum, iar Centrul national pentru dez
voltarea îngrășămintelor al ..Tennesse 
Valey Authority" din Muscle Shoals a 
dezvoltat un proces care reduce cu 60 
la sută consumul necesar fabricării în
grășămintelor azotoase granulate. In
dustria automobilului pregătește o re
voluție in acest domeniu introducind în 
deceniul următor autoturisme al căror 
consum de benzină se va limita între 
2—3 1 la suta de kilometri.

Orice rămînere în urmă în dezvolta
rea microelectronicii înseamnă în pre
zent pierderi masive de energie, prin 
menținerea în exploatare a unor insta
lații tehnice mari consumatoare de ener
gie. Automatizarea, introducerea con
trolului prin microprocesoare a tuturor 
modurilor de consum energetic, a tutu
ror tipurilor de combustibili ar elibera 
rezerve uriașe și ar influenta pozitiv 
realizarea programului de ameliorare a 
calității vieții. Neglijarea acestui aspect 
poate crea premisele unei noi dependen
te tehnologice în cadrul noii revoluții 
industriale, a unei dependente fată de 
țările care s-au reprofilat deja pe pro
ducția de aparatură microelectronică, 
cu ajutorul căreia restructurează pro

ducția. transportul și alte aspecte ale 
vieții umane.

în rîndul criteriilor decizionale, hotă- 
rîtoare pentru promovarea tehnologiilor 
viitorului este inclusă și eficiența so
cială. Interpretată în mod complex, efi
ciența vizează pe de o parte rezultate 
economice mai bune, iar pe de altă parte 
consecințe acceptabile pentru societate 
și în ce privește bunăstarea cetățenilor 
și ameliorarea mediului ambiant în a- 
cord cu exigențele ecologice. în raport 
cu tendințele actuale, semnificația, 
eficienței economice și sociale este 
definită printr-un complex de exi
gențe în rîndul cărora pe prim 
plan se situează : creșterea produc
tivității, reducerea cheltuielilor ma
teriale, folosirea deplină a fondurilor 
fixe, calitate, protecția mediului. Sem
nificativă pentru aprecierea impactului 
valorilor asupra tehnologiei este depla
sarea accentului de la cantitatea pro
ducției la calitatea acesteia. Din acest 
unghi de vedere a devenit evident că 
rezultatele în această direcție nu depind 
doar de calitatea tehnologiei ci și de 
mecanismul economic și sistemul de va
lori sociale în care funcționează. Su
gestivă în această direcție este expe
riența japoneză în domeniul calității 
producției. Studiind sistemul de pro
ducție american, experții japonezi au 
constatat că o tehnologie de vîrf poate 
să nu dea toate rezultatele dorite dacă 
sistemul economic, dacă valorile care îl 
orientează, prezintă deficiente și nu este 
suficient de functional. Această consta
tare s-a concretizat în concluzia că 
principalul este obținerea calității și nu 
controlul calității, cum proceda mana
gementul american. Prin aceasta se 
realizează o răsturnare a perspectivei 
valorice. Dacă în S.U.A. preocuparea 
principală constă în pregătirea inginer 
rilor și a managerilor cu metodele ne
cesare pentru controlul calității în Ja
ponia s-a inițiat o mișcare de învățare 
în masă de către muncitori a 
modului in care se produce calitatea.

în contextul progresului tehnologic 
actual rezultă că eficienta socială poa
te fi obținută prin respectarea exigen
telor impuse de interacțiunea criteriilor 
de selectivitate analizate anterior. Fără 
îndoială. în aceste condiții evaluarea 
semnificației valorice pe care o pot 
căpăta diferitele dezvoltări tehnologice 
în perspectivă a devenit o problemă di
ficilă și controversată. Apelînd la o ana
liză multicriterială în cadrul căreia se 
urmărește obținerea unei relative con
cordante între principalele criterii de 
selectivitate care se impun în prezent 
se pot obține rezultate satisfăcătoare 
pentru societate. Și din această pers
pectivă a devenit vizibil că obținerea 
soluțiilor optime în probleme de extre
mă complexitate constituie o iluzie care 
poate produce numeroase neplăceri de- 
cidenților. Soluțiile satisfăcătoare^ re
prezintă o posibilitate mai realistă de 
a veni în întîmpinarea unor cerințe di
ferite calitativ între care pot apare nu 
numai corelații de susținere reciprocă, 
dar și tensiuni generatoare de progres.

Sinteza valorilor

CONFRUNTAREA valorilor în lumea 
contemporană pune în evidență simplis
mul ideii iluministe că depășirea actua
lelor dificultăți ale dezvoltării este posi
bil doar prin stimularea progresului 
tehnic. Progresul uman și progresul teh

nic nu numai că nu se suprapun, dar 
adeseori sînt divergențe sau se opun. 
Coincidența lor este un deziderat pen
tru realizarea căruia „logica intrinsecă" 
a evoluției tehnicii este o condiție ne
cesară dar insuficientă. Cheia proble
mei se află în „logica socială".

Semnalăm în această ordine a preo
cupărilor, studii competente care atrag 
atenția asupra necesității de a opera 
cu noi paradigme ale valorilor sociale3) 
■pentru a obține o perspectivă inovatoare 
asupra dezvoltării sociale. Politica con
cretă a partidului nostru în sfera pro
gresului tehnologic oferă din acest 
punct de vedere terenul pentru expe
riențe și deschideri îndrăznețe în explo
rarea unor noi căi de dezvoltare echili
brată în contextul dezechilibrelor nu
meroase ale lumii contemporane.

3) Ioniță Olteanu, ,,Știință, tehnologie, dez- 
voltare“, in volumul ,,Conducerea științifică 
a societății44, Editura politică, București. 
1980

4) Gary Gappert, ..Post-affluent America. 
The social economy of the future44.. New 
York, 1979

Politicile elaborate aduc o contribuție 
pozitivă la ampla dezbatere asupra căi
lor care duc spre societatea socialistă 
de mîine și profilul corespunzător idea
lurilor și valorilor dezirabile. Știința 
economică și științele sociale în general 
trebuie să fie mult mai active pentru a 
prospecta profilul de mîine al societății 
socialiste, pentru a explora acel cadru 
valoric capabil să orienteze alegerile de 
astăzi în sfera progresului tehnologic,

Criza energetică și tendințele vizibile 
sau presupuse în evoluția tehnologică 
alimentează în țările capitaliste o boga
tă literatură privind tranziția de la so
cietatea de consum la societatea de 
conservare a resurselor. în revista The 
Futurist (aprilie 1981) un articol intitu
lat semnificativ ..Societatea conservării : 
paradigma în formare a deceniului 
1980 ?“ analizează trei scenarii : crește
rea în condiții de conservare ; stare sta
bilă de afluență; societatea frugală. 
Ideea unei „societăți a post-belșugu- 
lui"4) întemiată pe conservarea re
surselor și promovarea unor stiluri ra
ționale de viață începe să corecteze 
imaginile despre societatea post-indus- 
trială sau societatea informațională de 
mîine.

Este de datoria specialiștilor în ști
ințele sociale să studieze prospectiv 
multiplele posibilități de care dispune 
societatea socialistă de a asigura prin 
valorile pe care le promovează o dez
voltare cu finalitate umană. în ultimă 
instanță, pentru ca membrii unei socie
tăți să beneficieze de roadele progresu
lui tehnologic în concordantă cu natu
ra lor umană este necesar ca acea so
cietate să fie o societate a dreptății, 
a egalității și echității sociale, o 
societate propice dezvoltării 'multila
terale a personalității umane. în
făptuirea unui asemenea cadru so
cial, prin inovarea instituțiilor, prin 
revolutionarea relațiilor umane, prin 
promovarea de noi valori, norme și sti
luri de viață — elemente intrinseci pro
iectului socialist de înfăptuire a viito
rului — rămîne condiția esențială pen
tru asigurarea unei dezvoltări tehnolo
gice cu finalitate umană în epoca ac
tuală.

Sergiu TĂMAȘ
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ÎNTREAGA sa activitate, de peste 

jumătate de secol, economistul și 
profesorul sibian și-a dedicat-o tocmai • 
cercetării, sub diverse aspecte, a 
„meseriei poporului român, agriculturii", 
El a făcut totul pentru a da indicații 
țăranilor români cum să-și raționalizeze 
agricultura, cum să-și multiplice 
mijloacele de trai în condițiile proprietății 
țărănești mijlocii. Pornind de la 
condițiile concrete, naturale, în care 
locuiau românii mărgineni, sibianul 
D. Comșa. a acordat o atenție deosebită 
pomiculturii, alături de preocuparea, 
bineînțeles, și pentru celelalte ramuri 
agrare. El scria : „Ținuturile locuite de 
români, aproape toate, sînt priincicase 
și adesea foarte priincioase culturii 
pomilor. Aceasta se poate zice mai ales 
despre așa numita Mărginime, cum și 
despre alte ținuturi muntoase, care se 
potrivesc pe seama pomilor... Avem și 
grădini destule, uneori mai cît cuprind 
ochii ; avem și oameni destui, care se 
pricep la pămînt binișor ; avem căldură 
și apă deajuns ; avem fel de fel de 
soiuri de pomi, adesea bune și de frunte 
chiar. Cu toate acestea pomăritul se află 
într-o stare de cum abea s-ar putea 
mai înapoiată"5) Economistul sibian 
releva că această stare necorespunzătoare 
a pomăritului la români contrasta cu 
aceea a stării bune a pomăritului la 
unele popoare din țări cu condiții mai 
puțin favorabile, care reușeau ca de pe 
urma acestei preocupări să scoată 
cîștiguri însemnate. Alte popoare foloseau 
pentru pomicultură fiecare petec de 
pămînt, pînă și răzoarele sterpe. La 
români, arată Comșa, dealurile și 
coastele se pleșugesc, fiind amenințate 
cu eroziunea. Dar românii nu foloseau 
nici măcar grădinile roditoare. Acolo 
unde existau grădini cu pomi, aceștia

ECONOMIȘTI .

Tradiții 
progresiste 
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românești «i>
erau de soiuri nscorespunzătoare, slab 
roditori. Apărea astfel absolut necesar 
ca românii să intensifice preocupările 
pentru îmbunătățirea pomiculturii, 
să dezgroape „comorile, care din lipsa 
de pricepere - scria Comșa — zac 
ascunse în grădinile noastre, să sporim 
din ce în ce pomii de bun neam și să 
începem, unui azi, altul mîine, a-î cultiva 
mai înțelepțește, plăsmuind astfel un 
trainic și mănos izvor de cîștig".c)

Dimitrie Comșa mai constata un fapt : 
chiar în anii cînd se făceau poame din 
belșug, românii nu știau, mai bine 
spus nu reușeau, dintr-un motiv sau altul, 
să le valorifice superior. Administrația 
de stat austro-ungară nu se îngrijea 
nici ea de îndrumarea pomiculturii 
la românii transilvăneni. De aici sarcina 
intelectualității românești de a contribui 
ca, încetul cu incetul, țăranii să 
îmbunătățească metodele de cultivare 
a pomilor, precum și de valorificare 
superioară a fructelor. „Pe lingă 

produsele numeroase care se obțin din 
pomicultură, sublinia D, Comșa, prin 
cultura pomilor se poate folosi aproape 
fiecare petec de pămînt, mănos sau 
sterp, uscat sau apătos, cald sau rece, 
reprezentînd un șes adăpostit sau un 
răzor petros". Mai departe, arăta 
profesorul sibian, prin intensificarea 
culturii pomilor se furnizează materia 
primă pentru unele ramuri ale industriei 
alimentare, relevînd astfel o gîndire 
economică în care finalizarea activităților 
era privită din numeroase puncte de 
vedere. Preocupat de progresul 
pomiculturii românești, D. Comșa a 
întocmit manuale, a făcut demonstrații 
practice, a ținut conferințe despre 
altoirea pomilor, despre modul de 
îngrijire a grădinilor cu pomi, despre 
conservarea și prelucrarea fructelor, i-a 
învățat și îndemnat pe învățători să facă 
din grădinile școlare grădini model de 
cultivare și prășire a pomilor ș.a.

