


în întâmpinarea Zilei Muncii —
realizarea sarcinilor și angajamentelor 

asumate în întrecere
— Colectivele situate pe locul I în întrecerea

pe primul trimestru al anului —
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE Șl PREPARARE A CĂRBUNELUI 

întreprinderea minieră Vulcan
IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI HIDROELECTRICE 

întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier*
IN INDUSTRIA METALURGICA — SUBRAMURA METALURGIEI FEROASE 

întreprinderea „Ciocanul*  Nădrag
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER Șl UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU METALURGIE, 
CHIMIE, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE Și ALTE RAMURI

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roție*  — București 
IN INDUSTRIA CHIMICA — SUBRAMURA RAFINĂRII Șl PETROCHIMIE 

întreprinderea Rafinăria Ploiești
IN INDUSTRIA EXPLOATĂRII LEMNULUI

întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rimnicu Vilcea 
IN INDUSTRIA TEXTILA (BUMBAC)

Întreprinderea „Filatura românească de bumbac*  Bucurețti
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — SUBRAMURA MORARIT, PANIFICAȚIE 
Șl PRODUSE FĂINOASE

întreprinderea de morărit, panificație și produse făinoase Teleorman 
IN DOMENIUL CONSTRUCȚII-MONTAJ — ALTE MINISTERE 

întreprinderea „Energopetrol*  Cimpina
IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — REGIONALE DE CAI 
FERATE

Regionala de căi ferate lăți
IN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Întreprinderea comercială de stat — mărfuri alimentare Pitești, ju
dețul Argeș

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALE
întreprinderea județeană de gospodărie comunală ți locativă Gorj 

IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE 
HIDROCARBURI

întreprinderea electrocentrale Constanța
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI Șl GAZULUI METAN

Schela de extracție Boldești, județul Prahova
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, MAȘINI AGRICOLE, AUTOCAMIOANE, 
TURISME, RULMENȚI Șl ORGANE DE ASAMBLARE

întreprinderea mecanică fină Sinaia
IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA, ELECTRONICA Șl TEHNICA DE 
CALCUL, ECHIPAMENTE PENTRU TELECOMUNICAȚII Șl AUTOMATIZĂRI 

întreprinderea „Electroaparataj*  — Bucurețti
IN INDUSTRIA CHIMICA — SUBRAMURA CHIMIE ANORGANICA Șl 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Combinatul chimic Rm. Vilcea
IN INDUSTRIA MATERIALELOR NEFEROASE Șl RARE

întreprinderea de alumină Oradea
IN INDUSTRIA CIMENTULUI Șl A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 

întreprinderea de materiale de construcții Brașov
IN INDUSTRIA TEXTILA (MĂTASE, IN, CINEPA, LINA) 

întreprinderea „Libertatea*  Sibiu
IN INDUSTRIA ULEIULUI, ZAHĂRULUI Șl A PRODUSELOR ZAHAROASE 

întreprinderea de ulei „Muntenia*  — Bucurețti
IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC — 
MIXT

întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brațov
IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE

întreprinderea de transporturi auto Gorj
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII Șl DESFACERE A 
MĂRFURILOR — UNIUNI JUDEȚENE

Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere 
□ mărfurilor ți de credit Vilcea

IN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE 
CĂRBUNE

întreprinderea „Electrocentrale*  — Deva
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI Șl PREPARĂRII MINEREURILOR 

Exploatarea minieră Baia Sprie
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR METALURGICE

întreprinderea „Cablul românesc*  — Ploiești
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA FINA 
Șl SCULE, ECHIPAMENT SPECIAL

întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București 
IN INDUSTRIA CHIMICA — SUBRAMURA CAUCIUC Șl MASE PLASTICE 

întreprinderea de anvelope „Victoria*  ~ Florețti, județul Prahova 
IN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI

întreprinderea de mobilier ți decorațiuni „Heliode*  Bucurețti
IN INDUSTRIA CAUCIUCULUI Șl ÎNCĂLȚĂMINTEI

întreprinderea de piele și încălțăminte „Pionierul*  Bucurețti 
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

întreprinderea de confecții Suceava

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI Șl INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI 
întreprinderea piscicolă Zau de Cimpie, județul Mureș 

ÎNTREPRINDERI DE STAT PENTRU CREȘTEREA Șl INGRAȘAREA 
PORCILOR

Combinatul pentru producerea ți industrializarea cărnii de porc Timiș 
IN TRANSPORTURI FEROVIARE — DEPOURI DE CALE FERATA

Depoul Fetești
Inî DOMENIUL CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA

întreprinderea comercială de stat cu ridicatei pentru mărfuri textile- 
încălțăminte Timișoara

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE Șl PRESTĂRI
IN CONSTRUCȚII

întreprinderea de construcții, reparații, administrare locativă Brașov 
IN DOMENIUL TRANSPORTULUI Șl DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

întreprinderea de rețele electrice Tg. Mureș
IN DOMENIUL FORAJULUI SONDELOR DE ȚIȚEI Șl GAZE

Schela de foraj Zemeș, județul Bacău
IN INDUSTRIA PRODUSELOR REFRACTARE

întreprinderea „Carbochim*  — Cluj-Napoca
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII NAVALE Șl ECHIPAMENT AERONAUTIC 

întreprinderea de avioane Craiova
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — ALTE MINISTERE 

întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică 
Satu Mare

IN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE, COSMETICE, COLORANȚI Șl LACURI 
întreprinderea de medicamente și coloranți „Sin to farm" — București 

IN INDUSTRIA CELULOZEI Șl HIRTIEI
întreprinderea de hirtie și carton ondulat Ghimbav, județul Brașov 

IN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII FINE Șl ARTICOLELOR CASNICE
întreprinderea de’ porțelan menaj Curtea de Argeș

IN INDUSTRIA ALIMENTARA - SUBRAMURA INDUSTRIALIZAREA 
CĂRNII

întreprinderea de preparate și conserve din came București 
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA

întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi*
IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR NAVALE

întreprinderea de exploatare portuară Constanța
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE

Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Bacău
IN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Caraș-Severin 
IN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR Șl EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 

întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Suceava 
IN INDUSTRIA DE MAȘINI Șl UTILAJE ELECTRICE, MOTOARE Șl 
MATERIALE ELECTROTEHNICE

întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău
IN INDUSTRIA CHIMICA - SUBRAMURA FIRE Șl FIBRE SINTETICE

Combinatul de fibre sintetice Săvinești
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani
IN INDUSTRIA BERII, SPIRTULUI, AMIDONULUI, APELOR MINERALE 
Șl TUTUNULUI

întreprinderea de bere București
IN DOMENIUL POȘTEI Șl TELECOMUNICAȚIILOR

Direcția județeană de poștă și telecomunicații Sibiu 
IN DOMENIUL COMERȚULUI INTERIOR - ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

întreprinderea de alimentație publică Focșani
IN DOMENIUL RECUPERĂRII Șl VALORIFICĂRII MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE

întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile Botoșani

IN TRANSPORTUL LOCAL
întreprinderea județeană de transport local Vrancea 

INDUSTRIA METALURGICA
Centrala industrială de produse refractare Brașov

INDUSTRIA MAȘINILOR UNELTE, ELECTRONICII Șl ELECTROTEHNICII
Centrale industrială de echipament special București

INDUSTRIA CHIMICA
Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică 

ECONOMIA FORESTIERA, MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Centrala de utilaje și piese de schimb Bucurețti 

INDUSTRIA ALIMENTARA
Centrala industrială de morărit, decorticat, panificație și prod' 
făinoase



SUB SEMNUL ANGAJĂRII PLENARE

PENTRU PROGRESUL EGONOMIGO-SOGIAL
AL PATRIEI

A*  U TRECUT mai bine de nouă decenii de cînd zilei de 
jUk 1 Mai, zi de la mijlocul primăverii, i-a fost conferită 
* *o  semnificație socială majoră. Atunci, în anul 1889, 
acestei date ce în termeni calendaristici anunța plinătatea 
primăverii, reînvierea sevelor vitale ale naturii, i-a fost atri
buit simbolul de zi a solidarității celor ce muncesc, a celor 
oprimați de o orînduire alcătuită inuman, ce permitea se
menilor să-și exploateze semenii, ce consfințea drept legi na
turale polarizarea bogăției și a sărăciei. Astăzi, pe pămînțul 
României socialiste, sărbătorirea Zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc este mai plină de conținut, mai bo
gată în semnificații decît în perioadele precedente. Căci, dacă 
la începuturile sale, sărbătoarea oamenilor muncii de pre
tutindeni dobîndea clar semnificația solidarității de clasă, 
era sărbătoarea mîinilor contopite cu unealta, cu strungul, a 
celor ce voiau un trai mai bun, în orînduirea nouă pe care 
o edificăm pe pămînțul patriei socialiste, in care ne formăm 
pe noi înșine neîncetat 1 Mai reprezintă o sărbătoare a 
tuturor locuitorilor acestei țări, a întregului popor în
frățit în efortul comun, de a asigura vetrei strămoșești un 
loc demn între popoarele lumii, de a trăi în prosperitate și 
pace. însăși ideea solidarității internaționale a devenit astăzi 
cu mult mai largă. încorporate ca principii ale politicii ex
terne promovate de România socialistă, idealurile de pace, 
de întrajutorare cu alte popoare, respectul suveranității și 
independenței tuturor statelor reprezintă proiectarea esenței 
solidarității muncitorești la un nivel mult mai înalt — la ni
vel de politică de stat.