O cale importantă de raționalizare 
și rentabilizare a agriculturii, arăta 
adeseori D. Comșa, o constituie 
intensificarea zootehniei, proces care 
s-ar putea realiza, așa cum o 
demonstrează în detaliu, cu argumente 
și cifre, prin îmbunătățirea raselor 
de vite, îmbunătățirea hranei lor, crearea 
de industrii care să prelucreze superior 
materiile prime furnizate de turmele 
de vite. înrăutățirea, într-o anumită 
perioadă, a raselor de vite, precizează 
D. Comșa, a avut efecte negative asupra 
întregii economii transilvane. De fapt 
arăta economistul, cu atît mai mult se 
obținea multiplicarea activităților 
neagricole în cazul cînd se dezvoltau 
și îmbunătățeau toate ramurile 
zootehniei. Mai mult, demonstrează 
același autor, prin îmbunătățirea 
zootehniei, datorită îngrășămintelor

• O apariție care contribuie 
la îmbogățirea literaturii econo
mice din țara noastră pe teme 
de ctualitate o constituie cartea 
„Dinamica structurii economice 
în țările în curs de dezvoltare" 
publicată de curind la EDITU
RA ȘTIINȚIFICĂ Șl ENCICLOPE

DICĂ sub semnătura lui Andrei 
Vela. Stabilindu-și drept obiect 
al investigației un fenomen de 
maximă importanță pentru evo
luția economiei mondiale: feno
menul subdezvoltării, autorul este 
preocupat cu deosebire de mo
dificările ce survin în planul 
structurilor economice ale țări
lor în curs de dezvoltare. Inves
tigarea dezvoltării economice 
prin prisma conceptului de „struc
tură economică" este considerată 
in volum drept fundamentală. 
Deoarece — subliniază autorul — 
structura economică, modul în 
care aceasta este concepută și 
orientată constituie premisa ma
terială a aplicării politicilor de 
dezvoltare a economiilor națio
nale. In această perspectivă in 
lucrare sînt investigate, pe baza 
unui bogat material documentar, 
elementele ce caracterizează, sub 
aspectul structurii e-onomice, fe
nomenul subdezvoltării, opțiuni
le de politică economică ale di
feritelor state aflate în plin pro
ces de eradicare a subdezvoltă
rii precum și evaluarea factorilor 
externi ce influențează procesul 

de edificare a unor economii 
moderne, echilibrate, competi
tive.

Acte normative

• „Ou va le droit du travail?" 
(încotro se îndreaptă legislația 
muncii?) este titlul unui studiu 
publicat in numărul 25 din acest 
an al revistei franceze „L'USINE 
NOUVELLE" și în care autoarea, 
Anne-Marie Cattelain, îți pro
pune să cerceteze raoortul din
tre evoluția legislației muncii ți 
evoluția economiei. Faptul de ob
servație care a declanșat inves
tigația, afirmă autoarea, îl con
stituie dificultatea tot mai mare 
ce se înregistrează in aplicarea 
diverselor prevederi legale din 
domeniul legislației muncii, al 
legislației economice în general. 
Cauza imediată a unei aseme
nea situații o constituie prolife
rarea considerabilă a actelor 
normative și caracterul lor, ade
sea, contradictoriu; într-un plan 
mai general se constată, susți
ne A.M.C., o sporire a efectelor 
nedorite, colaterale, prin apli
carea acestor legi.

Urmărindu-se prea îndeaproa
pe evoluția economiei, in elabo
rarea actelor normative a fost 
nesocotit, opinează autoarea, ca
racterul dialectic ce se stabileș
te între juridic și economic: spi
ritul generalizator și perspectiva 
temporală largă proprii legilor 
juridice și mobilitatea ce defi
nește în general activitatea eco
nomică. Cunoașterea acestui ra
port — care presupune studii a- 
mănunțite și complexe efectuate 
înaintea aplicării unei anumite 
legi, simplificarea ansamblului 
de acte normative printr-un con- 
.inuu efort de sinteză — se dove
dește a fi cu atît mai importan
tă în actuala conjunctură mon
dială, caracte.izată prin schim
bări rapide, adesea greu de 
anticipat.

Materiale reutilizabile

• In direcția reconsiderării va
lorii economice a materialelor 
recuperabile acționează doi fac
tori importanți - opinează K. 
Forgoes în articolul „A măsod- 
nyeresanyagok hasznositasanak
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naturale obținute, se ajunge și la 
dezvoltarea mai accelerată a tuturor 
ramurilor producției vegetale, lată, deci, 
la D. Comșa sesizarea, este drept, într-o 
accepție nu prea pronunțată, a unor 
corelații economice și efecte de 
multiplicare, ceea ce pune în lumină 
rigurozitatea mai multor din cercetările 
sale.

In decursul unei activități de peste o 
jumătate de secol D. Comșa a îndrumat 
și practicat toate ramurile agricole 
existente în Transilvania vremii sale. 
A cunoscut, ca nimeni altul, „scăderile 
și păsurile agriculturii noastre". A 
cutreerat satele, a stat de vorbă cu 
țăranii, le-a dat îndrumări, le-a ținut 
conferințe despre îmbunătățirea 
agriculturii. El este reprezentantul 
intelectualității care a urmărit să 
realizeze raționalizarea agriculturii în 
cadrul micii producții țărănești. El 
însuși ne mărturisește că „In mai de 
aproape privire am avut nu atît marea 
proprietate și latifundiile... ci mai ales 
moșioarele țărănești și mijlocii"7).

în raționalizarea agriculturii profesorul 
sibian vede o cale de îmbunătățire a 
traiului țărănimii. El scria : „...pînă nu 
vom ști introduce la noi o agricultură mai 
rațională, mai bănoasă, pînă atunci în 
deșert ne facem iluzia de a ne ridica 
poporul din starea mizeră în care se 
află astăzi". Un rol important în 
răspîndirea cunoștințelor despre 
agricultura intensivă, sau rațională, cum 
este denumită de economiștii și 
agronomii vremii, revenea, după 
D. Comșa, școlii. Școala generală putea 
contribui la răspîndirea cunoștințelor 
despre pomicultura rațională, despre 
altoire, selecționarea soiurilor de 
cereale, legume, pomi, viță de vie ș.a. 
Școala avea ca sarcină să deprindă pe 

elevi în mînuirea unor unelte perfecționate. 
„...Să deschidem poporului ochii — 
scria el - cum are de a exploata 
comorile nestimate, care din lipsă de 
învățătură zac în sînul pămîntului 
nostru, să-l deprindem a pune în locul 
brațelor scumpe uneltele și mașinile 
ieftine"8). Deci perfecționarea 
agriculturii era condiționată la D. 
Comșa, de dezvoltarea școlii ca și de 
îmbunătățirea tehnicii agricole. El a 
militat pentru înființarea unei școli 
agricole care să pregătească agronomi 
calificați.

Militînd pentru îmbunătățirea 
agriculturii micilor posesori de pămînt, 
Dimitrie Comșa și-a dat totuși seama că 
în cadrul micii proprietăți nu se pot 
înfăptui obiectivele necesare, în acest 
scop cerînd, de asemenea, ca mica 
producție, respectiv proprietatea să fie 
„apărată de cea mare". In acest scop el 
a recomandat și sprijinit în mod activ 
asocierea și cooperarea micilor 
producători agricoli. A militat pentru 
înființarea udei asociații care să apere 
interesele tuturor țăranilor români din 
Ungaria și Transilvania.

Alături de Ștefan Pop, Vicențiu Babeș 
și alții, D. Comșa semnează, în 1881, 
cererea către guvernul maghiar pentru 
înființarea unei reuniuni agricole 
românești pe întreaga Transilvanie, in 
această cerere se spunea, printre altele : 
„Noi așa știm câ reuniunile existente 
reprezintă numai interesele 
proprietarilor mari și de mijloc, iar 
proprietatea mică, respectiv interesele 
clasei agricole, se neglija* *9). In condițiile 
unor asemenea preocupări in 1888 
românii din Transilvania reușesc să 
creeze o reuniune agricolă — aceasta 
insă numai în comitatul Sibiului. 
Reuniunea, fidelă scopurilor ei, a militat

-) D. Comșa. Prășirea pomilor, Edițtunea 
a n-a. Sibiu, Tipografia societate pe actii 
(fără an), pag. 3.

‘) Idem, pag. 5.
r> Dimitrie Comșa, Călăuza agricolă, Tom. 

I, Sibiu, 1924, Tiparul Tipografiei arhidieci- 
zene, pag. 6.

•) Idem.
•) Planul reuniunii românești de agricultu

ră, în „Transllvania“, nr. 19—20 din 1—15 
oct., 1885, p. 157.

”) D. Comșa, Studii asupra stării noastre 
economice, II, Foișoara Telegrafului Român, 
Anul I, nr. 2, din 15 ianuarie 1876, pag. 12

1 pentru a introduce îmbunătățiri în 
toate ramurile agriculturii, a ținut 
întruniri agricole în mai multe comune - 
între altele a organizat „cîte o 
expozițiune de vite împreunată cu 
distribuirea de premii în bani", a 
distribuit aproape in fiecare an 
diferite soiuri de semințe, de nutrețuri, 
cum și pădureți, altoi etc.

In încheiere considerăm necesar să 
subliniem și un alt fapt. Preocupat în mod 
nemijlocit de problemele agriculturii, 
Dimitrie Comșa nu a neglijat problemele 
dezvoltării industriei. El a relevat 
necesitatea și avantajele industriei 
pentru orice popor care dorește progresul 
multilateral. Agricultura, recunoaște el, 
nu se poate dezvolta fără existența unei 
industrii puternice in țară. „Motivele 
care trebuie să îndemne și să 
încurajeze pe un popor a-și dezvolta 
industria alăturea cu agricultura — 
scria Comșa — sunt mult mai puternice 
decum își inchipuiesc acei care nu prevăd 
pericolul de care este amenințat viitorul 
și chiar existența unui popor osîndit a 
nu produce decît material brut, precum 
sunt produsele agricole.10).

conf. dr. Toader IONESCU
Cluj-Napoca

nehany kozgazdasagi" (Unele 
probleme economice ale utilizării 
materialelor secundare) publicat 
în revista maghiară Gazdasag și 
a cărui sinteză este reprodusă in 
numărul 2 din acest an al pu
blicației „ABSTRACTS OF HUN
GARIAN ECONOMIC LITERA
TURE". In primul rînd, costurile 
ria.cate ale materiilor prime mi
nerale și eneroetice. la Care se 
adaugă dificultatea procurării 
lor. Up alt factor îl reprezintă 
imperativul de evitare a poluării 
mediului, știut fiind faptul că 
numeroase din substanțele se
cundare rezultate in procesele 
de producție au efecte nocive 
asupra mediului. Nivelul încă 
modest la care sînt folosite’ ma
terialele secundare în economia 
ungară — acest gen de substan
țe reprezentind circa 4°/t din to
talul inputului de materii prime 
în comparație cu 5O-6On/o în alte 
țări - este datorat, opinează au
torul, absenței pîrghirlor econo
mice care să stimuleze întreprin
derile pentru a acționa în sensul 
recuperării și folosirii pe scară 
largă a acestor produse. Pentru 

a îmbunătăți participarea mate
rialelor recuperabile la acope
rirea cerințelor economiei, au
torul consideră necesară, intre 
altele, stabilirea unor prețuri 
stimulative deopotrivă pentru or
ganizațiile care se ocupă de 
stringerea, transportul și distri
buirea acestor materiale cît și 
pentru beneficiari, care, printr-un 
sistem de premiere, să poată fi 
cointeresați in utilizarea lor prio
ritară in producție.

• Funcționind în orașul sue
dez Uppsala, Fundația Dag 
Hammarskjold își propune nu 
numai să păstreze vie amintirea 
lui Dag Hammarskjold — secre
tar general al O.N.U. în perioa
da 1953-1961, — dar să și con
tinue si dezvolte o serie de idei 
ale sale. In acest spirit, publi
cația ce apare sub egida Fun
dației amintite, „Development 
Dialogue" consacră o parte din 
articolele cuprinse în prima sa 
apariție pe anul în curs proble
mei asigurării resurselor finan
ciare necesare progresului țări
lor în curs de dezvoltare. Pornind 

de la realitatea că în procesul 
dezvoltării economice a acestor 
țări sprijinul financiar extern 
deține un rol însemnat, dar că, I 
in contradicție cu această nece

sitate stringentă, mecanismele 
de asigurare a resurselor finan
ciare funcționează defectuos, în 
lucrare se avansează ideea a- 
plicării — pe baza unui acord, 
prealabil — a unui sistem

[ ,FtȘE j
de prelevare a unui anumit 
cl antum de resurse financiare 
de la țările dezvoltate și orien
tarea lor spre țările in curs de 
dezvoltare. Utilitatea unui aseme
nea mecanism, se argumentează 
în lucrare, ar fi susținută de trei 
factori: caracterul regulat al fi
nanțării; asigurarea unei baze 
reale pentru elaborarea de stra
tegii de dezvoltare de perspec
tivă mai largă; înlăturarea con
dițiilor politice care sînt impuse 
țărilor in curs de dezvoltare in 
cadrul actualului sistem de fi
nanțare externă. Cit privește mo- 
da'itătile practice de realizare 
a acestui sistem, revista consi
deră drept eficientă constituirea 
unor forme internaționale de 
asigurare pentru mobilizarea re
surselor disponibile, stabilirea 
unui nivel superior de alocare 
a Drepturilor Speciale de Tra
gere către țările în curs de dez
voltare, precum și finanțarea 
perfecționării șl utilizării surselor 
noi de energie în aceste țări.



După reuniunea de la Cancun

PROBLEME ERGENEE ÎȘI IȘlllP/l ÎN CONEINEARE SOLEELOMREA

LA CANCUN, în Mexic, s-a desfășurat recent, timp de 
două zile, reuniunea la nivel înalt consacrată dialogului 
Nord-Sud, la care au participat șefi de state și guverne 

din 8 țări dezvoltate și 14 țări în curs de dezvoltare. în acest 
răstimp, presa cotidiană și de specialitate din numeroase țări 
a consemnat o gamă largă și foarte nuanțată de aprecieri din 
partea oficialităților și a specialiștilor în materie. Această mare 
diversitate, mergînd de la aprecierea că la Cancun s-a înregis- . 
trat „un eșec total" pînă la evaluarea rezultatelor conferinței I 
ca „un mare succes", a fost facilitată între altele de diferenție- j 
rile de poziții ale statelor, față de fondul și modul de abordare | 
a problemelor, precum și de faptul că la Cancun nu a fast I 
adoptat un document comun care să înglobeze rezultatele con- . 
ferinței agreate de toți participanții. Declarația de presă a celo 
doi copreședinți ai conferinței — Jose Lopez Portillo, președin
tele Mexicului și Pierre-Elliot Trudeau, premierul Canadei — | 
nu reprezintă decît un rezumat al lucrărilor în care sint sinte- j 
tizate atît unele poziții convergente, cit și deosebiri de păreri I 
în legătură mai ales cu căile de soluționare a unora din pro
blemele examinate. Adevăratul impact al conferinței — al cărui 
scop principal, după cum au ținut să precizeze inițiatorii ei, 
a fost dezamorsarea impasului în care se află dialogul Nord- 
Sud — se va putea cunoaște în următoarele luni, avînd în ve
dere că Adunarea generală a O.N.U. examinează, cu partici
parea tuturor statelor membre, întreaga problematică econo
mică actuală, inclusiv cea abordată la Cancun.

în concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
gravele probleme economice care confruntă lumea contempo
rană impun cu necesitate măsuri urgente pentru rezolvarea lor 
justă și durabilă corespunzător cerințelor edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune pentru toți locuitorii planetei. în acest 
context am dori să subliniem cîteva idei, și anume, în primul 
rînd, că la recenta conferință de la Cancun au fost examinate 
o serie de probleme economice majore — din domeniile mate
riilor prime, energiei, comerțului, dezvoltării și monetar-finan- 
ciar — probleme care constituie de mai multă vreme obiectul 
unor intense preocupări pe plan internațional. Asemenea pro
bleme s-au aflat în mod constant pe agenda sesiunilor ordinare 
ale Adunării generale a O.N.U. și ale celor trei sesiuni speciale 
din 1974, 1975 și 1980, consacrate exclusiv problematicii econo
mice, a dezvoltării și cooperării economice internaționale. De 
asemenea, aceste probleme au fost abordate, sub o formă sau 
alta, la conferințele generale ale O.N.U.D.I., din 1975 și 1979, la 
a IV-a și a V-a conferință a Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, din 1976 și 1979, la Conferința alimentară mon
dială (1974), la Conferința O.N.U. pentru reforma agrară și dez
voltarea rurală (1979), la Conferința O.N.U. pentru știință și 
tehnologie în folosul dezvoltării (1979), la Conferința O.N.U. 
pentru surse noi și regenerabile de energie (1981), la Conferința 
O.N.U. pentru țările cel mai puțin dezvoltate (1981), precum și 
la alte reuniuni desfășurate în cadrul organismelor O.N.U., al 
instituțiilor sale specializate sau în afara O.N.U. (ca, de exem
plu, Conferința de la Paris asupra cooperării economice inter
naționale 1975—1977). în această suită de conferințe și reuniuni 
internaționale consacrate problemelor economice mondiale, con
ferința de la Cancun capătă o semnificație aparte nu atît prin 
problemele examinate sau propunerile nou avansate, cît mai 
ales prin nivelul înalt ăl participanților, ceea ce desigur subli
niază, o dată în plus, importanța și gravitatea problemelor eco
nomice actuale.

în al doilea rînd am dori să subliniem faptul că datorită in
tensei preocupări din partea tuturor statelor, dar mai ales a ce
lor în curs de dezvoltare, cărora le-a aparținut mereu iniția- . 
tiva, în cadrul O.N.U. au fost adoptate, în ultimii ani, o serie 
de documente (declarații, rezoluții, programe de acțiune etc.) 
de o deosebită importanță pentru soarta și viitorul întregii 
omeniri. Dintre aceste documente am menționa numai Declara
ția și Programul de acțiune pentru instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale, Declarația și Planul de acțiune pen
tru dezvoltarea și cooperarea industrială, Declarația pentru era
dicarea foametei și subnutriției, Programul integrat pentru ma
terii prime, Planul de acțiune pentru folosirea științei și tehno
logiei în slujba dezvoltării, Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor. în aceste documente este consemnată 
hotărîrea solemnă a tuturor statelor membre ale O.N.U. de a 
acționa pentru instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale avînd menirea „să corijeze inegalitățile și să rectifice 
injustițiile actuale, să permită eliminarea decalajului crescînd 
dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și să asi
gure, în pace și justiție, generațiilor prezente și viitoare, o dez
voltare economică și socială accelerată". în acest scop, prin do
cumentele menționate ca și prin altele nespecificate, statele 
membre ale O.N.U. s-au angajat să întreprindă măsuri concrete 
în direcția restructurării economiei mondiale și a relațiilor eco
nomice internaționale, așezînd în mod ferm raporturile dintre 
ele pe Drincipiile deplinei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folo
sirea forței, reglementării prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre ele, stabilirii unor raporturi juste și echitabile intre pre.- 
țurile materiilor prime și cele ale produselor industriale, acor
dării unui tratament preferențial țărilor în curs de dezvoltare 
în cadrul cooperării economice internaționale, respectării drep
tului sacru al fiecărui stat asupra resurselor naționale, a drep
tului de a-și alege calea proprie de dezvoltare, de a avea acces 
liber la cuceririle științei și tehnicii moderne, de a participa, în 
condiții de deplină egalitate în drepturi, la soluționarea proble
melor economice internaționale.

Din păcate, și aceasta este cea de a treia idee pe care vrem 
s-o subliniem, progresele realizate pe calea instaurării noii or
dini economice internaționale sînt cu mult sub așteptări și ce
rințe. Puținele progrese obținute pînă acum nu au avut, după 
cum remarca. în raportul prezentat sesiunii speciale a Adunării 
generale a O.N.U. din august 1980, directorul general al O.N.U. 
pentru dezvoltare și cooperare economică internațională, Ken
neth Dadzie, „nici profunzimea și nici amploarea necesară pen
tru a declanșa sau susține o acțiune rapidă și continuă spre re
formele de structură presupuse de noua ordine economică 
internațională' . într-o serie de domenii de importanță capitală 
pentru așezarea pe noi baze a relațiilor dintre state, progresele 
sint cu totul neglijabile. Astfel nu s-a întreprins aproape nimic 
concret pentru a se asigura o participare deplină și echitabilă 
a țărilor în curs de dezvoltare la procesul luării deciziilor pe 
plan economic internațional, aceste țări continuînd să nu aibă 
decît o influență marginală asupra politicilor comerciale, mo
netare și financiare internaționale. Nu s-au înregistrat progre
sele dorite în direcția reducerii pozițiilor dominante ale mono
polurilor internaționale pe piețele comerciale, financiare și de 
tehnologie, a eliminării practicilor colonialiste și neocolonialiste 
ale corporațiilor transnaționale de exploatare ă resurselor na
turale ale multor țări în curs de dezvoltare. Nu s-a pus în apli
care cadrul instituțional convenit la U.N.C.T.A.D. IV (1976) 
pentru așezarea pe noi baze a comerțului cu materii prime, nu 
s-au luat măsuri hotărîte pentru eliminarea discriminărilor, a 
restricțiilor cantitative și a altor bariere din calea dezvoltării 
comerțului internațional și a transferului de tehnologie. Nu 
s-au adoptat măsuri corespunzătoare pentru rezolvarea justă, 
eficientă și de durată a crizei energetice care afectează grav 
mai ales țările în curs de dezvoltare importatoare de petrol. 
Structurilor comerciale nu li s-au adus amendamentele necesare 
pentru a ține seama de problemele și interesele specifice ale 
țărilor în curs de dezvoltare. Nu s-a întreprins nimic concret 
în direcția restructurării industriei mondiale și a creării unei 
noi diviziuni internaționale a muncii. Nu s-au luat măsuri co
respunzătoare pentru eliminarea instabilității sistemului mone-
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tar internațional, pentru evitarea fluctuațiilor cursurilor de 
schimb, pentru îmbunătățirea controlului internațional asupra 
creării și repartizării echitabile a lichidităților internaționale, 
pentru combaterea inflației. Nici un progres nu s-a înregistrat 
pe calea dezarmării și a folosirii resurselor astfel economisite 
pentru finanțarea dezvoltării, în special a țărilor în. curs de 
dezvoltare. Nu intenționăm să trecem în revistă toate „nereali- 
zările" față de cele convenite anterior, pentru că lista este mult 
prea mare. Credem însă că exemplele date sînt în măsură să 
evidențieze stadiul cu totul necorespunzător al progreselor ob
ținute în direcția îndeplinirii scopurilor și obiectivelor noii or
dini economice internaționale.

în al patrule^ rînd trebuie subliniat faptul că în lipsa unor 
progrese reale pe calea făuririi noii ordini economice interna
ționale, am asiștyt și asistăm la perpetuarea și amplificarea 
stării de subdezvoltare în lume, la adîncirea decalajelor dintre 
state, la accentuarea crizei economice mondiale, la înrăutățirea 
raportului de schimb pentru țările în curs de dezvoltare, la 
creșterea protecționismului, la sporirea incertitudinii în aprovi
zionarea cu produse alimentare și în asigurarea necesarului de 
resurse energetice, la apariția unor noi fenomene negative în 
viața economică internațională cum sînt marea instabilitate a 
cursurilor de schimb, politica dobînzilcr înalte la creditele in
ternaționale, creșterea datoriei externe a țărilor în curs de dez
voltare. subminarea cadrului internațional al cooperării eco
nomice.

Așa după cum rezultă din statisticile cele mai recente ale or
ganizațiilor internaționale, jumătate din populația lumii nu de
ține decit 5 la sută din produsul brut mondial. Decalajul în 
privința venitului pe locuitor dintre țările bogate și cele sărace 
ale lumii a crescut de la 29 : 1 în 1970 la peste 40 :1 în prezent. 
Raportul de schimb pentru țările în curs de dezvoltare neex
portatoare de petrol s-au înrăutățit în medie cu 2,9 la sută pe 
an în deceniul 1970—1980 : numai în anul 1979 aceste țări au 
„pierdut" in favoarea țărilor dezvoltate peste 36 miliarde do
lari. Tratamentul comercial preferențial în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare, în loc să fie sporit și îmbunătățit, a suferit 
o eroziune ca urmare a încheierii rundei de negocieri comer
ciale din cadrul G.A.T.T. cu rezultate pozitive numai pentru 
țările dezvoltate. Dezechilibrul schimburilor de produse indus
triale dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare s-a 
adincit și mai mult, deși în ultimii ani țările în curs de dezvol
tate au cunoscut ritmuri relativ rapide de industrializare, iai 
ponderea lor in producția industrială mondială a crescut de la 
7 la sută în 1975 la circa 9 la sută în prezent. Datoria externă 
a țarilor in curs de dezvoltare a crescut de peste 5 ori in ulti
mul deceniu, de la 90 miliarde dolari în 1970 la aproape 500 mi
liarde în prezent, iar dobinzile plătite in contul acestei datorii 
au sporit de peste 10 ori, de la 2,5 miliarde dolari în 1970 la 
peste 25,7 miliarde în 1979. Costul dependenței tehnologice a ță
rilor în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate este apre
ciat la 30—50 miliarde dolari pe an. în asemenea condiții nu 
este deloc de mirare faptul că are loc o încetinire a ritmului 
creșterii economice a țărilor în curs de dezvoltare, în ciuda 
sacrificiilor și a eforturilor deosebite ale acestor țări pentru 
reducerea marilor decalaje care le separă de statele avansate 
ale lumii. în 1980 spre exemplu, ritmul mediu de creștere al 
produsului intern brut în țările în curs de dezvoltare a fost de 
numai 3,8 la sută, adică a scăzut te aproape jumătate față de 
ritmul mediu realizat între anii 1960—1970.