întîiul de mai sărbătorit în anii socialismului dobîndește 
însă și o altă semnificație, mai profundă care se cere subli
niată.’ într-o societate a egalității, într-o țară angajată ferm 
pe calea pregresului, care vrea să se înalțe, prin propriile 
sale forțe, pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, 
această zi de primăvară plină este o sărbătoare a muncii. 
Este un minunat prilej de a cinsti ființa umană prin ce are 
ea mai nobil — munca, de a aduce un omagiu forței geniului 
uman de a, transforma lumea în care trăiește — de a o trans
forma fără să-și pericliteze existența, spre binele celor ce 
trăim astăzi dar și a generațiilor ce vor veni.

SĂRBĂTORIREA, în acest al doilea an al cincinalului 1981— 
1985, a zilei de 1 Mai se desfășoară într-un cadru de puter
nică emulație creatoare ce însuflețește întregul nostru popor 
angajat plenar în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului. Economia românească, socie
tatea în toate compartimentele sale cunoaște prefaceri sem
nificative al căror sens major, vital pentru progresul țării, 
îl constituie afirmarea unei noi calități în fiecare domeniu 
de activitate, creșterea neîntreruptă și substanțială a eficien
ței economice.

Au fost elaborate, cu aportul hotărîtor al secretarului ge
neral al partidului, obiectivele dezvoltării în actuala etapă, 
au fost identificate căile și concretizate mijloacele de în
făptuire a lor. înscrierea României la finele acestui cincinal 
în rîndul țărilor cu dezvoltare economică medie seva sus
ține pe un amplu proces de perfecționare a structurilor eco
nomiei, de orientare pronunțată spre promovarea și asimila
rea operativă a progresului tehnic, de creștere a calității și 
competitivității producției. în decursul celui de al șaptelea 
cincinal se vor dezvolta armonios cele două ramuri de bază 
ale economiei : industria și agricultura, sarcini deosebite re
venind celor ce lucrează în agricultură în ce privește 
creșterea producției, valorificarea superioară a fondului 
funciar și a bazei tehnico-materiale.

Creșterea eficienței și competitivității economiei românești 
are la bază, ca o componentă strategică fundamentală, valori
ficarea superioară a materiilor prime și energiei, produse 
indispensabile derulării unei activități productive normale, 
ritmice, dar a căror procurare de pe piața mondială este su
pusă incertitudinii și fluctuațiilor. în acest sens, alături de 
măsuri de largă cuprindere și al căror efect se vădește în 
timp, cum ar fi restructurarea industriei în funcție de crite
riul energetic — prin dezvoltarea ramurilor, a subramurilor 
și produselor care încorporează cantități cît mai reduse de 
materii prime și energie — se desfășoară, la nivelul fiecărui 
loc de muncă, acțiuni susținute privind reducerea sistemati
că a consumurilor. Deopotrivă cu valorificarea la maximum 
a acestei inestimabile resurse de asigurare cu materii prime 
și energie care este economisirea, un accent aparte se pune, 
după cum se subliniază și în recentele document# de partid, 
pe lărgirea bazei proprii de materii prime și, mai cu seamă, 
energetice. Relevant în această privință, Programul energe
tic aprobat la plenara din 31 martie a.c. precizează căile con
crete prin care se va putea asigura, la sfîrșitul actualului de
ceniu, independența energetică a țării între care restructura
rea producției de energie electrică, extinderea exploatărilor 
carbonifere etc. Realizarea acestor obiective, esențiale pentru 
progresul economico-social al țării, presupune o amplă mo
bilizare a tuturor oamenilor muncii, o participare activă, an
gajată, creatoare.

AFIRMAREA noii calități în toate domeniile de activitate 
pretinde din partea fiecărui cetățean al patriei să muncească 
cît mai bine, cît mai eficient. Căci munca este unicul izvor, 
nesecat, de energie care, încorporat în bunurile ce alcă
tuiesc universul nostru cotidian ne poate face viața mai bo
gată, mai frumoasă. A munci mai bine astăzi înseamnă însă, 
cu prioritate, a infuza fiecare acțiune a noastră cu seva ne
prețuită a gîndirii creatoare. în această perioadă deosebit de 
complexă pe care o parcurge economia mondială, în care se 
afirmă fenomene inedite, adesea cu efecte contradictorii, în 
condițiile în care economia românească își propune, ca sar
cină prioritară, trecerea la o nouă calitate, accentuarea ac
țiunii factorilor economici intensivi, munca creatoare repre
zintă principala resursă — inepuizabilă — a progresului.

într-un cadru de cuprinzătoare și profundă democrație, în 
condițiile angajamentului firesc, necesar, al fiecărui om al 
muncii în sporirea avuției sociale se cer amplificate efortu
rile tuturor oamenilor pentru perfecționarea neîntreruptă a 
activității. Sporirea continuă a eficienței economice, gestio
narea riguroasă, responsabilă a resurselor materiale, afirma
rea activă în diviziunea internațională a muncii — iată 
obiective esențiale ale dezvoltării economiei și societății ro
mânești ce nu pot fi realizate decît prin încorporarea, la fie
care loc de muncă, a noului, prin crearea neîncetată de nou
tate în toate domeniile de activitate : în știință, în tehnică, 
în producție. în același timp, gîndirea creatoare este singura 
în măsură să potențeze nu numai eficiența acțiunilor noas- 
tre de astăzi, dar mai cu seamă să ne orienteze în viitor, să 
ne ajute să stabilim o cît mai înțeleaptă dozare a acțiunilor 
noastre pe termen scurt cu cele ale căror efecte se vor 
concretiza într-un timp mai îndepărtat. Iată de ce acest 
întîi de mai pe care îl sărbătorim anul acesta poate fi con
siderat o expresie a muncii creatoare plină de Jăruire a 
întregului popor pentru înfăptuirea obiectivelor dezvoltării, 
pentru progresul neîntrerupt al patriei socialiste.

Cristian POPESCU
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Agricultura județului Bacău 
pe coordonatele noii revoluții agrare

COMUNIȘTII, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile băcăoane au 
primit cu profundă satisfacție și 

mîndrie patriotică vestea că organiza
ției de partid a județului Bacău i s-a 
conferit Ordinul „Meritul Agricol" clasa 
II-a, pentru rezultatele deosebite obți
nute în îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la principalii indicatori 
din agricultură în anul 1981, rezultate 
care au situat-o pe locul II în întrece
rea dintre județele țării în domeniul 
agriculturii.

Acordarea acestei distincții constituie 
o elocventă expresie a înaltei prețuiri 
pe care partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu o dau 
muncii, eforturilor și dăruirii pentru 
progresul economico-social al patriei, 
pentru creștferea continuă a bunăstării 
întregului popor. Totodată, ea reprezintă 
un puternic și stimulator imbold în 
mobilizarea și mai largă a potențialului 
uman și material de care dispune as
tăzi agricultura județului Bacău, în ve
derea îndeplinirii marilor obiective în 
domeniul agrar, stabilite de Congresul 
al Xll-lea al P.C.R.

Sub conducerea comitetului județean 
al P.C.R., organele și organizațiile de 
partid, colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile agricole au acționat neo
bosit pentru înfăptuirea sarcinilor nori 
revoluții agrare, obținînd și în 1981 — 
cu toate condițiile climatice mai puțin 
favorabile — rezultate bune atît în sec
torul vegetal, cît și în cel al creșterii ani
malelor. Ca urmarea activității depuse, 
au fost livrate la fondul de stat peste 
52 mii tone de grîu, circa 22 mii tone 
de cartofi de toamnă, 32 mii tone de 
legume de cîmp, 27,6 mii tone de stru
guri, aproape 50-mii tone de carne, 323 
mii hl de lapte, circa 85 milioane de 
ouă și alte importante cantități de pro
duse vegetale și animale. Aceasta a con
tribuit la o mai bună aprovizionare a 
populației, ■ la asigurarea industriei ali
mentare cu materii prime și la rezolva
rea altor nevoi ale economiei naționale.