Și mai grav este faptul că țările cel mai puțin dezvoltate, 
care ar trebui să înregistreze cele mai înalte ritmuri de dezvol
tate pentru a putea depăși starea de subdezvoltare, nu au reușit 
să asigure nici o creștere a venitului real pe locuitor în toată 
perioada ultimilor ani. Dimpotrivă, in fiecare din acești ani rit
mul de creștere a fost în medie de —0,3 la sută !

Firește, datele și informațiile de mai sus sînt o dovadă cit 
se poate de grăitoare cu privire la gravitatea problemelor eco
nomice mondiale actuale ce riscă să pună in primejdie pacea 
și colaborarea internațională. Aceste probleme au provocat și 
provoacă neliniștea conducătorilor de state și guverne, a oame
nilor politici de pretutindeni, a opiniei publice mondiale, pe 
care și-au manifestat-o și și-o manifestă sub variate forme, cu 
diferite prilejuri. Un asemenea prilej a fost, desigur, conferința 
de la Cancun, unde cei 22 de șefi de state și guverne „au recunos
cut — după cum se afirmă în declarația de presă a celor doi 
copreședinți ai conferinței — importanța și gravitatea pe care le 
au problemele discutate". Tot recent, președintele României. 
Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
au atras atenția, în timpul discuțiilor avute recent la București, 
asupra „consecințelor grave pentru toate țările și în mod deo
sebit pentru țările în curs de dezvoltare pe care le prezintă 

actuala criză economică mondială. încercările periculoase de 
subminare a cadrului internațional al cooperării economice". 
Am menționa, de asemenea, „profunda ingrijorare" consem
nată în Declarația de la New York din 28 septembrie 1981 a mi
niștrilor de externe din țările membre ale Grupului celor 77 
față de „înrăutățirea alarmantă a situației internaționale, atît 
pe plan economic, cît și politic", ca urmare a „lipsei de pro
grese pe calea instaurării noii ordini economice internaționale".

Statisticile și informațiile prezentate ne arată totodată că 
problemele care confruntă astăzi omenirea sînt mult mai ample 
și complexe decît cele abordate în cadrul limitat al conferinței 
de la Cancun. Examinarea și rezolvarea acestui vast ansamblu 
de probleme nu pot fi făcute decît în cadrul universal al 
O.N.U., cu participarea tuturor statelor și cu luarea în conside
rare a intereselor legitime ale fiecărui popor. De altfel, așa 
cum rezultă din declarația de presă a celor doi copreședinți, 
șefii de state și guverne prezenți la Cancun au confirmat „ne
cesitatea urgentă de a sprijinii in cadrul O.N.U. (sublinierea 
noastră) realizarea unui consens in legătură cu inițierea de ne
gocieri globale, pe o bază reciproc acceptabilă". Iată deci o 
nouă confirmare a faptului că Organizația Națiunilor este ca
drul cel mai adecvat pentru soluționarea justă și echitabilă 
a problemelor economice mondiale, pentru oprirea procesului 
înrăutățirii situației economice și politice internaționale ce 
pune în pericol soarta și viitorul întregii omeniri. De altfel, în 
cadrul O.N.U. au fost adoptate, așa după cum am subliniat mai 
înainte, numeroase documente de mare valoare. Ceea ce este 
important acum, și aceasta este o altă idee pe care dorim s-o 
subliniem, este necesitatea ca toate statele să treacă în mod 
hotărit la întreprinderea de măsuri concrete pentru traducerea 
în viață a celor convenite in declarațiile, rezoluțiile și progra
mele de acțiune adoptate în cadrul OJi.U. cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice internaționale, de natură să 
asigure dezvoltarea economică și socială a tuturor statelor și în 
primul rînd a celor rămase in urmă . lansarea unei runde de 
negocieri globale asupra cooperării economice internaționale în 
cadrul cărora să fie soluționate, cu participarea și' în interesul 
tuturor statelor, problemele economice majore din domeniile 
materiilor prime, energiei, comerțului, dezvoltării și monetar- 
financiar : așezarea fermă a relațiilor de colaborare dintre 
state pe noi principii, de egalitate ; lichidarea oricăror forme 
de inegalitate și asuprire ; eradicarea practicilor neocolonialiste 
care tind să perpetueze exploatarea unor popoare ; asigurarea 
unor schimburi echitabile ; sprijinirea mai puternică a țărilor 
rămase în urmă pentru dezvoltarea forțelor lor de producție ; 
asigurarea accesului la tehnologiile moderne în condiții avanta
joase pentru țările în curs de dezvoltare și abandonarea tendin
țelor de a folosi monopolul tehnologic și științific pentru a in
stitui noi forme de exploatare și dependență sau de a exercita 
presiuni politice și economice în relațiile internaționale ; tre
cerea la măsuri efective de dezarmare si folosirea resurselor 
astfel economisite pentru dezvoltarea economică a tuturor sta
telor și în primul rînd a celor rămase în urmă. Sînt necesare 
de asemenea, măsuri hotărite pentru combaterea politicii do- 
bînzilor înalte și a celei din domeniul cursurilor de schimb, 
pentru stăvilirea practicilor care urmăresc îmbogățirea state
lor dezvoltate pe seama celorlalte state pentru practicarea unui 
regim rezonabil de dobînzi în măsură să facă din creditul inter
național un factor stimulator și nu un obstacol în calea dez
voltării țărilor rămase în urmă.

Firește, realizarea unor asemenea măsuri presupună' voință 
politică din partea tuturor țărilor și mai ales din partea unor 
țări care direct sau indirect s-au opus, în mod constant, 
restructurării fundamentale a economiei mondiale și a relații
lor economice internaționale. Să sperăm că discuțiile și nego
cierile care se poartă acum după Cancun în cadrul O.N.U. vor 
arăta că toate țările sînt hotă rite să intre intr-o suită de nego
cieri globale care, prin măsurile concrete ce se vor conveni, să 
contribuie la soluționarea problemelor arzătoare ale omenirii în 
interesul progresului economic general, al cauzei păcii și co
laborării internaționale

în ceea ce o privește, România este hotărîtă, așa cum de 
atîtea ori a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să facă tot 
ce depinde de ea pentru reluarea dialogului economic interna
țional, prin lansarea- negocierilor globale, pentru adoptarea de 
măsuri concret? capabile să soluționeze, just și durabil, proble
mele economice care confruntă astăzi omenirea, să pună astfel 
bazele edificării noii ordini economice internaționale

Ion BARAC
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R.S.F. IUGOSLAVIA: PRIORITĂȚI 
ACTUALE ÎN ASIGURAREA
STABILITĂȚII ECONOMICE

IN CONTEXTUL situației internațio
nale generale, mai mult ca oricînd, in 
programele de stabilizare economică 
ale Iugoslaviei socialiste se face apel 
la mobilizarea cu prioritate a forțelor 
proprii, la activizarea tuturor resurselor 
interne.

Planul de dezvoltare economică pe 
1981 și-a propus ca sarcină prioritară 
consolidarea orientării spre export. Ca 
urmare a cererii interne crescânde, care 
antrenase o creștere a datoriilor față 
de străinătate, înviorarea exporturilor, 
stimularea activității în capacitățile de 
producție destinate exportului sînt mă
suri menite să ducă la echilibrarea ba
lanței de plăți, să contribuie la stabili
zarea economică globală a țării. Para
lel cu impulsionarea exporturilor de 
mărfuri și servicii, guvernul iugoslav 
a inițiat măsuri vizînd orientarea cu 
prioritate a importului către acele 
mărfuri absolut indispensabile procesu
lui de reproducție lărgită, 70% din im
port reprezentîndu-l mărfuri destinate 
reproducției șt numai 30% mărfuri de 
larg consum. Aceste măsuri vor contri
bui hotărîtor la reducerea_ cu 3% față 
de anul trecut a importurilor, față de o 
creștere cu 7% a exporturilor.

Totodată, se fac eforturi pentru dez
voltarea rapidă a condițiilor de natură 
să permită implementarea rezultatelor 
cercetării științifice și tehnicii proprii, 
în special în sectoare ca industria con
structoare de mașini, industria electri
că, electronică, a mijloacelor de tran
sport și chimică. Pe același fond se ur
mărește o mai bună utilizare a tehno
logiilor din import, paralel cu crearea 

condițiilor și pentru creșterea exportu
lui de tehnologie autohtonă. Se accen
tuează, de asemenea, necesitatea dez
voltării accelerate a producției de ener
gie, materii prime și materiale se
cundare din resurse interne în vederea 
reducerii dependenței de import a eco
nomiei la acest capitol. Limitarea con
sumului de țiței în scopuri energetice 
și alocarea lui prioritară petrochimiei, 
creșterea utilizării cărbunelui sînt cîte- 
va din orientările in acest sector.

O trecere în revistă a principalelor 
rezultate înregistrate in economia 
iugoslavă arată creșteri substantiate în 
dezvoltarea industriei, care participă 
acum cu 4O“o la formarea produsului 
social și cu 90% la exporturi, consoli- 
dîndu-se, de asemenea, sectorul agricol 
de stat care furnizează peste jumătate 
din fondul pieței la produse agricole de 
bază. Numai în primele șase luni ale 
acestui an, volumul fizic al producției j 
a crescut cu 9,2% comparativ cu aceeași , 
perioadă a anului trecut. In producția 
de cărbune se consemnează o creștere ; 
de 10% comparație cu perioada co- i 
respunzătoare a anului trecut.

Politica de investiții a Iugoslaviei a 
ridicat problema adaptării concrete la 
posibilitățile și necesitățile reale de 
dezvoltare a țării. In acest sens au fost 
luate măsuri vizînd interzicerea tempo
rară a investițiilor neproductive sau 
neeconomice, reglementindu-se și in
vestițiile pentru obiective a căror rea
lizare presupune mai mult de o treime 
din materiale și materii prime obținu
te din import, cu excepția obiectivelor 
care produc pentru export.

Preocupările pentru dezvoltarea le
găturilor economice internaționale se 
reflectă și în evoluția relațiilor româno- 
iugoslave, care au la bază îndelungate 
tradiții de colaborare, prietenie și bună 
vecinătate. In conformitate eu Decla
rația comună semnată la 24 octombrie 
1980 cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt româno—iugoslave,în ultimul
timp au fost obținute noi succese 
pe planul cooperării economice și 
tehnico-științifice. Au continuat acțiu
nile de construire, prin eforturi 
comune, a sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier II“, cooperarea și specializarea în 
producția de autovehicule, mașini-unel- 
te, în construcția de material rulant de 
cale ferată. Intre acțiunile aflate în 
curs de realizare în domeniul industriei 
chimice se înscriu cooperarea în dome- • 
niul produselor petrochimice, în pro
ducția de îngrășăminte și alte produse 
chimice. Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că există încă largi posi
bilități de extindere în continuare a 
conlucrării bilaterale, îndeosebi pentru 
promovarea cooperării în producție și 
a investițiilor comune, pentru realiza
rea unor forme corespunzătoare de co
laborare in construcțiile de mașini, 
electronică și electrotehnică, metalur
gie. chimie, energetică, materii prime 
șt transporturi, precum și în ce privește 
dezvoltarea colaborării pe termen lung 
in agricultură. O contribuție de seamă 
o va avea dezvoltarea de societăți mixte 
pentru promovarea șt intensificarea co
laborării economice reciproce și pentru 
acțiuni pe terțe piețe.

Apropiata intîlnire la nivel înalt oca
zionată de vizita pe care, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o va efectua în țara noastră președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, tova
rășul Serghei Kraigher, va constitui, 
fără îndoială, un nou și important mo
ment în evoluția pozitivă a raporturilor 
româno-iugoslave, va da un nou impuls 
dezvoltării cooperării și conlucrării pe 
multiple planuri dintre cele două țări.

Nicoletta ISAR * 1

noască o revenire, fiind cotată la 30 octombrie la 2,2473 
mărci/1 dolar (2,2725 mărci/1 dolar in ziua de referință). 
Francul elvețian, ea valută de refugiu în perioada" de 
instabilitate și incertitudine pe piața internațională, a 
cunoscut la finele intervalului analizat cea mai pu
ternică apreciere față de dolar înregistrată de valutele 
vest-europene (2,58%) fiind cotat la 1,84 francii dolar 
(1,8875/1 dolar la sfirșitul săptămînii anterioare). Cursul 
francului belgian a înregistrat o evoluție apropiată de 
cea a mărcii vest-germane. La 30 octombrie cursul se 
situa la 37,65 franci/1 dolar față de 37.95 franci/1 ctolar 
în ziua de referință. Lira italiană a fost singura valu
tă vest-europeană care nu a cunoscut, la sfirșitul inter
valului analizat, o revenire peste co-tele atinse în ziua 
de referință. La sfirșitul săptămînii lira era cotată la
1 207 lire/1 dolar (1 208 lire/1 dolar la 23 octombrie a.c.).

Dobinzile la fondurile In eurovalute au înregistrat ur
mătoarea evoluție (se dau nivelurile de ofertă la de
pozitele pe 6 luni din zilele de 23 și, respectiv 30 octom
brie a.c.) : eurodolari 16,75% și 16,25»®, eurofranei elve
țieni 11,25% și 10,6875%), euromărci vest-germane 11,375% 
și 11,50%.

Prețul aurului s-e înscris în continuare pe o curbă 
descendentă fiind, la al doilea fixing de la finele inter
valului analizat, da 427 dolari/uncie (432,50 dolari/uncle 
la ultimul fixing de la Londra din săptămîna ante
rioară.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU

J____ EVOLUȚII MONETARE
ÎN ULTIMA SAPTAllIXA a lunii octombrie a.c. 

cursul dolarului S.U.A. față de principalele valute occi
dentale a cunoscut o evoluție diferențiată. Ini
țial poziția dolarului a lost susținută de men
ținerea fermă a dobinzilor la fondurile in această va
lută pe piețele internaționale de capital, in condițiile 
publicării unor declarații ale reprezentanților autorită
ților monetare centrale din S.U.A privind intenția de a 
continua politica de control strict al creditului, precum 
și pe fondul anunțării restringerii deficitului comercial 
al S.U.A. de la 5,61 miliarde in august ia *5»  miliard., 
dolari în luna septembrie a.c. Spre sfirșitul intervalului 
insă, dobinzile la fondurile in eurodolari au înregistrat 
o tendință de slăbire.

Poziția Erei sterline a înregistrat o ușoară slăbire față 
de dolar în prima parte a săptăminli. Ulterior insă, 
moneda britanică a cunoscut, o revenire, cursul său 
față de dolar consolidlndu-se și sub influența hotărirli 
O.P.E.C. de a unifica prețul petrolului la 34 dolari/baril, 
preț ce va fi menținut pe tot cursul anului 1982, pre
cum șl a proiectatei reduceri, în consecință, a producției 
de țiței de către Arabia Saudită. La finele săptămînii, 
lira sterlină era cotată la L85 dolari, față de 1,8250 do
lari în ziua de referință.

Cursul mărcii vest-germane a reflectat în principal, 
evoluția poziției pe piață a dolarului S.U.A. în cea mai 
mare parte a intervalului marca vest-germană a atins, 
față de dolar, cote Inferioare celor de la finele săptă
mînii precedente, pentru ca ulterior, ca rezultat al de
teriorării poziției monedei americane, marca să cu-

Evoluția cursurilor principale
lor valute occidentale față de 
dolarul S.U.A. în perioada 26— 

30.X (bază 23.X a.c.)



UN APEL LA RAȚIUNE, LA RESPECTUL FIINȚEI UMANE
SI AL CIVILIZAȚIEI

Ample acțiuni de masă 
pentru pace, împotriva 

escaladării cursei 
înarmărilor

STĂVILIREA cursei înarmărilor și 
a sporirii arsenalelor militare, adopta
rea unor 'măsuri concrete în domeniul 
dezarmării și, în primul rînd al dezar
mării nucleare, pentru eliberarea ome
nirii de coșmarul unui nou război, 
constituie în prezent obiectul unor 
mișcări de masă de o amploare fără 
precedent, pe diferite meridiane ale 
globului. Uriașele demostrații și mar
șuri ale păcii desfășurate în ultimul 
timp cu participarea a sute de mii de 
bărbați și femei, de diferite vîrste, 
profesiuni și convingeri politice, au 
dat expresie îngrijorării profunde a 
popoarelor din Europa și de pretutin
deni în legătură cu gravele pericole pe 
care le prezintă escaladarea cursei 

înarmărilor pentru însăși supraviețui
rea civilizației umane.

O deosebită intensitate cunosc aceste 
manifestări pe continentul nostru, deja 
supraaglomerat cu arme, ca urmare a 
hotărîrii de*'amplasare  în Europa occi
dentală a noi rachete cu rază medie 
de acțiune, ca și a proiectului de pro
ducere a bombei cu neutroni. Popoa
rele' Europei nu pot să accepte să se 
afle în centrul unei înfruntări armate 
între marile puteri (pentru care s-au 
elaborat deja „scenarii"), nici ca acest 
continent să slujească drept teren de 
experimentare a noilor tipuri de arme, 
pronunțîndu-se cu hotărîre împotriva 
amplasării și dezvoltării de noi rachete 
și în general împotriva prezenței ori
căror rachete nucleare pe continent.

Opinia publică din țara noastră 
privește cu profundă simpatie aceste 
manifestări, văzînd în ele un apel la 

rațiune, o expresie a hotărîrii popoa
relor de a determina guvernele, parla
mentele, conducerile statelor. să abor
deze o politică nouă, constructivă, pă
trunsă de o înaltă responsabilitate 
pentru soarta păcii mondiale și progre
sul umanității. Așa cum se subliniază 
și în Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, promovarea unei asemenea po
litici reprezintă astăzi singura alterna
tivă la un război nimicitor, condiția 
primordială respectării dreptului sacru 
al popoarelor de a-și făuri viitorul în 
liniște și pace, așa cum și-1 doresc.

„Cursa înarmărilor 
si dezvoltarea A

se exclud reciproc**
UN STUDIU privind relația dintre de

zarmare și dezvoltare, elaborat la cererea 
O.N.U., de un grup de experți guverna
mentali din 27 de țări, intre care și Româ
nia, condus de subsecretarul de stat sue

dez pentru problemele dezarmării, Inga 
Thorsson, ajunge la concluzia pertinentă 
că banii pentru inarmare sînt practic iro
siți, întrucit deși motivată prin necesități 
de apărare, datorită dimensiunilor la 
care a ajuns „cursa înarmărilor" s-a trans
format ea însăși intr-o amenințare la adre
sa securității națiunilor".

De aceea înghețarea și reducerea chel
tuielilor militare, realizarea unui echili
bru de forțe, la niveluri tot mai cobo- 
rite ar contribui in mod direct In 
sporirea acestei securități, se afirmă in 
raport, eliberind în același timp însem
nate resurse care ar putea fi utilizate in 
folosul dezvoltării. „Cursa înarmărilor și 
dezvoltarea se află intr-o relație de con
curență din punct de vedere al resurselor", 
afirmă mai departe raportul, subliniind 
totodată că însăși securitatea lumii este 
periclitată intr-o măsură tot mai mare de 
reducerea proiectelor destinate creșterii 
economice, de penuria resurselor naturale 
datorită utilizării lor în scopuri militare și 

de adincirea prăpastlei dintre statele bo
gate și cele sărace. In consecință, omeni
rea trebuie să aleagă între continuarea 
cursei înarmărilor și orientarea spre o dez
voltare economico-socială echilibrată, cele 
două opțiuni excluzîndu-se reciproc.

Citeva cifre ilustrează convingător po
vara pe care bugetele militare o reprezin
tă pe umerii tuturor popoarelor, consecin
țele profund negative ale înarmărilor asu
pra dezvoltării fiecărei țări ;
• în 1980 cheltuielile militare mondiale 

s-au ridicat la 500 miliarde dolari, sumă 
echivalentă cu 6% din produsul mondial 
brut și cu întregul produs al țărilor în 
curs de dezvoltare.
• producția globală industrială în sco

puri militare a fost anul trecut de 127 mi
liarde dolari.
• la seara întregii planete sînt direct 

său indirect implicați in activități mili
tare cel puțin 50 milioane de oameni, în
tre care 25 milioane in forțele militare și 
10 milioane in cele paramilitare.
• 500 000 de oameni de știință și ingi

neri — 20°/n din numărul lor total în 
lume — sînt cuprinși în activitatea de 
cercetare și proiectare in scopuri milita
re, pentru care se cheltuiesc anual cel 
puțin 35 miliarde de dolari, respectiv o 
pătrime din totalul cheltuielilor totale de 
acest gen efectuate pe plan mondial.
• cel puțin 5 milioane de persoane sini 

încadrate în producția de arme.
Grupul de experți recomandă guverne

lor să studieze de urgență posibilitatea re- 
alocării resurselor folosite in prezent în 
-scopuri militare pentru soluționarea pro
blemelor economice și sociale pe plan na
țional. In același timp, se recomandă crea
rea unui fond internațional pentru ddzvol- 

'■tare din sumele economisite ca urmare a 
măsurilor, de dezarmare și folosirea unei 
părți din nicest fond în. vederea soluționă
rii unor probleme stringente ale țărilor în 
curs de dezvoltare, cum ar fi dezvoltarea 
industriei alimentare, redarea unor pă- 
minturi agriculturii sau dezvoltarea sec
torului energetic.

Relevind avantajele economice și sociale 
ale dezarmării — cărora, se subliniază, 
ar trebui să li se facă mai multă publici
tate — studiul constată că o reducere 
semnificativă a cheltuielilor militare și re- 
alocarea sumelor eliberate in scopuri civi
le ar fi suficientă pentru acoperirea tre
buințelor de bază ale întregii populații a 
globului. Această recohversiune ar avea 
un efect stimulator și nu depresiv — cum 
se afirmă în unele cercuri — asupra creș
terii'economiei mondiale, avansîndu-se 
ipoteza sporirii cu cel puțin 3,7% pe an a 
produsului mondial brut chiar in cazul 
unei reduceri modeste a cheltuielilor mi
litare.

Documentul scoate în evidență și o se
rie de modalități prin care industria poa
te fi reorientate de la scopuri militare la 
scopuri civile, amintind că un raport an
terior al Națiunilor Unite identificase pes
te 70 de modalități de folosire in scopuri 
civile a cercetării și proiectării militare. 
Există indicii că necesități de import ale 
țărilor în curs de dezvoltare cum ar fi 
cele de utilaj și echipament de pescuit, 
minier, agricol, pentru construcții ar putea 
fi lesne acoperite prin eliberarea tehnolo
giei industriale folosite in prezent pentru 
producerea de armament.

Se poate cu ușurință observa că în cea 
mai mare parte a constatărilor, concluzi
ilor și recomandărilor cuprinse in acest 
raport se regăsesc idei, principii și soluții 
susținute cu consecvență de țara ' noastră.