Este de remarcat numărul mare al 
unităților agricole din județ care și-au 
îndeplinit și depășit principalii indica
tori ai producției și planurile de bene
ficii. Pe primul loc se situează Asocia
ția economică intercooperatistă pentru 
creșterea păsărilor Buhuși, căreia i-a 
fost decernat Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa a II-a. Rezultate deosebite au ob
ținut și colectivele de oameni ai muncii 
de la întreprinderile : „Avicola", I.A.S. 
Traian, I.S.C.I.P. Nicolae Bălcescu. 
asociațiile economice intercooperatiste 
Buhoci (pentru creșterea porcinelor), 
Sascut (viticultură), Răcăciuni și Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej (legumicultura), coo
perativele agricole de producție Fara- 
oani, Căbești, Negri, Parincea, Cor- 
basca și altele, care au participat 
la bilanțul economic agricol al ju
dețului cu realizări dintre cele mai 
frumoase. Succesele obținute în produc-

Alexandrina GĂINUȘE
membru al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului 

județean Bacău al P.C.R.

ție se datorează în primul rînd răspun
derii manifestate în îndeplinirea sarci
nilor, dăruirii și spiritului revoluționar 
cu care s-a acționat pentru fructificarea 
cît mai deplină a condițiilor existente.

Două decenii de profunde 
transformări, de dezvoltare 
continuă și multilaterală

TREBUIE amintit, de altfel, că în 
ultima perioadă agricultura județului a 
ocupat în mai multe rinduri locuri frun
tașe în întrecerea pe țară, că o serie de 
unități cooperatiste și de stat au primit 
distincții ale Republicii pentru produc
țiile obținute și pentru îmbunătățirea 
eficienței economice a activității.

Dezvoltarea agriculturii băcăoane re
flectă justețea politicii agrare a parti
dului nostru,, superioritatea formelor so
cialiste de proprietate și de organizare, 
raționalitatea conceptului și procesului 
de transformare radicală, revoluționară 
a bazei tehnico-materiale, caracterul 
unitar și consecvent al complexului de 
acțiuni orientate spre folosirea mai pro
ductivă a pămîntului, a celorlalte mij
loace de producție, a forței de muncă 
pentru a imprima un puternic dinamism 
producției agricole.

în cele două decenii care au trecut 
de la încheierea cooperativizării, munca 
în agricultură și rodnicia ei, înfățișarea 
și întreagă viață a satului au cunoscut 
prefaceri fundamentale. Referindu-ne. 
de pildă, la înzestrarea tehnico-mate- 
rială, investițiile alocate agriculturii ju
dețului în acest interval, însumând a- 
proape 6 miliarde de lei (diii care mai 
mult de 2/3 în ultimii zece ani), sau ma
terializat'. în creșterea puternică a par
cului de mașini, ceea ce a permis ca în 
ultimii ani, lucrările de mare volum — 
arat, semănat, recoltat — să se execute 
în întregime mecanizat (suprafața ara
bilă ce revine, în prezent, în medie pe 
un tractor este de numai 54 ha, față de 
168 ha în anul 1965 și de 4 937 ha în 
1950) ; în construirea și punerea în func
țiune a circa 120 de obiective agrozoo
tehnice, între care unele de mare capa
citate (complexe avicole, o întreprindere 
pentru creșterea și îngrășarea porcilor, 
îngrășătorii de taurine, sere legumicole, 
silozuri de cereale ș.a.) ; în amenajarea 
pentru irigații a peste 16 mii hectare de 
teren arabil, îndiguiri și ameliorări pc 
importante suprafețe. Valoarea fondu
rilor fixe din agricultura socialistă a 
județului este în prezent de peste 6 ori 
superioară celei din 1965. ,

Consolidarea cconomico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole de pro
ducție le-a permis totodată ca, pe lingă 
creditele acordate de stat, să aloce din- 
resurse proprii, în volum mereu sporit, 
fonduri pentru dezvoltare.

Fertilitatea ogoarelor, volumul pro
ducției vegetale au sporit și^prin admi
nistrarea tot mai intensivă de îngrășă
minte. Anul trecut, de pildă, numai în- 
grășămintele chimice utilizate au repre
zentat 107 kg la hectar, față de 84 kg 
în 1975 și 48 kg în 1965.

îmbunătățirea necesară a sistemului 
de organizare, conducere și planificare 
a agriculturii a avut, și pentru unitățile 
agricole din județul nostru, efecte din 
cele mai favorabile. Pe acest fond se 
afirmă tot mai pregnant valențele auto- 
conducerii și autogestiunii, ridicarea 
continuă .a conștiinței politice și a cali
tăților profesionale ale lucrătorilor din 
unitățile agricole.

Ca rezultat al tuturor acestor con
diții create, producția globală agricolă 
a județului Bacău a fost, în 1981, de 3,1 
miliarde lei — dublă față de cea din 
anul încheierii cooperativizării. In ca
drul ei o dinamică deosebită a înregis
trat creșterea animalelor, care deține 
azi,, o pondere de 50%. Contribuția ju
dețului la constituirea fondului centrali
zat de produse agroalimentare al statu
lui a crescut, în comparație cu volumul 
livrărilor din 1965, de 3—4 ori la ce
reale (la care s-a atins un nivel anual 
de peste 120 mii t), sfeclă de zahăr (a- 
proape 220 mii t), carne, legume, fructe.

Această dezvoltare se reflectă și în 
viața țărănimii, ale cărei venituri au 
fost, în anul trecut, de peste 3 ori mai 
mari decît cele din 1965 și cu aproape 
35% superioare celor din 1975. In co
munele și satele județului au fost con
struite, în ultimii douăzeci de ani, peste 
30 mii de case noi, 1 280 de aparta
mente, numeroase localuri pentru învă
țământ, cultură, sănătate, s-au dezvoltat 
rețeaua comercială, ca și cea de produc
ție și servicii a industriei mici.

Putem afirma că potențialul la care 
s-a ajuns reprezintă o bază solidă pen
tru continuarea pe o treaptă superioară 
a dezvoltării intensive și modernizării 
agriculturii județului nostru, pe coor
donatele conceptului noii revoluții a- 
grare, formulat și fundamentat științific 
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Din estimă
rile noastre rezultă că, în condițiile 
unui an normal sub raport meteorologic 
și ținînd seama de structura și nivelele 
planurilor pe unități, de efectele pre- 
zumate ale perfecționărilor organizato
rice și ale puternicelor stimulente ma
teriale introduse prin măsurile adoptate 
recent de conducerea de partid și de 
stat, mobilizând deplin rezervele încă 
nefolosite, vom putea obține în 1982 o 
producție globală de 3,7 miliarde de lei, 
aproape cu o cincime superioară celei 
de anul trecut.



Folosirea integrală și eficientă a 
resurselor funciare

AGRICULTURA județului Bacău de
ține o suprafață totală de 333 677 hec
tare, din care 57% arabil, 37,7% pășuni 
și finețe, 5,3% vii și livezi (menționăm 
că proporțiile medii pe țară ale acestor 
categorii de folosințe sînt, respectiv, de 
65,7% 29,9% Și 4,4%). Acest potențial 
trebuie valorificat cu eficiență sporită ; 
de aceea, organizația de partid a jude
țului, consiliile populare, organele agri
cole, mobilizînd oamenii muncii din a- 
^ricultură, pe toți cetățenii satelor, des
fășoară o amplă și intensă acțiune pen
tru protejarea, ameliorarea și folosirea 
integrală și eficientă a păinintalui, pen
tru cultivarea tuturor suprafețelor de 
teren din sectorul de stat, cooperatist 
și al gospodăriilor populației.

O valorificare intensivă a suprafețe
lor agricole presupune, în primul rînd. 
sporirea potențialului productiv al pă- 
mîntului. adăugind fertilității lui natu
rale efectul investirii de muncă vie și 
materializată. în ultimele decenii, în 
țara noastră se constată o scădere sub
stanțială a conținutului în humus al 
solurilor, cu consecințe negative asupra 
fertilității naturale. De aceea, se im
pune aplicarea unui complex de măsuri 
tehnice și economice (fertilizare natu
rală, amendamente, rotația culturilor 
etc.) pentru redresarea acesteia.

în județul Bacău, de exemplu, sînt 
prevăzute a fi fertilizate anual supra
fețe agricole ce însumează circa 10 sOO 
hectare, prin administrarea a 400 mii 
tone de gunoi de grajd și folosirea ra
țională a întregii cantități de îngrășă
minte chimice.