D.D.
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Priorități M rcoriciitari în dezvoltare

CALITATEA - 
componentă de bază a strategiilor 

de dezvoltare
APARIȚIA în ultima perioadă a 

unor factori noi pe piața mondială, in
tensificarea influenței unor factori mai 
vechi au determinat, între altele, o 
sporire a rolului calității și îmbogățirea 
conceptului însuși de calitate, lărgirea, 
sferei sale de cuprindere. Acțiunea 
unor asemenea factori, ca : intensifi
carea concurenței, tendința de creștere 
puternică a cheltuielilor de producție 
și a cheltuielilor de desfacere, reacția 
mai lentă a pieței la modificarea ce
rințelor consumatorilor, stagnarea din 
unele ramuri industriale, inflația, in
tensificarea relației dintre succesul pe 
piață și calitatea producției, răspîndirea 
rapidă a practicii de a stabili standar
de ale calității satisfăcătoare ș.a., de
termină elaborarea unor strategii ale 
calității, a unor programe de măsuri 
permanente pentru ridicarea nivelului 
acesteia. Principalele aspecte ale pro
blemei au fost nu demult dezbătute la 
cea de-a 25-a conferință a Organizației 
europene pentru controlul calității, des
fășurată la Paris, la care au participat 
peste 500 de specialiști din 33 de țări.

Pe acest fond — aprecia la conferin- | 
ță A.V. Feigenbaum, președintele corn- ! 
paniei americane „General Systems'*  — 
elaborarea și înfăptuirea unor ample 
programe de ridicare a calității au con
dus la stabilirea unei reputații durabi
le pentru mărfurile fabricate de o se
rie de firme, la lărgirea producției a- 
cestora și la scăderea cheltuielilor de 
producție aferente, la sporirea venitu
rilor realizate de firme și de stat, în 
ansamblu. La nivelul companiilor, o- 
rientările esențiale ale acestor progra
me în etapa actuală constau în : lan
sarea de noi produse în vederea întări
rii poziției deținute de compania res
pectivă pe diferite piețe, un control 
mai eficient asupra cheltuielilor de 
producție, elaborarea și aplicarea stra
tegiei economice a companiei în 
scopul de a ridica rentabilitatea activi
tății sale.

O asemenea abordare strategică, de 
dată destul de recentă, se deosebește 
principial de conducerea calității la ni
velul diverselor servicii specializate, 
practicată pînă nu de mult și care con
sta, în esență, în cercetarea mărfurilor 
și testarea acestora, în aplicarea unor 
operații de control, cu folosirea mijloa
celor tehnice de măsură și analiză ; ca 
atare, ea nu permitea decît o valorifi
care limitată a rezervelor existente, în 
domeniul calității, concentra efor
turile numai asupra anumitor faze ale 
îmbunătățirii acesteia.

Extinderea strategiei calității se da- 
torește, în primul rînd, faptului că în 
condițiile inflației accentuate din ulti
mii ani din țările capitaliste, cumpă
rătorii acordă o importanță majoră 
unor caracteristici ale produselor, ca 
economicitatea și siguranța în exploa
tare, fiabilitatea, durabilitatea, ușurin
ța deservirii ș.a. în al doilea rînd, s-a 
ajuns la convingerea că îmbunătățirea 
calității constituie una dintre cele mai 
eficiente căi de ridicare a productivi

tății muncii și de reducere a cheltuieli
lor în actualele condiții sociale și eco
nomice.

în această nouă concepție s-a recurs 
la modificarea principalului indicator 
al eficienței economice a producției, 
respectiv ș-a trecut de la cerința 
„unui volum cît mai mare de produse, 
raportat la o unitate de resurse utili
zate**,  la urmărirea „unui volum cres- 
cind de produse și servicii de calitate 
superioară, raportat la o unitate de 
resurse utilizate"*.  Se apreciază că, 
chiar și in întreprinderi industriale 
bine organizate există „sectoare fictive 
de producție", care se ocupă cu pune
rea la punct a unor produse de calitate 
necorespunzătoare, imobilizind în acest 
scop între 15 și 40 la sută din capaci
tățile de producție. Or, programele 
moderne de conducere a calității con
tribuie la ridicarea eficienței activită

de eTlifn»rata om0ke2inâ ° ~ rezultat pl imbogățirii conceptului
de calitate • O abordare principial nouâ a conducerii calității • Im- 
sTtoTn ♦Cal,t5ii ’ ^,e.vrtia,â de ridicare ° efiaentei • De fa 

lorlficatl i Calitot«r ° Capacitâ^ de P^cție realmente va-
lonficate • Calitatea - obiectiv prioritar în proiectarea produselor 
• Aplicarea programelor de conducere a calității - cea mai avantajoasă

ții întreprinderii, între altele, și prin 
transformarea acestor „producții ficti
ve" în capacități de producție realmen
te valorificate.

Ca atare, în cercurile de specialitate 
se consideră că la elaborarea și finan
țarea programelor moderne de condu
cere a calității acestea trebuie tratate 
ca principala rezervă potențială a pro
ducției, alături de programele privind 
investițiile de capital, dezvoltarea di
feritelor procese de producție, spori
rea productivității muncii și aplicarea 
unor noi tehnologii — ridicarea cali
tății constituind o condiție și un obiec
tiv al realizării celorlalte programe 
enumerate.

Modificarea fundamentală a conținu
tului programelor de ridicare a calită
ții este și o urmare a faptului, că, după 
cum a evidențiat experiența unor fir
me avînd o participare activă pe piața 
internațională, rezolvarea a 80—90 la 
sută din problemele fundamentale ale 
calității, care se cer soluționate în pre
zent, depășește cadrul activității servi
ciilor tradiționale de control al calită
ții. Aceasta înseamnă că măsurile de 
îmbunătățire a calității trebuie să se 
orienteze în mod sistematic în direcția 
perfecționării marketingului, a produc
ției și a serviciilor prestate după vîn- 
zarea produsului, iar răspunderea pen
tru aplicarea lor să revină factorilor 
de răspundere pe plan administrativ, 
economic, tehnic etc.

Mai mult decît atît, se constată că — 
pentru a transforma calitatea în cri
teriul fundamental al elaborării stra
tegiei unei întreprinderi sau organiza
ții — este necesar să se efectueze o 
reorganizare corespunzătoare a siste

mului său de conducere, astfel ca, îna
inte de toate, calitatea să devină obiec
tivul prioritar în proiectarea produse
lor, să se transforme într-un principiu 
de apreciere a muncii depuse în toate 
subdiviziunile întreprinderii : birouri 
de proiectare, ateliere de producție, 
compartimente comerciale, secții de 
prestare a serviciilor după vînzare ș.a.

După aprecierea unor specialiști cele 
mai ample și concludente rezultate în 
acest domeniu au obținut firmele ja
poneze, prin măsuri cum sînt : gene
ralizarea instruirii muncitorilor asupra 
problemelor conducerii calității, apli
carea unor programe anuale de ridicare 
a calității, exercitarea de către facto
rii conducători (din veriga superioară) 
a rolului călăuzitor în activitatea de 
îmbunătățire a calității produselor etc. 
Acest avans al industriei japoneze poa
te fi ilustrat, de pildă, prin faptul că, 
în timp ce în cadrul companiei ameri
cane „General Motors**  se fac anual — 
în medie pe o persoană angajată — 
cite 0,84 propuneri de îmbunătățire a 
calității, iar din totalul propunerilor se 
aplică doar 22 la sută, în cadrul fir
mei japoneze „Toyota**  (ambele din in
dustria automobilelor) revin anual pe 
un angajat 17.8 propuneri, ponderea 
celor aplicate fiind de 90 la sută.

Pentru a se putea determina raportul 
dintre cheltuielile necesitate de aplica

rea programelor de conducere a calită
ții și beneficiile care rezultă din aceas
ta, în cercurile de afaceri a fost pus în 
circulație chim- și un termen specific — 
„costul calității**,  prin el înțelegîn- 
du-se diferența dintre nivelul ’ efectiv 
al cheltuielilor de producție și desface
re și nivelul la care s-ar putea ajunge 
în condițiile realizării de produse fără 
defecte. In cazul companiei „Interna
tional Telephone and Telegraph**,  „cos
tul calității**  este evaluat la circa 30 la 
sută din volumul cheltuielilor de pro
ducție ; ca efect al aplicării unor pro
grame de îmbunătățire a calității com
pania a realizat economii estimate la 
peste 150 milioane de dolari în perioa
da 1975—1979. De altfel, experiența 
unor firme fruntașe din diferite țări 
ale lumii demonstrează că promova
rea în activitatea lor practică a unor 
programe de îmbunătățire a calității, 
concepute pe baza unei abordări stra
tegice, constituie în prezent cea mai 
avantajoasă investiție de capital.

în ceea ce privește eficiența unei 
strategii naționale a calității, aceasta 
depinde — după cum s-a arătat la con
ferință — de înțelegerea faptului că 
programele complexe de îmbunătățire 
a calității reprezintă cea mai impor
tantă resursă la scara întregii țări, de 
abordarea soluționării problemelor eco
nomice fundamentale prin prisma ca
lității producției fabricate și, în sfîrșit, 
de acordarea asistenței necesare pentru 
transpunerea în viață a măsurilor de 
îmbunătățire a calității, elaborate în 
diverse întreprinderi.

N. P.



U. R. S. S.Accente calitative în actualul cincinal
UNIUNEA SOVIETICĂ este în prezent angajată din plin în rea

lizarea hotărîrilor celui de al XXVI-lea Congres al P.C.U.S., care 
prevăd accentuarea rolului factorilor intensivi în asigurarea dezvol
tării stabile a economiei naționale, în condiții de eficiența sporita.

Asa cum se subliniază in documentele Congresului, realizai ea 
acestui obiectiv fundamental presupune un complex de masuri 
economice, tehnice, sociale si organizatorice care să conducă la 
folosirea mai rațională a potențialului de producție al țăru și eco
nomisirea pe toate căile a resurselor de toate genurile. Avind nu
meroase elemente de continuitate cu evoluția anterioara a eco
nomiei sovietice, strategia dezvoltării pentru anii ’80 tine în ace
lași timp seama de condițiile specifice ale acestei perioade, caracte
rizate în primul rînd de necesitatea atragerii eficiente în circuitul 
economic a resurselor de combustibili, energie si materii prime mi
nerale din regiunile estice si nordice ale tării, cu condiții mai grele 
și cu un cost mai ridicat de exploatare și de transport, precum și 
de încetinirea substanțială a creșterii volumului resurselor de 
muncă.

Economisirea este un imperativ al vremurilor noastre chiar 
pentru o tară bogată în resurse naturale cum este Uniunea Sovie
tică. se arăta la Congres, subliniindu-se necesitatea reducerii con
sumului de materii prime si energie pe unitatea de venit național, 
în ce privește brusca încetinire a creșterii resurselor de muncă, 
dacă în întreg deceniul 1970—1980 efectivul personalului muncitor a 
sporit cu peste 20 milioane de oameni, dintre care cu 112 milioane 
în ultimii cinci ani. în actualul cincinal creșterea va fi de numai 
3,3 milioane, iar în următorul cincinal și mai redusă. Această evo
luție. ni se explica recent la Comitetul de stat pentru muncă și 
probleme sociale al U.R.S.S.. reflectă atît consecințele ultimului 
război mondial, cit si micșorarea natalității începută încă la sfirși- 
tul anilor ’50 (nivelul ei s-a redus de două ori de atunci) sub in
fluenta creșterii nivelului de trai, a urbanizării, a atragerii femei
lor în producție si a altor factori, cunoscuti și în alte țări.

Un alt element nou in anii ’80 fată de perioada anterioară ii re
prezintă majorarea bruscă a numărului celor ajunși la vîrsta pen
sionării. care va fi de 1,6—1,7 ori mai ridicat decit in deceniul 
trecut. Cu alte cuvinte, in vreme ce afluxul de tineret in cîmpul 
muncii cunoaște o îngustare, numărul celor care se pensionează 
sporește, diminuind disponibilul de forță de muncă. Dacă la această 
evoluție prezentată — atrage atenția agenția de presă Novosti — 
adăugăm creșterea rapidă a necesarului de forță de muncă in sfera 
serviciilor, a cărei dezvoltare accelerată reprezintă una din prio
ritățile actualei etape de dezvoltare a economiei sovietice, se con
stată că practic disponibilul rămas sferei productive este foarte 
redus. în anul 1979, spre exemplu, sfera neproductivă a absorbit 
jumătate din afluxul de forță de muncă.

La tabloul de mai sus. alcătuit pe baza datelor statistice medii 
pentru o tară imensă, mai trebuie adăugat un element : marile di
ferențe care există în teritoriu sub raportul sporului demografic și 
al resurselor de muncă. în vreme ce in republicile baltice și în 
multe regiuni ale R.S.F.S.R.. puternic dezvoltate din punct de ve
dere economic, volumul resurselor de muncă va crește doar foarte 
puțin sau chiar se va reduce absolut, iar natalitatea scăzută va 
adinei în perspectivă lipsa de forță de muncă, în alte zone ale tării 
precum Asia Centrală si Transcaucazia există resurse de muncă su
ficiente. iar natalitatea este mult mai ridioată.

Reflectând aceste particularități „Direcțiile principale ale dez
voltării economice si sociale a U.R.S.S. în anii 1981—1985 și în pe
rioada pînă în anul 1990“, adoptate de cel de al XXVI-lea Congre- 
al P.C.U.S., prevăd dezvoltarea prioritară a zonelor extrem de bo
gate în resurse energetice si in materii prime din estul tării, pre

cum și a zonelor dispunind de cele mai mari rezerve de forță de 
muncă.

Deși presupune investitiii inițiale ridicate si are loc în condiții 
de climă dintre cele mai aspre, valorificarea marilor bogății natu
rale ale Siberiei și Orientului îndepărtat corespunde concepției de 
bază a strategiei pentru anii ’80 — intensificarea intregii producții 
sociale — prin aceea că este prevăzută a avea loc pe baza tehnicii 
celei mai moderne, oare necesită relativ putină forță de munca, dar 
cu o înaltă productivitate. Pentru atragerea si stabilizarea forței de 
muncă necesare, mai ales a tineretului, in regiunile nordice și es
tice ale tării. Directivele prevăd stimularea nu numai prin inter
mediul unei retribuții mai ridicate, ci si prin accelerarea în aceste 
zone a programului de construcții de locuințe, creșe și grădinițe, 
case de cultură, ca si prin îmbunătățirea aprovizionării cu bunuri 
de larg consum si a rețelei de servicii.

în cazul unor zone bogate în resurse de muncă, cum sînt Asia 
Centrală. Kazahstanul și altele, se preconizează dimpotrivă dez
voltarea mai accentuată a ramurilor de activitate care necesită un 
mare volum de muncă (paralel cu un consum redus de materii 
prime și energie), ceea ce presupune pregătirea pe o scară mai 
largă de muncitori calificați din cadrul naționalităților autohtone, 
înainte de toate din rîndurile tineretului sătesc, cu atit mai mult cu 
cit vechile regiuni industrializate nu mai sint in situația de a se putea dispensa de specialiști.

în același timp are loc un proces de răspindire a industriei în 
teritoriu, prin construirea unor întreprinderi specializate sau a unor 
filiale ale întreprinderilor existente, in zone pină acum lipsite de 
industrie și în care agricultura nu poate asigura ocuparea intregii 
populații. Acest proces reflectă de altfel o orientare la scara 
intregii tari, și anume aceea de limitare a creșterii marilor orașe și 
de dezvoltare cu precădere a orașelor mici și mijlocii. Aceluiași 
deziderat al mai bunei utilizări a forței de muncă și atenuării carac
terului sezonier al muncii in mediul rural ii răspunde și dezvoltarea 
unor activități industriale in colhozuri, pc linia prelucrării propri
ilor’ materii prime, iar in unele cazuri chiar prin efectuarea unor 
operații ca asamblarea unor produse industriale, de regulă bunuri 
de folosință îndelungată. în acest mod se răspunde si unei alte 
sarcini caracteristice celui de al XI-lca cincinal și anume dezvol
tarea intrucitva mai rapidă a grupei industriale B in raport cu a rupi A.

în zonele in care se prognozează accentuarea deficitului forței 
de muncă, cum sint partea europeana a tarii si Uralul, economia 
se va dezvolta aproape exclusiv pe baza mai bunei utilizări a po- 
ten; talului de producție exi-tent. Aceasta înseamnă că acolo nu se 
vor construi noi obiective industriale, ci se va proceda numai la 
recons țruirea și reutilarea întreprinderilor existente, fără sporirea 
numărului celor angajați.

Principala rezervă in condițiile reducerii disponibilităților de 
forță de muncă în anii 80 o reprezintă fără îndoială utilizarea 
mai rațională a forței de muncă existente. Una din principalele căi 
care se prevăd a fi urmate pentru realizarea acestui imperativ este 
reducerea ponderii muncii manuale cu ajutorul mecanizării com
plexe si automatizării, tinînd seama că din 126 milioane persoane 
ocupate in economia națională, circa 40 milioane prestează încă 
muncă manuală. Rezerve importante în această direcție oferă de 
exemplu secțiile auxiliare, în primul rînd în ce privește operațiile de 
incărcare-descărcare, chiar din întreprinderi în care secțiile prin
cipale sint dintre cele mai modeme. Eliberarea acestei forțe de 
muncă va permite celor în cauză desfășurarea unei activități mai 
productive si mai bine remunerate, croind în același timp și condi
ții mai favorabile pentru atragerea femeilor in producție.' Soluțio
narea problemei atragerii forței de muncă feminine în interesul so
cietății este strîns legată de îmbunătățirea în continuare a condi
țiilor de muncă si de viată .ale femeilor, inclusiv sub raportul po
sibilității muncii la domiciliu, domeniu care se bucură în prezent 
de cea mai înaltă atenție. O preocupare similară se manifestă 
pentru atragerea în mai mare măsură a pensionarilor, în special în 
sfera serviciilor.

Totuși, principala contribuție la sporirea în continuare a pro
ducției sociale va veni din partea creșterii productivității muncii 
sociale, cu 17—20 la sută în perioada 1981—1985. (in industrie creș
terea urmind să fie mai rapidă, și anume cu 23—25 la sută). ast
fel încît pe această oale să se obțină 85—90 la sută din sporul ve
nitului național, față de 50—70 la sută in cincinalele anterioare, 
în acest scop, alături de ridicarea nivelului de înzestrare tehnică a 
muncii, de creșterea în continuare a calificării și a nivelului de cul
tură generală al celor ce muncesc, de organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, se acționează și în direcția întăririi dependenței 
cuantumului retribuției de contribuția fiecărui lucrător la creșterea 
productivității muncii, la îmbunătățirea calității produselor și la eco
nomisi; "a tuturor categoriilor de resurse.

în felul acesta planul cincinal 1981—1985 oare urmează să fie 
adoptat va consemna că și în condițiile apariției unor factori res
trictivi economia sovietică va continua să se dezvolte stabil, pe o 
linie ascendentă.

Dinu DRAGOMIRESCU |



Mutații in industria 
automobilelor

ANII 1978—1980 au marcat mutații 
considerabile în repartiția producției de 
automobile între diferitele țări și firme 
producătoare din lumea capitalistă. Gra
ficul alăturat (incluzînd firmele cu o 
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producție anuală de cel puțin 2 milioane 
de automobile) ilustrează puternicul 
recul înregistrat de primele două firme 
în ierarhia mondială — „General Mo
tor’s" și „Ford“, ambele din S.U.A.. în 
condițiile expansiunii cvasicontinue a 
companiilor japoneze „Toyota" si „Nis
san", precum și a firmei vest-germane 
„Volkswagen". în ceea ce privește prin
cipalele firme franceze — .,Peugeot" și 

..Renault" — scăderea producției înre
gistrată de prima dintre ele a fost în 
mare parte compensată de creșterea 
acesteia în cazul celei de a doua.

Mutațiile menționate au coincis, pe 
planul exportului de automobile, cu o 
puternică ofensivă a firmelor japoneze 
pe piețele externe, soldată cu un spor 
de 43,5% al vînzărilor efectuate anul 
trecut în America de Nord (circa 2,6 
mii. de vehicule), de 20,6% în țările 

vest-europene (peste 1,2 mil.), de 18,8"<, 
în Asia (peste 1,1 mii.), de 6,4% in ță
rile Americii centrale și de sud (aproa
pe 400 mii) etc. Ofensivă care a dus la 
intensificarea concurentei pe piața mon
dială a automobilelor, la promovarea de 
către o serie de țări capitaliste dezvol
tate a unor măsuri de disuaziune sau 
chiar de limitare a penetrației automo
bilelor japoneze pe piața lor internă. 

patru ori în intervalul I960—1980, în
treaga cantitate de cupru fiind apoi ra
finată și prelucrată în tară (sub formă 
de fire, cabluri, aliaje etc.) ; o altă rea
lizare importantă o constituie punerea 
în funcțiune. în cincinalul trecut, a uzi
nei de ferocrom de la Burrel. care a 
marcat începutul prelucrării în tară a 
minereului de crom extras.

Modernizarea sistemului 
informațional

CONFORM estimatiilor. în țările ne- 
socialiste existau la mijlocul acestui an 
circa o mie de bănci (sau baze) de date, 
care furnizează — sub diferite forme — 
informații la distantă : dintre acestea 
36 sînt destinate organelor de presă, din 
care zece transmit referințe, zece — in
formații integrale si șaisprezece — copii 
după documente. în marea lor majori
tate. băncile de date deservind presa 
sin*  concentrate în statele capitaliste in
dustrializate : S.U.A.. țările Europei oc
cidentale. Japonia. Canada ș.a.

Relevind că în cea mai mare parte a 
publicațiilor nu numai din țările în curs 
de dezvoltare, dar și din țările capita
liste dezvoltate serviciile de documen
tare continuă să elaboreze manual di
ferite fișe și dosare, ziarul Le Monde 
se pronunță pentru stăvilirea risipei de 
timp și de energie in acest domeniu. El 
consideră oportună elaborarea, de către 
stat, a unei politici coerente de dotare 
a presei cu sursele de informare nece
sare. care să ducă — pe baza colaboră
rii cu și între diferitele organe de presă 
— la realizarea unor bănci de date si 
a unor instrumente de vehiculare a in
formației. corespunzătoare cerințelor 
specifice ale presei.

Spania: pledoarie pentru 
dezvoltarea cercetării 

proprii

EXAMINÎND problemele dezvoltării 
tehnologice a economiei spaniole, publi
cația Unesid relevă că. bazîndu-se în 
mare măsură pe importul de tehnici si 
tehnologii. Spania a reușit să avanseze 
pe locul 11 în lume în privința nivelu
lui dezvoltării industriei. Totuși, puter
nica dependentă de tehnologiile străine 
este considerată acum o frînă în calea 
dezvoltării industriei, a procesului de 
înlocuire a importurilor prin producția 
proprie, reducînd în același timp com
petitivitatea la export a produselor spa
niole.

în Spania cheltuielile întreprinderilor 
pentru cercetare cu caracter tehnologic 
reprezintă doar jumătate din investițiile 
destinate achiziționării tehnologiilor 
străine. în timp ce în S.U.A. rațjortul 
respectiv este de 200:1, iar în Franța, 
R.F.G. și Japonia de 5:1. în aceste con
diții plățile Spaniei pentru tehnologiile 
importate și pentru ajutorul tehnic pri
mit din străinătate au sporit de la 9.1 
miliarde pesetas în 1970 la 34,7 miliarde 
în 1979, deficitul la acest capitol al ba
lanței de plăți urcînd la 21,1 mlrd. pe
setas. Ținînd seama că în prezent chel

tuielile pentru cercetările științifice re
prezintă în Spania numai 0,3% din pro
dusul intern brut al tării (față de 2.49% 
în S.U.A.. 2,07% in R.F.G.. sau 2.05% 
în Anglia), publicația amintită pledează 
pentru o politică mai activă de stimu
lare a cercetărilor în domeniul tehnolo
giei, precum și pentru diversificarea 
acestora.

Progresele metalurgiei 
albaneze

METALURGIA — ca ramură indus
trială de sine stătătoare — s-a consti
tuit în Albania în perioada postbelică, 
producția de metale feroase dezvoltîn- 
du-se din deceniul al optulea. în cursul 
cincinalului 1976—1980 producția de 
oțel a sporit de 2,6 ori, ea acoperind în 
mare măsură necesitățile economiei na
ționale și contribuind la reducerea im
porturilor respective ; în prezent în tar; 
se fabrică peste 50 mărci de oțel și peste 
60 tipuri de laminate din oțel, gama 
produselor urmînd să fie lărgită în ac
tualul cincinal cu diverse tipuri de țevi 
și conducte pentru industria petrolului 
și gazelor, pentru construcțiile de ma
șini. cu tablă groasă si subțire, cu ote
luri inoxidabile etc.

în cadrul producției de metale ne
feroase cea de cupru brut a crescut de

Japonia : reducerea 
dependenței 

de petrolul importat

PONDEREA importurilor în consu
mul general de energie primară in Ja
ponia reprezenta anul trecut aproape 
90 la sută, ponderea țițeiului în balanța 
energetică — 66,5 la sută, fiind mai ri
dicată decit in S.U.A., R.F.G. și alte țări 
occidentale.