Pe aceleași considerente se extind 
lucrările de combatere a eroziunii so
lului (pe o suprafață de 20 mii hectare, 
în localitățile Nicolae Bălcescu, Orbeni, 
Motoșeni. Dealu Morii, Gheorglie 
Gheorghiu-Dej, Buhuși, Găiceana și al
tele), de înlăturare a excesului de umi
ditate (pe o suprafață de 7 800 ha, în 
zonele Zeletin, Berbeci, Filipești, Său- 
cești, Răcâciuni, Sascut ș.a.), de ame
najare a noi suprafețe irigate (pe 1 880 
hectare, în culoarele Șiretului și Tazlău- 
lui), precum și defrișarea stufărișului, 
desființarea unor drumuri inutile, re
gularizarea unor cursuri de apă etc., 
ceea ce va modifica structura modului 
de folosință a terenului. Efectele mă
surilor preconizate se vor materializa 
încă în acest an în realizarea unor pro
ducții medii la hectar de 2 260 kg la 
griu și secară, 3 090 kg la porumb, 1 960 
kg de floarea-soarelui și circa 30 mii 
kg la sfecla de zahăr, ceea ce va per
mite ca producția totală să asigure 
necesarul de consum al populației, fu
rajarea rațională a animalelor și pre
darea cantităților planificate la fondai 
central al statului, iar la nivelul anu
lui 1985. randamentele medii la hecta>- 
vor crește la cele 4 culturi de . bază 
menționate, respectiv cu 21,7%, 11,7%. 
17,3%' și 14%. Desigur, la obținerea a 
cestor sporuri de producție vor con
tribui, de asemenea, introducerea și gs 
neralizarea unor soiuri mai productive. 

rezistente la boli și dăunători și care să 
valorifice superior potențialul produc
tiv al terenurilor. Totodată, un accent 
deosebit se pune pe respectarea densi
tății plantelor la hectar, executarea de 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere, recoltare, valorificare și depozi
tare a întregii producții.

Parametri ai programului 
județean de autoaprovizionare

PE BAZA principiului autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale cu pro
duse agroalimentare, se acordă o marc 
importanță culturilor horticole. Pro
ducțiile acestora trebuie să acopere ne
cesarul de consum al populației din co
munele și orașele județului și să creeze 
un disponibil necesar îndeplinirii, sarci
nilor de livrare la fondul de stat (vezi 
tabelul).

Pentru buna aprovizionare cu legume 
și fructe a populației din municipii si 
orașe au fost create zone legumicole și 
pomicole, formate din localitățile pre
orășenești. Bunăoară, municipiul Bacău 
este aprovizionat cu legume din comu

Producțiile de legume și fructe în județul Bacău
1982 1985 1985/1982 ('»

Supra- Produc- Supra
fața 
(ha)

Produc
ția medie 
(kg/ha)

Supra
față

Froduc- 
ție mediefața

(ha)
ția medie
(kg/ha)

Fasole boabe 3 500 1 150 3 700 1 640 105,7 142.6
Cartofi timpurii 600 15 500 1200 17 916 200.0 115,6
Cartofi de toamnă 5 500 21 180 4 700 22 900 95,5 108.1
Legume total 4 850 18 430 4 850 21 535 100,0 116.6

din care: tomate 815 30 850 915 34 500 112,3 111.8
Ceapă uscată 500 14 700 570 15 610 114.0 106,2
Varză 450 28 630 450 39 670 100.0 138,6
Rădăcinoase 370 24 590 370 25 110 100,0 102,1
Fasole verde 550 7 510 550 8 550 100.0 113,8
Mazăre verde 200 6250 200 6 900 100.0 110,4
Fructe 4 206 5 610 5 000 9 440 118.9 168,3

nele: Letea Veche, Hemeiuși, Măgura, 
Mărgineni, Săucești, Nicolae Bălcescu, 
Traian, Buhoci, Tarmoși, Faraoani. Ase
mănător, un număr de aproximativ 14 
localități rurale constituie așa-zisa 
„centură legumicolă" pentru munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej și orașe
le Buhuși, Moinești, Comănești, Tîrgu 
Ocna și Slănic Moldova.

Deosebit de importantă este și măsura 
luată privind utilizarea căldurii re
ziduale (de la combinatele chimice, ter
mocentrale și alte mari unități indus
triale ale județului) în procesul de 
producție din sere și solarii. Este o ac
țiune cu efecte economico-productive 
dintre cele mai semnificative și care 
creează. în același timp, premisele unei 
aprovizionări normale în sezonul rece, 
cu o gamă diversificată de produse 
proaspete. Fără îndoială că suprafața a- 
gricolă amenajată cu sere și solarii se 
impune a fi mult extinsă dacă ținem 
seama de .potențialul de căldură re
ziduală existent în județ.

în ceea ce privește îmbunătățirea a- 
nrovizionării populației cu fructe, în 
acest cincinal se va extinde și con
solida patrimoniul pomicol, realizîn- 
du-se plantații cu densități normal:, 
modernizîndu-se plantațiile existente 

■■e o suprafață de 290 hectare și 
dantîndu-se în masiv alte 175 hec- 
•are ; organele agricole județene 
le specialitate asiguri materia] b:6 

logic de înaltă valoare productiva 
(110 mii pomi fructiferi) atit uni
tăților agricole socialiste, cît și gos
podăriilor populației.

Valorificarea într-o formă intensivă a 
suprafețelor agricole de mici dimensiuni 
și răzlețe este asigurată prin consoli
darea și extinderea plantațiilor de 
căpșuni, coacăze și agrișe, arbuști cu un 
potențial productiv deloc de neglijat. 
Extinderea acestora este justificată de 
multiplele avantaje pe care le-creează 
atît unităților agricole de stat și coope
ratiste (unde nivelul de intensificare 
este mult mai accentuat), cît și gos
podăriilor populației; anul acesta, de 
exemplu, astfel de plantații sînt pre
văzute a funcționa pe o suprafață de 
253 hectare. Unul dintre aceste avan
taje îl constituie veniturile suplimentare 
ce pot fi obținute ca urmare a actuali
zării și îmbunătățirii prețurilor de pro
ducție, contractare și achiziție; prețu
rile la căpșuni, de pildă, au crescut cu 
pînă la 33% (diferențiate pe sezoane și 
calități), iar la coacăze negre între 
33 și 66%.

Un accent deosebit se pune, în cadrul 
programului de autoaprovizionare teri
torială -pe modernizarea a 400 hectare 

de plantații viticole și înființarea în pe
rioada 1982—1985 a noi plantații insu- 
mînd 1 500 hectare. Suprafețele nou în
ființate, ca și cele modernizate privesc 
în exclusivitate soiurile producătoare de 
struguri de masă a căror producție este 
destinată, în primul rînd, satisfacerii- 
nevoilor de consum direct.

Importante sporuri în producția 
zootehnică

ȘI ÎN ZOOTEHNIE sînt preconizate 
evoluții substanțiale. Dacă în 1932 es- • 
timăm o producție de carne de ap;- ixi- 
rnativ 75 mii de tone, din care 62 mii , ! 
tone pentru fondul de stat, la sfîrșitul i 
cincinalului aceste nivele urmează să fie 
cu 29%, respectiv cu 21% mai mari. Pe 
specii, ponderea principală o dețin oor- j 
cinele, urmate de bovine și păsări. îi: 1
ce privește laptele, comparativ eu o i 
producție de 1 761.6 mii hl și un con- j
sum de 1 367,8 mii hl în acest an. în j
1985 se va ajunge la 2 438,7 mii. respec
tiv 1 654,8 mii hi.

Dezvoltarea sectorului zootehnic pre
supune' asigurarea unei furajări rațio
nale si eficiente, prin valorificarea la 
un nivel superior a tuturo-- resurse! «r ■

(Cotitire-uar? în pig. X) *



PROGRESUL TEHNIC — 
FACTOR DINAMIZATOR 

AL DEZVOLTĂRII INTENSIVE

F- AURIREA societății socialiste
multilateral dezvoltate impune 
-- ca o necesitate generală, obiec

tivă — utilizarea pe scară tot mai largă 
a progresului științifico-tehnic, moder
nizarea, perfecționarea întregului apa
rat de producție. Cu atît mai mult în 
condițiile crizei mondiale de materii 
prime și energie, nivelul eficienței eco
nomice este strins legat de promovarea 
în producție a celor mai avansate cu
ceriri ale progresului tehnic, de accele
rarea înnoirii produselor și tehnologii
lor. în fiecare ramură și unitate econo
mică trebuie asigurate însemnate spo
ruri ale nivelului producției obținute 
într-o unitate de timp, pe o mașină și 
pe un muncitor ; reducerea consumuri
lor materiale și energetice pe fiecare 
produs ; sporirea gradului de. valo
rificare a materiilor prime și îmbu
nătățirea calității și competitivității 
produselor ; realizarea unor premise 
esențiale pentru creșterea exporturilor 
și - reducerea importurilor, pentru valo
rificarea tuturor resurselor locale și re- 
folosibile. Tovarășul Nicol ae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, su
blinia astfel: „La baza întregii 
activități trebuie să punem cele 
mai înaintate cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane, a- 
sigurînd ridicarea nivelului tehnic și a 
calității tuturor produselor, aplicarea 
unor tehnologii noi care să permită re
ducerea consumului de materii prime, 
materiale și energie, scăderea cheltuie
lilor de fabricație".