Ținîndu-se seama de faptul că Japo
nia e<*e  nevoită să importe neste 99 la 
sută din cantitatea necesară de petrol 
și ca o cotă relativ ridicata din consu
mul acestuia din urmă revine sectorului 
industrial (40 la sută din total) și ener
getic, au fost adoptate o senie de mă
suri de stimulare a utilizai ii eficiente a 
energiei în domeniile respective, inclu
siv prin acordarea unor facilități fiscale 
pentru investițiile în economisire. între 
altele, printr-o decizie a guvernului ja
ponez 4 500 de întreprinderi partiapă la 
un program de gospodărire a energiei, 
care prevede numirea în fiecare între
prindere a unor responsabili cu proble
me energetice (solicitați să urmeze un 
curs special de pregătire), precum și 
controlarea eficienței energetice a pro
cesului respectiv de producție indus
trială.
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Creștere economică
CREȘTEREA economică este un fenomen complex 

care, ele fapt, reprezintă scopul final al oricărei eco
nomii puse în slujba omului. Un dublu motiv îndeamnă 
a o asemenea finalitate : 1) nevoile individuale și co
lective cresc, iar ele nu pot fi satisfăcute decît printr-o 
creștere corespunzătoare a economiei ; 2) orice socie
tate este integrată în schimbul internațional de valori 
materiale și de servicii ; ea nu-și poate menține poziția 
în cadrul acestui schimb decît dacă economia ei crește 
și, în felul acesta, este pregătită să facă față în cit mai 
bune condiții concurenței internaționale.

Existența și dimensiunile fenomenului creșterii eco
nomice nu pot fi stabilite decît dacă se ia în conside
rare o perioadă de timp mai îndelungată, dacă pentru 
această perioadă există date suficiente pentru măsura
rea creșterii și dacă sînt eliminate mișcările sezoniere 
și ciclice. Este adevărat că atunci cînd există realmen- 

I te, creșterea economică se poate nu numai cuantifica, 
ci și intui, simți, în cazul în care ea se reflectă cu su
ficientă pregnanță în mișcarea mai vioaie a producției 
și comerțului, în ridicarea efectivă a nivelului de trai. 
Nu este însă mai puțin adevărat că o politică a creșterii 
economice nu se poate baza pe simplul sentiment al 
creșterii. Ea are nevoie de indicatori statistici care să 
măsoare cît mai exact creșterea.

în cele mai multe cazuri, indicatorul care cuantifică 
creșterea economică este produsul social (în capitalism: 
produsul intern brut — P.I.B. — sau produsul național 
brut — P.N.B). Pentru o oglindire fidelă a procesului 
creșterii economice, acești indicatori trebuie expri
mați în termeni reali, adică în prețuri constante, astfel 
îneît să fie eliminate influențele creșterii prețurilor. 
Trebuie însă remarcat că punctul de vedere cantitativ 
nu este suficient, ' creșterea economică implicînd și 
transformări structurale în economie, în rîndurile popu
lației, pe plan instituțional.

Noțiunea de creștere economică nu este echivalentă 
cu aceea de progres. Această echivalentă se stabilește 
numai în ipoteza în care binefacerile creșterii eco
nomice sînt repartizate în mod echitabil între diferitele 
pături ale societății, dacă întreaga societate benefi
ciază în mod echilibrat de efectele pozitive ale creșterii, 
ceea ce nu este întotdeauna cazul.

Creșterea economică se poate desfășura fie linear, fie 
exponential. în primul caz, variabila crește constant 
de la un an la altul. în al doilea caz, variabila crește 
cu fiecare an mai mult. Cercetările efectuate în acest 
domeniu disting trei faze ale creșterii : faza de pregă
tire, în cursul căreia se produc in economie transfor
mări structurale lente care vor permite creșterea ; faza 
de decolare, în care se declanșează rapid procesul creș- 

• terii și, în fine faza de creștere susținută și cumulativă, 
în care nivelul activității este tot mai ridicat, insă rit
mul este ceva mai lent decît in faza precedență. Fac
torii principali ai creșterii sînt : populația (mai precis 
forța de muncă), investițiile, inovațiile și dezvoltarea 
schimburilor internaționale.

C. K.

Criterii ale 

competitivității

Maria Busui- rc. Huși — 
Un studiu efectuat in 1979 
sub auspiciile organizației 
,Forum europeeri de ma
nagement" asupra capaci
tății de concurență a in- 
lustriei dintr-un număr d ’ 
16 țări vest-europene a 
condus la concluzii care 
contrazic opinia larg răs- 
pindită. Astfel, luîndu-se 
in considerați" zece fac
tori care exercită o influ
ență fundamentală asu
pra competitivității (ca : 
dinamismul economiei, e- 
fieiența industriei și chel
tuielile de producție, di
namismul pieței și cel al 
activității financiare, cali
tatea resurselor de muncă, 
rolul jucat de stat, gradul 
de participare a econo
miei naționale la diviziu
nea internațională a mun
cii, stabilitatea social-po- 
litică ș-a.), a rezultat că 
pe primele două locuri se 

situează R.F.G. și Elveția 
— respectiv țâri cu valu
tele cele mai stabile și cu 
cele mai ridicate salarii 
din lumea capitalistă, iar 
pe ultimele locuri — Ir
landa. Grecia și Portuga
lia. țări in care cei doi 
indicatori menționați pre
zintă și cele mai scăzute 
nivele.

O explicație furnizează 
un alt studiu, elaborat in 
același an in cadrul Co
munității Economice Eu
ropene, al cărui autori au 
ajuns la concluzia că im
porturile efectuate de ță
rile capitaliste dezvoltate 
din țările in curs de dez
voltare constau, in pro
porție de 70%, din produ
se inglobind putină mun
că calificată, în timp ce in 
cadrul schimburilor din
tre statele capitaliste dez 
voltate aceleași produs: 
dețin o pondere de 54%. 
In ceea ce privește ponde
rea producției furnizat 
de ramurile care necesită 
investiții reduse de capi 
tal, acestea sînt — în ca
drul celor două fluxuri 
comerciale menționate — 
de 68°fo și respectiv 42°/o. 

Or. conform unei clasifi
cări efectuate de experți 
ai O.C.D.E.. principalele 
trei grupe de mărfuri, a 
căror pondere dominantă 
in export asigură o situa
ție avantajoasă în cadrul 
sistem ului diviziunii in
ternaționale a muncii, 
sint : produsele furnizate 
de ramuri, dinamice, pur
tătoare ale progresului 
tehnic, legate strins de 
activitatea de cercetare și 
dezvoltare; semifabricate
le utilizate in majoritatea 
proceselor tehnologice și 
care determină condițiile 
de funcționare a aparatu
lui de producție; princi
palele mijloace de pro
ducție (mașini și aparate 
electrotehnice, motoare 
ș.a.j.

Autoapro vizionare

Delia Ștefan, Călărași — 
Autoaprovizionarea intr-o 
măsură cît mai ridicată cu 
produse agroalimentare si 
combustibil este o proble
mă la ordinea zilei în nu
meroase metropole mai a- 
les din țările in curs de 
dezvoltare, cu condiții de 
climă dintre cele mai di
verse. Ea se pune cu tot 
mai multă acuitate De mă
sură ce sporește ponderea 
populației urbane din a- 
ceste țări (in anul 2000 ea 
va aiunge. pe ansamblul 
..lumii a treia", la circa 
45" v din totalul popu
lației). In Asia, de nildâ, 
populația urbană a crescut 
de peste două ori și jumă
tate intre 1950 și 1975. 
trecind de Ia 218 la 574 
milioane de locuitori, cu 
perspectiva de a ajunge 
la 1 400 milioane la sfir- 
situl secolului. In acest 
context, un arad cit mai 
inalt de autoaproviziona- 
re a orașelor este indis
pensabil pentru realizarea 
acoperirii din producție 
proprie la nivel national 
a consumului țărilor în 
curs de dezvoltare si in 
consecință pentru redu
cerea dependentei lor de 
importul tot mai costisi
tor de produse agricole. 

IN AJUTORUL CELOR CE STUDIAZĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID

,,Revista economicâ" începe publicarea consultațiilor 
in ajutorul celor ce studiază în învățămîntul politico-ideolo
gic de partid, pentru cursul „Probleme fundamentale ale 
economiei socialiste, ale aplicării noului mecanism econo- 
mico-financiar în etapa edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România". Primele 4 consultații vor fi 
publicate în suplimentul numărului 47 din data de 20 noiem
brie a.c.

de regulă din citeva țări 
dezvoltate.

Potrivit revistei De
velopment Forum (sep
tembrie 1981). în lume e- 
xistă si în prezent nu
meroase orașe care se au- 
toaorovizionează într-o 
măsură considerabilă cu 
legume proaspete (Bei
jing. Shanghai, Lusaka, 
Singapore. Hongkong), cu 
lemne de foc sau cu bio- 
gaz (Addis Abeba în E- 
tiopia. Lae în Panua — 
Noua Guinee etc.).

Un factor care acțio
nează in favoarea acestei 
tendințe este proveniența 
rurală a multora dintre 
locuitorii orașelor, res
pectiv experiența lor so
lidă de cultivatori, pre
cum si concentrarea în 
orașe a numeroși ingineri 
agronomi și silvici (la fa
cultăți si institute de cer
cetări) care pot aduce un 
snrjiin prețios pentru va
lorificarea fiecărui petec 
de pămînt, inclusiv a 
balcoanelor si acoperișu
rilor unor locqinte.

Constatind că in țările 
in curs de dezvoltare gră
dinile particulare de pe 
lingă case sint încă cul
tivate în mod curent, 
chiar în marile orașe, re
vista citată aiunge Ia 
concluzia că deși volu
mul producției obținute 
pe aceste terenuri este 
destul de aleatoriu, im
portanta sa in ce or iveș
te acoDerirea nevoilor a- 
limentare ale Dooulatiei 
citadine este in moi cnri 
în prezent puternic subes
timată.

Petroliere gigant

Viniciu Dobrică, Pie- 
treșita — Afirmația că 
„era petrolierelor gigant a 
trecut" — bazată pe con
statarea că actualmente 
61% din superpetroliere 
nu sint utilizate în scopul 
pentru care au fost con
struite sau stau fără nici 
o întrebuințare — este 

contestată de numeroși 
experți, care relevă că 
navele respective rămîn 
in continuare mijlocul cel 
mai eficient de a trans
porta pe distanțe lungi 
mari cantități de petrol. 
Cu alte cuvinte, ele ră- 
min necesare, dar în nu
măr mai mic, datorită re
ducerii relative a cererii 
de petrol sub impulsul 
măsurilor de economisire 
a energiei. întrebuințările 
date petrolierelor de pes
te 150 000 tone (unele 
chiar de peste 309 090 
tone) devenite disponibi
le sint extrem de variate. 
Una dintre ele este utili
zarea navelor ca depozi
te plutitoare (o treime 
din flota niponă de su
perpetroliere are această 
destinație. în rada portu
lui Iwo Jima, iar pe plan 
mondial peste 130 nave, 
respectiv un superpetro- 
ier din șapte). Cantitatea 

de petrol depozitată in a- 
cest mod a ajuns la 30 
milioane tone, volum du
blu față de cel de la 1 iu
nie a.c. Alte asemenea 
nave au fost transforma
te in hoteluri plutitoare în 
zone cu numeroase plat
forme de foraj marin 
(cum ar fi Golful Mexic, 
mările din S.E. Asiei, la
cul Maracaibo din Vene
zuela etc.). O serie de 
nave au fost ancorate in 
..golfuri de parcare" (in 
Filipine. de pildă), contra 
unei taxe de circa 500 000 
dolari pe an. Alternativa 
trimiterii unor nave la 
fier vechi este aminată 
din cauza supraincărcării 
cu comenzi a șantierelor 
care execută această ope
rațiune. iar cea a vînză- 
rii este irealizabilă, chiar

| la prețuri atractive: un 
petrolier a cărui construc
ție a costat 50 milioane 
dolari nu se poate vinde 
uneori nici cu 10 mili
oane. în ciuda acestei si
tuații. căreia nu i se pre
vede o inversare rapidă, 
experții subliniază că va 
mai trece destulă vreme 
pînă cînd superpetroliere- 
le vor deveni un obiect 
de muzeu.
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