Finalitatea înnoirii producției : 
competitivitate, eficiență

ACESTE OPȚIUNI și deopotrivă tră- 
. saturi ale dezvoltării intensive a econo
miei românești se evidențiază cu putere 
și în economia, respectiv industria ju
dețului Sibiu, județ puternic industria
lizat, cu o bogată tradiție industrială. 
Asemeni tuturor județelor țării, și ju
dețul Sibiu a beneficiat — cu deosebire 
în ultimul deceniu >i jumătate ■— de 
fonduri importante de investiții, care se 
cifrează la 25,8 miliarde lei. Din această 
sumă, circa 3/4 a fost alocată ramurilor 
direct producătoare de bunuri mate
riale (industrie, agricultură, construcții 
și industrie mică), majoritatea fonduri
lor fiind dirijate pentru achiziționarea 
de noi mașini, utilaje și instalații cu 
performanțe tehnice și economice înalte, 
pentru realizarea și aplicarea unor teh
nologii moderne, cu randament- și pro
ductivitate ridicate, comparabile cu cele 
mai bune realizări pe plan mondial. De 
remarcat este și faptul că, din cele 13 
miliarde lei fonduri fixe productive, 
circa 2/3 .au fost puse în funcțiune nu
mai în ultimul deceniu.

Rezultatele obținute reflectă aceste 
eforturi. Numai în 1931, de’ pildă, pri
mul, an al cincinalului științei, progre- 
suțpi tehnic, calității și eficientei, ca 
urmare a activității pline de abnegație

Vasile BÂRBULEȚ 
prim-secretar al Comitetului 

județean Sibiu al P.C.R.

și dăruire a tuturor oamenilor muncii, 
la nivelul județului s-a obținut, peste 
sarcinile de plan, o producție netă în 
valoare de 462,5 milioane lei. în totalul 
producției industriale, ponderea produ
selor noi și reproiectate. a reprezentat 
peste 35%. In aceste condiții, costurile 
de producție, totale la 1 000 lei produc
ție marfă au scăzut, în anul trecut, cu 
5,6 lei (realizîndu-se o economie de 203 
milioane lei), iar cele materiale cu 3,4 
lei (respectiv 304,5 milioane lei) ; pla
nul de beneficii s-a îndeplinit în pro
porție de 113,6 la sută, obținîndu-se su
plimentar beneficii de 516 milioane lei, 
s-au consemnat importante economii de 
metal,' combustibili și energie.

Să mai menționăm că volumul produ
selor destinate exportului a crescut în 
ultimii 15 ani de 5,3 ori și de 20,6 ori 
pe relația devize libere. în prezent pro
dusele din județul Sibiu sînt livrate în 
peste 80 de state de pe toate continen
tele, industria constructoare de mașini, 
electronică, de mijloace de transport și 
chimia deținînd o pondere de peste 50 
la sută în planul de export al județului. 
La nivelul județului, pînă la finele ac
tualului cincinal, comparativ cu 1980, 
volumul exportului se va dubla. Pro
dusele industriei constructoare de ’ma
șini, de pildă, vor crește de trei oriț iar 
în acest cadru, miniprodusele (produsele 
de mecanică fină, aparatele de măsură 
și control, elementele hidropneumatice 
ș.a.) vor cunoaște creșteri și mai mari.

Ce factori concreți au acționat în acest 
cadru ? Reducerea substanțială, de la 
un an la altul, a consumurilor specifice 
materiale și energetice a fost determi
nată, pe de o parte, de îmbunătățirea 
permanentă a structurii economiei ju
dețului, în cadrul căreia s-au promovat 
cu precădere ramurile și tehnicile de 
complexitate ridicată, înalt prelucră
toare. în conceperea și realizarea tuturor 
obiectivelor și sarcinilor economice s-a 
pornit de la necesitatea valorificării in
tensive, superioare a tuturor resurselor 
materiale și energetice de care dispu
nem în județ, prin creșterea coeficien
tului de utilizare a materiilor prime, 
prin realizarea, pe fiecare tonă de ma
terii prime, a unei valori economice 
crescînde, O însemnată premisă de ple
care în acest sens a constituit-o faptul 
că dispunem în industria județului de 
dotarea tehnică și capacitatea profesio
nală necesare pentru a ne compara re
zultatele nu numai cu ceea ce am rea
lizat în perioada trecută, ci cu tot ce se 
obține mai valoros în lume. Tocmai ne 
această bază s-a acționat ferm. în 
cadrul unor programe judicios funda
mentate și de lungă perspectivă, pentru 
reorientarea gîndirii tehnico-economice 
în toate unitățile.

Ca rezultat al tuturor acestor premise, 
orientări și măsuri,' în prezent, în in
dustria județului realizăm un coeficient 
de utilizare a laminatelor din oțel de 
0,85%, iar consumurile specifice de ma
teriale, combustibili și energie electrică 
la fiecare milion de lei producție marfă 
sînt ’în continuă scădere, situîndu-se și 
în 1981 sub nivelul cifrelor planificate, 
în aceste condiții, a crescut substanțial 
valoarea producției finite obținute din 
tona de materii prime, prin sporirea va
lorii nou create, ridicarea gradului de 
prelucrare, a nivelului calitativ al pro
duselor și a performanțelor tehnico- 
funcționale — vezi și tabelul nr. 1. Nu-

Tabelul nr. 1
Repere ale valorificării superioare a 

resurselor
Producție industrială

realizată (lei)
1975 1981

o tonă metal 38 600 54 590
1 MWh energie

electrică 38 900 55 100

mai în cursul anului trecut, valoarea 
producției finite realizată din fiecare 
tonă de metal a crescut cu circa 3 000 
de lei, iar în cincinalul trecut cu peste 
40 la sută. Sporuri similare s-au obținut 
și în ceea ce privește valorificarea’ lem
nului, bumbacului, a altor materii pri
me.

în fiecare unitate economica au fost 
amplificate eforturile tehnice și organi
zatorice în vederea constituirii soluții
lor originale ce au vizat și vizează per
fecționarea și modernizarea proceselor 
de producție, a mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor și tehnologiilor din unitățile 
noastre, scurtarea la minimum posibil 
a drumului -de la idee la produs sau 
tehnologie (tabel nr. 2). S-a urmă
rit ca produsele și tehnologiile să 
înglobeze mai puține materii pri
me și materiale, combustibili și 
energie, și tot mai multă gîn- 
dire și imaginație, inginerie tehno
logică și inteligență, asigurînd in acest 
mod creșterea competitivității produse
lor noastre pe piețele tradiționale, ex
tinderea pe noi piețe. în acest sens, 
putem spune că am obținut, în special 
îr. ultima perioadă’, o serie de rezultate 
semnificative. Numai în cincinalul tre
cut, de pildă, s-au introdus în produc
ția de serie aproape 100 de tehnologii 
noi în toate ramurile și subramurile ju
dețului. Numai elaborarea la I.M.M.N. 
Copșa Mică a unei noi tehnologii pen
tru recuperarea materialelor utile din 
zgurile neprelucrate pînă în prezent — 
ceea ce a permis obținerea anuală a 
peste 200 tone stibiu metalic, 100 tone 
antimoniat de sodiu și 40 tone sulfura 
de stibiu — a condus la reducerea im
porturilor acestor materiale cu 7 mi
lioane lei/an.



Fiind un județ puternic industrializat, 
Sibiul este, în același timp, un consu
mator relativ mare de materii prime, 
combustibili și energie. De aici se des
prinde o singură concluzie : contribu
ția pe care județul Sibiu poate — și tre
buie — să o aducă la satisfacerea ce
rințelor crescînde de energie și combus
tibili constă în economisirea lor la ma
ximum, pe toate căile. Cu alte cuvinte, 
și în cazul județului Sibiu, cea mai si
gură și ieftină formă de producere a 
energiei este economisirea ei. Tocmai 
în lumina măsurilor inițiate în acest 
sens de conducerea partidului, de to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de par
tid a adoptat un program special în do
meniul reducerii și economisirii pe toate 
căile a tuturor formelor de energie și 
combustibili, stabilind sarcini și respon
sabilități precise, cu termene concrete 
pe fiecare ramură, domeniu și unitate.

Potrivit măsurilor stabilite urmează 
să realizăm numai de la întreprinde
rile constructoare de mașini din județ, 
•pînă la finele anului 1985, prin recupe
rarea resurselor energetice refolosibile 
din gazele arse, deșeuri combustibile și 
din gazele combustibile o economie de 
cel puțin 10 000 tcc/an. Se acționează 
în acest sens pentru modernizarea a 
o serie de cuptoare, în vederea recupe
rării și valorificării căldurii conținute 
în gazele evacuate, apele de răcire, pro
dusele calde, deșeuri ș.a. De asemenea, 
încă în acest an, cu gazele arse de la 
întreprinderea de geamuri și .„Vitrome- 
tan“ din Mediaș vom încălzi locuințele, 
unitățile comerciale și obiectivele soclal- 
culturale din cartierul „Vitrometan" 
Mediaș. Asemenea programe am stabi
lit și pentru platformele și zonele "in
dustriale din Sibiu, Copșa Mică, Cisnă- 
die, Tălmaciu ș.a.

Valorificarea superioară a 
potențialului de creativitate

ÎN ANSAMBLUL factorilor care își 
pun puternic amprenta asupra dezvol
tării intensive se numără creativitatea 
tehnică, emulația tuturor cadrelor teh
nice de a rezolva, prin forțe proprii, 
probleme ale producției de o complexi
tate tot mai ridicată. Comitetul jude
țean de. partid a acționat și acționează 
consecvent, printr-o intensă activitate 
politico-educativă, pentru a crea un. cli
mat optim afirmării. Creației tehnice 
originate, pentru a determina cadrele 
noastre tehnice să gîndească și să creeze 
fără complexe, cu o puternică încredere 
în forțele proprii.

Ampla mobilizare și participare a oa
menilor muncii din județul Sibiu la 
creația științifică și tehnică, în cadrul 
celei de a II-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntârea României", a marcat 
realizarea a peste 11 800 obiective la 
care au fost antrenați 74 000 muncitori, 
maiștri, ingineri, tehnicieni și alți spe
cialiști, Numai în anul 1981, numărul 
inventatorilor și inovatorilor se ridică, 
în județ, la 2 364, organizați pe 85 de 
cercuri. Din cele 108 invenții finalizate, 
se aplică în producție 90, iar din cele 
135 inovații realizate, pînă în prezent 
s-au implementat 123. Eficiența econo
mică totală netă a invențiilor se ridică 
la 51,8 milioane lei. iar a inovațiilor 
la 9,9 milioane lei1). Ca o confirmare 
a acestei bogate activități, Comisiei ju
dețene de creație tehnico-științifică de 
masă a județului Sibiu i-a fost decer
nată Diploma de onoare și titlul de lau

reat pentru locul I pe țară, obținut în 
întrecerea dintre județe.

O activitate ce concentrează însem
nate preocupări și în județul nostru este 
aceea a autoutilării. Multe unități eco
nomice s-au convins că aceasta este o 
cale sigură, ieftină și rapidă de perfec
ționare a unor mașini și utilaje, de mo
dernizare a acestora prin construirea 
unor dispozitive și .subansamble care 
măresc productivitatea muncii și. con
comitent, duc la reducerea efortului fi
zic al muncitorilor. O serie de între
prinderi cum sînt : I.P.A. și „Indepen
dența"-Sibiu, „Geamuri" Mediaș, „Mă
nuși și Ciorapi" Agnita ș.a. au proiectat 
și realizat numeroase mașini și instala
ții necesare, multe din ele cu un grad 
de complexitate ridicat. în aceste uni
tăți ca și în multe altele, de altfel, s-au 
format colective, ateliere, secții specia
lizate pentru activitatea de autoutilare, 
începînd cu proiectarea, realizarea și 
pînă la probele tehnologice. Prin extin-' 
derea autoutilării avem permanent în 
Vedere — așa cum o cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului — reducerea în ritm susținut 
a importurilor. Finalizarea acestui o- 
biectiv de mare însemnătate caracteri
zează o gamă largă de preocupări din 
întreprinderile sibiene. Există în acest 
sens o bună experiență, dar și cerințe 
cărora trebuie să le răspundem mai exi
gent.

S-au întreprins susținute acțiuni po
litice și organizatorice în vederea mobi
lizării muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, a tuturor cadrelor de specialiști 

,1a elaborarea de noi soluții tehnice ori
ginale — în scopul valorificării tuturor 
resurselor materiale, a întregului poten
țial productiv și de forță de muncă de 
care dispunem. S-au întocmit în acest 
sens programe de asimilare a unor pro
duse și materiale, programe detaliate, 
cu sarcini și responsabilități precis sta
bilite, a căror realizare se urmărește 
cu insistență. în scopul cunoașterii și 
extinderii soluțiilor optime de asimilări 
a materialelor, subansamblelor și piese
lor de schimb din import, al înlocuirii 
acestora cu alte materiale din țară, au 
fost organizate pe plan județean consfă
tuiri, simpozioane, schimburi de expe
riență, expoziții tehnice în cadrul cărora 
s-au identificat noi posibilități pentru 
folosirea unor înlocuitori din producția 
internă, recondiționarea pieselor de 
schimb și subansamblelor din import, 
raționalizarea consumurilor ia unele 
materii prime și materiale, mobilizarea 
unor stocuri de materiale fără mișcare.

în asemenea condiții, numai. în anul 
1981, la nivelul județului, importul s-a 
redus, prin introducerea în fabricație a 
unor produse noi și reproiectate cu 67,6 
mii. lei ; prin introducerea, unor tehno
logii noi și extinderea celor avansate cu 
63 mii. lei, și cu 42,8 mii. lei. prin asi
milări de piese de schimb’, subansamble 
și materiale. O contribuție însemnată la 
crearea de produse noi. cu paramc-tri 
tehnico-funeționali superiori, și-au a- 
dus-o unitățile de cercetare-proieciare 
din județ, care alcătuiesc sectorul de 
avangardă al proiectării, cercetării și 
ingineriei tehnologice.

Acțiuni pentru creșterea 
eficienței creației tehnice

PORNIND de la potențialul însemnat 
de cercetare și acțiune inovatoare de 
care dispunem2), de la cerința racor
dări permanente la obiectivele dezvol

tării județului în actualul cincinal, Co
mitetul județean de partid acționează 
consecvent pentru identificarea și va
lorificarea integrală a rezervelor, pen
tru stimularea participării cadrelor 
tehnice și economice în rezolvarea, prin 
forțe proprii, a tuturor problemelor ri
dicate de dezvoltarea economieo-socială 
a județului și a fiecărei unități în parte. 
Toate acestea se realizează în cadrul 
unor programe judicios fundamentate, 
care asigură o planificare riguroasă a 
perspectivei, o rațională repartizare a 
forțelor, o realistă dimensionare a 
obiectivelor.

Pornind de la obiectivele Programului 
de cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a pro
gresului, tehnic aprobat la Congresul al _ 
XII-lea al partidului, s-a fundamentat, 
pe plan județean, un program propriu, 
cu sarcini de anvergură, mobilizatoare 
pe perioada 1981—1935. Obiectivele 
acestui program s-au defalcat riguros 
pe fiecare unitate economică sau de 
cercetare-proiectare, care dispun astfel 
de propriile programe in cadrul cărora 
își pot evalua în mod cit mai riguros 
resursele și prioritățile.

Urmărind u-se cu consecvență aceste 
acțiuni, punîndu-se noi accente, în 
funcție de cerințele dinamice și prio
ritățile economiei, la sfîrșitul anului 
trecut, o plenară a Comitetului jude
țean de partid consacrată special acti
vității de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic a adoptat o hotărîre, 
respectiv o serie de programe concrete 
de măsuri ce vizează întregul cincinal 
1981—1985.

în esență, programele adoptate își 
propun următoarele obiective priori
tare : proiectarea, reproiectarea și asi
milarea în fabricație a 68 386 produse, 
ceea ce va asigura, în anul 198-5, o pon
dere a produselor noi și reproiectate de 
minimum 60 la sută : introducerea în 
procesul de producție a 40 de tehnologii 
noi și modernizate, de înalt randament 
și productivitate ; diminuarea consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale cu minimum 25 la sută pînă 
la finele acestui cincinal ; reducerea 
eu fiecare an a consumurilor de ener
gie electrică cu 15 000 MWh,' a consu
murilor de combustibili cu 25 000 tec și 
valorificarea integrală a resurselor de 
energie secundară și recuperabilă ; sti.-

*) Dintre lucrările premiate, atit la nivel 
județean cit și național, pentru importanța 
șl originalitatea lor menționăm : instalația 
mobilă de recondiționare fizică a uieiului 
electroizolant realizată la întreprinderea de 
rețele electrice Sibiu, brevetată ea invenție 
și care asigură o economie de 3,2 milioane 
lei pe fiecare instalație : ciocan pneumatic 
de abataj eu protecție antiseinteie, brevetat 
ca invenție și realizat de întreprinderea 
„Independența" — Sibiu ș.a.

O De-a lungul ultimilor ani, în cea mai 
mare parte a unităților industriale s-a dez
voltat și perfecționat considerabil baza teh- 
nico-materială a activității de cercetare-pro- 
ieetare. Dispunem în acest domeniu de un 
corp tehnlco-lngineresc ce cuprinde cca. 3 200 
cadre cu o temeinică experiență și pregătire 
profesională și cu o înaltă specializare pe 
diverse sectoare >le activitate, corespunzător 
structurii economiei -Județului. Pe teritoriul 
județului activează cu bune rezultate io in
stitute de cercetare, proiectare și inginerie 
tehnologică, sau filiale ale acestora, repre- 
zentînd o forță considerabilă, distribuită’ în- 
tr- o largă paietă de preocupări de maximă 
însemnătate pentru economia națională. In 
cadrul Institutului de învățămînt superior 
din Sibiu se desfășoară o susținută activi
tate de cercetare ștințifică, orientată cu pre
cădere în direcția înnoirii tehnologice, ” re
ducerii consumurilor materiale și energetice, 
mecanizării și automatizării producției.



Ponderea unor produse noi și reproiectaie
Tabelul nr. 2

Indicatori — Pondere produse noi și ~ 2 — Valoare produse noi și Tehnologii noi și nio-
Intreprinderi ■ reproiectaie în total pro- reproiectate in total pro- dernizate introduse în

ducție marfă ducție marfă fabricație
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1976—80 1981

Total județ î 13,3 25,6 38 51,5 60,2 35,1 — _
2 mid. lei 2,4 5.3 8.6 12.3 15.2 8

„Libertatea"
Sibiu 1 53,2 35.2 37,6 37,2 62X> 30,4

215 718
24 9

2 (mii) 232887 348-368 415 000 452865 673840
I.M. Mîrșa 1 2;9 10;(> 18.0 74.0 964 61,9 39:; Z. Xj

2 (mit) 103,4 307,2 340,7 1 511,8 3 328,3 2 145,1
„Independența" 
Sibiu 1 16,7 24.5 53,9 39.2 47 18 310 d.9

2 (mii) 196 700 328 205 731 310 542 192 743 59.2 256 041
„Vitrometan" 1 12,8 34.6 . 40 60 58 23 TI 2

2 (mii) 31 332 93 129 114 191 186 562 189 808 77 622
„Balanța" 1 18 25.1 37,2 42,5 51,7 w 728 1.6

2 (mii) .107,2 125,3 . 1*18,8 146,5 220.7 82,0

mularea puternică a mișcării de in
venții și inovații prin cunoașterea și 
.generalizarea experienței înaintate din- 
tr-un șir de unități economice ale ju
dețului ; ridicarea performanțelor cali
tative, tehnico-funcționale ale tuturor 
produselor realizate în județ, la nivelul 
celor obținute de țările industriale dez
voltate, în condițiile atingerii unor in
dicatori de eficiență similari ; creșterea 
gradului de dotare a tuturor întreprin
derilor cu S.D.V.-uri, utilaje și insta
lații realizate prin autoutilare ; apli
carea la scară industrială a unor teh
nologii moderne, de mare precizie și 
economicitate : prelucrarea cu laseri, 
sudura prin frecare, electroeroziunea, 
sudura cu jet de electroni, extruderea 
la rece, robotizarea unor operații, agre- 
gatizarea în activitatea de prelucrări 
mecanice și montaj ș.a. ; realizarea unor 
noi obiective care să asigure punerea 
în valoare a potențialului hidroener
getic al râurilor de munte și valorifi
carea unor resurse energetice necon
venționale.

Evident, am prezentat doar obiecti
vele mari, de ordin strategic, ale mă
surilor de promovare largă, în toate do
meniile de activitate, a progresului 
tehnic, a cuceririlor științei șl tehnicii 
contemporane. Rezultatele obținute în 
primul an al actualului cincinal — 
între care se detașează ponderea mare 
a produselor noi și reproiectate, econo
miile înregistrate la cheltuielile mate
riale și totale, reducerea importurilor 
cu peste 173 milioane lei, concomitent 
cu creșterea exporturilor cu 22,8 la sută 
față de realizările din 1980 — rezultatele 
din trimestrul I al acestui an — un 
plus față de prevederi la producția netă 
industrială de 135 milioane lei, la pro
ducția marfă de 145 mii. lei, la produc
tivitatea muncii de 1 333 lei, reducerea 
cheltuielilor totale la 1 000 lei producție 
marfă cu 9,3 lei și a cheltuielilor mate
riale cu 8,1 lei, un plus de beneficii de 
96 milioane lei etc. — demonstrează 
realismul programelor stabilite.

Din analiza activității, în lumina sar
cinilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 31 martie a.c., de ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C al 
P.C.R. din aprilie a.c., se desprind cî- 
teva direcții de acțiune pe care colec
tivele de oameni ai muncii din econo
mia județului Sibiu își vor concentra în 
viitor .cu precădere eforturile. în scopul 
eliminării unor neajunsuri și optimi 
zării întregii activități de afirmare ; 
progresului tehnic.

a) In scopul asigurării unui ritm înalt 
de asimilare în fabricație a produselor 
noi prevăzute în planurile tehnice 
anuale, vom acorda o atenție sporită 
derulării corespunzătoare a acestor pla
nuri, respectării sau devansării terme
nelor planificate pe diferitele faze ale 
.procesului de cercetare-proiectare-pro- 
totip.

b) Ca și în. alte privințe, și în aceea 
a ritmului înnoirii, parametrii esențiali 
de comparație trebuie să-i constituie 
realizările „de vîrf“ pe plan mondial, 
în aceste condiții calitativ noi, este de 
la sine înțeles că produse cu un ciclu 
de asimilare de 3—5 ani — așa cum 
s-au mai întîlnit în nomenclatoarele de 
fabricație ale unor întreprinderi din 
județ — vor fi eliminate de pe plan
șetele proiectanților ; în caz de rea
lizare, proiectul respectiv nu mai re
prezintă o noutate tehnică.

c) în aria aceleiași cerințe — a spo
ririi competitivității .produsului nou, a 
creației tehnice originale în general — 
se înscrie orientarea fermă a forțelor 
de concepție către acele noutăți tehnice 
care înglobează cantități minime de 
.materiale și energie pentru perfor
manțe funcționale superioare, sau con
sumă în exploatare minimum de ener
gie și combustibili.

d) Perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, înnoirea tehnologică în general 
constituie în continuare pentru indus
tria județului Sibiu un domeniu practic 
inepuizabil de diminuare a consumu
rilor materiale și energetice și de spo
rire a productivității muncii. Semnifi
cativă sub aspectul marilor rezerve ce 
se ascund la acest capitol este cu- 
prinzătoarea „inventariere" -a tehnolo
giilor aplicate în industrie, în urma că
reia, în întreprinderi mari consumatoare 
de energie s-âu depistat încă aproxi
mativ 30 de tehnologii în exploatare 
prin eliminafea cărora — acționăm ho- 
tărît. în acest sens — consumurile ener
getice se vor diminua cu peste 35 000 tcc

e) în viitorul apropiat, în județul Si
biu se vor accentua preocupările pe 
linia promovării și implementării largi 
în producție a unor soluții tehnico-or- 
ganizatorice modeme și de mare ran
dament, a unor tehnologii și surse dc 
energie neconvenționale, al căror im 
pact va determina previzibile mutați 
calitative în însăși structura ramurilo 
industriale ale județului. în acest sen 
un succes de dată relătiv-recentă îl cor 
r.tituie punerea în funcțiune, la între

prinderea de piese auto Sibiu, a unor 
sisteme flexibile de manipulare cu ro
boți industriali, ceea ce marchează o 
premieră tehnica absolută în industria 
sibiană.

In ceea ce privește implementarea 
unor- tehnologii neconvenționale, al 
căror principal avantaj constă în obți
nerea unor importante economii de ma
teriale la prelucrare, s-a trecut in mod 
hotărît de la faza experimentărilor de 
laborator la cea a aplicării pe scară in
dustrială, cu bune și promițătoare re
zultate. De altfel, ca o recunoaștere a 
priorității dobîndite de specialiștii ju
dețului in acest domeniu,' Sibiul va fi, 
în cursul lunii iunie a.c., gazda unui 
simpozion național pe tema tehnolo
giilor neconvenționale.

Avem o bună experiență în privința ! 
valorificării resurselor locale de energie 
neconvențională, experiență pe care o 
vom dezvolta pe multiple planuri în 
cursul acestui cincinal. Beneficiind de 
condiții naturale avantajoase (o rețea 
hidrografică bogată, rîuri cu potențial 
hidroenergetic ridicat) județul Sibiu va 
materializa pînă în 1985 un program 
concret de valorificare ă acestui poten
țial. Acest program cuprinde instalarea 
a aproape 50 de microhidrocentrale cu o 
putere totală instalată de peste 
32 500 kW. Pe teritoriul județului func
ționează ■ o centrală electrică eoliană 
după proiectul căreia urmează a se 
construi obiective similare în Delta 
Dunării și pe litoralul Mării Negre. Am 
obținut și unele rezultate — ce-i drept, 
de interes deocamdată local — in folo
sirea ehergiei solare și a biogazului.

ÎN LUMINA SARCINILOR și obiec
tivelor strategice ale actualului cin- . 
cinai, a orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, promo
varea pe scară largă a progresului teh
nic, a spiritului novator, revoluționar 
în întreaga activitate economico-soeială 
constituie o cerință primordială a spo
ririi eficienței și a trecerii la o nouă 
calitate în economia românească. Ju
dețul Sibiu, prin potențialul său tehnic 
și uman valoros, prin tradițiile de hăr
nicie, înalt profesionalism și spirit gos
podăresc ale oamenilor acestor locuri, 
ori'n creșterea răspunderii, deplina an- 
■ tiare muncitorească, sporirea gradului 
de inițiativă și creativitate în muncă, 
și poate aduce o contribuție mărită la 
realizarea acestor importante sarcini:



Calitate și eficiență 
in procesul modernizării 

economiei romanești
ELEMENTUL definitoriu al actualului plan cincinal. îl re

prezintă, precum este știut; accentuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării, ceea ce trebuie să se concretizeze în final 

in sporirea valorii nou create de fiecare întreprindere în condi
țiile creșterii substanțiale a eficienței economice. Nu este întîm- 
plător faptul că cel de al șaptelea plan cincinal este chemat să 
marcheze o schimbare de fond în modul de dezvoltare a eco
nomiei. In perioadele anterioare a avut loc o importantă dez
voltare a bazei tehnico-materiale, au fost materializate programe 
■importante de investiții îh toate ramurile economiei, ceea» ce a 
permis: asigurarea unei ‘ structuri productive' puternice, moderne.

Tocmai pornind de Iă această acumulare considerabilă în 
sfera mijloacelor de producție, de la mutațiile ce a.u survenit la 
nivelul forței de muncă, de la cerințele privind ridicarea: con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, creșterea efi
cienței tuturor activităților economice apare ca o exigență fi
rească. Trecerea la o nouă calitate dobîndește un caracter cu 
atît mai imperativ cu cît în economia mondială, pe fondul crizei 
de materii prime și energie, al restricțiilor generate de aceasta, 
se vădește o serie de dezechilibre, mai cu seamă în ce privește 
aprovizionarea cu materii prime și energie, fenomene care afec
tează și economia românească.

în plan macroeconomic s-a urmărit. înfăptuirea, unor noi. 
corelații între efortul de dezvoltare și efectele obținute. Astfel, 
în ultimul deceniu, a fost formulată explicit în documentele de 
partid cerința devansării ritmului de creștere a produsului social 
de către ritmul de creștere a venitului național, dinamică ce 
reflectă valorificarea cu eficiență sporită a factorilor de pro
ducție. reducerea sistematică și substanțială a cheltuielilor de 
producție și, cu deosebire, a consumurilor materiale. în ulti
mii 10 ani, indicele de.valorificare,1a;metal, lemn, materii prime,, 
produse chimice și ale industriei ușoare a crescut de 2—2,5 ori. 
în același interval de timp, productivitatea muncii s-a dublat, 
fapt care atestă convingător că. în dezvoltarea producției au ac
ționat cu o pondere însemnată, factori de natură intensivă 
(vezi și tabelul).

Modelarea producției în funcție de criteriul 
economicității

DACĂ în orice condiții, reducerea costurilor, și în primul 
rînd a consumurilor materiale și energetice, constituie o direcție 
esențială, de sporire a valorii nou create, de creștere a producti
vității muncii, în prezent acest proces dobîndește o însemnă
tate prioritară. în funcție de criteriul energetic au fost concepute 
și puse în practică importante acțiuni de restructurare a in
dustriei, urmînd a fi impulsionată și în continuare dezvoltarea 
ramurilor industriale care necesită un consum energetic redus. 
Procesul de modelare a economiei în funcție de anteriul amintit 
nu vizează numai nivelul macroeconomic, ci el se aplică, cu 
diferențierile de rigoare, la nivelul unităților productive,, acestea 
ăvînd datoria nu numai să minimizeze consumurile, dar să-și 
adapteze cît mai eficient structura de producție în funcție de 
acest element. Caracterul de maximă generalitate al criteriului 
minimizării consumurilor materiale, și. energetice se vădește. 

■ dacă urmărim strategia de dezvoltare a unei ramuri de bază a 
: economiei naționale : agricultura. Investită cu sarcini deosebite 
;în direcția asigurării populației și industriei cu produse în volum 
și diversitate sortimentală cît mai mari, agricultura României 

Ș socialiste trebuie să dobîndească prerogativele unei agriculturi 
■ eficiente și din punct de vedere al costurilor, al consumurilor. 
Acest fapt este cu atit mai însemnat cu cît., prin mecanizare, 
himizare, irigare, agricultura a devenit, în fapt, un mare con

sumator de energie.
Tocmai în sensul celor menționate, anterior, Comitetul.Politie 

:;Executiv a aprobat recent niveluri orientative pe ministere.. 
stabilind reduceri mai accentuate față de prevederile planulu: 
.cincinal 1981—1985 și adoptind măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea lor. Printre altele, s-a indicat să se treacă imedia! 

' La analiza fiecărui produs, stabilindu-se tehnologii corespunză
toare pentru reducerea cu cel puțin 20—25 la sută a consumuri
lor pe întregul cincinal, realizîndu-se încă din 1983 prevederile 
care vizau inițial anul 1985. în ce privește gradul de valorificare

i a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, 
conducerea de partid și de stat a hotărit ca în acest cincinal 
să se majoreze sarcina la 35 la sută în 1985 față de 1980, com-

: parativ cu 30,2 la sută prevăzut inițial —’nivel calculat pe baza 
i producției marfă și; cu 44 la sută față de 37,3 la sută — nivel 

calculat pe baza producției nete. Pentru atingerea acestea- obiec

Repere ale unor mutații calitative în dezvoltarea economiei 
românești

1976—1980 1981—1985
1

Devansarea creșterii produsului so
cial de către creșterea venitului 
național 1,04 1,16

Devansarea, creșterii producției globa
le de către creșterea producției 
nete (în industrie) 1,(16 1,15

Ponderea volumului de construcții-
montaj în totalul investițiilor (%) 35 23

' Creșterea productivității muncii (%) 1980 1985 *)
—• industrie 100 140,4
— agricultură 100 150,4
— construcții-montaj too 130,0

Producția netă la 1 000 lei fonduri 198» **) 1983 »•)
fixe, valoare neamortizată în in
dustria prelucrătoare (lei) 710 OOP

(Bradul de: valorificare a materiilor 1980 1985 •)
prime de bază în industria prelu
crătoare (%) 100 132

Economiile obținute ca urmare a re
ducerii cheltuielilor în industrie 
(mid. lei) 100 200

*) Creștere pe cincinal; ♦*)  Nivel anual.

tive ministerelor și organelor centrale le revine obligația să 
reanalizeze fiecare produs, urmînd ca în perspectivă să fie men
ținute sau introduse în fabricație numai produse cu consumuri 
reduse de materii prime și materiale și cu grad ridicat de va
lorificare pe piața externă.

Productivitatea muncii, factor principal de creștere a veni
tului, național și de susținere a procesului de creștere a eficien
ței, urmează să sporească cu 40% în industrie, cu 50% în agri
cultură și cu 30% în construcții-montaj. De reținut este faptul 
că în industrie se preconizează ca. 80% din sporul producției să 
se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. Saltul ca
litativ pe care îl parcurge economia noastră în actualul cincinal 
este oglindit și printr-o coordonare mai bună a producției ma
teriale și a fluxurilor financiare. în această perspectivă se pre
vede îmbunătățirea unor indicatori valorici de bază ai efi
cienței, între: care producția și beneficiul la 1000 lei. fon
duri fixe.

La elaborarea programului de dezvoltare un rol esențial re
vine, progresului tehnic, cercetării științifice și dezvoltării teh
nologice, creșterii nivelului calitativ al producției, a competiti
vității produselor. Numai prin încorporarea curajoasă, operativă 
a. ideilor noi: în produse de înaltă calitate și! competitivitate, se 
subliniază cu deplin temei în documentele de partid, se. poate 
asigura creșterea continuă a performanțelor telinico-economice 
ale fiecărui produs, se. pot asigura condiții de participare com
petitivă a mărfurilor românești pe piața externă. Se prevede, pe 
această bază, creșterea comerțului exterior deopotrivă cu îmbu
nătățirea structurii■ sale.: de remarcat că din sporul total' de 
export ce se va realiza îh 1985, față de 1981, circa. 27% urmează 
să se-realizeze pe seama îmbunătățirii structurii și creșterii gra
iului de valorificare a nred.jselor.



Exigențe in repartizarea și finalizarea investițiilor

O PîllGHIE DE BAZĂ în materializarea politicii de moder
nizare a structurii economiei, de creștere a eficienței o repre
zintă investițiile. Pentru perioada 1981—1985 este prevăzut 
ea economia națională să beneficieze de fonduri de investiții în 
valoare de 1 300—1 350 miliarde lei, cu 4045% mai mult decît 
în cincinalul precedent. Prin modul de alocare a investițiilor se 
accentuează activitatea di,n industria extractivă, din agricultură, 
se va avea în vedere dezvoltarea ramurilor de prelucrare ava.i- 

;.sață a resurselor naturale, acordîndu-se atenție dotării între
prinderilor cu mașini, utilaje și instalații moderne, cu consum 
redus de combustibili, energie' și materii prime. Se urmărește, 
de asemenea, și îmbunătățirea în continuare a repartizării teri
toriale a forțelor de producție. Accentul pus pe modernizări și 

a.eutilări în unitățile existente și mai puțin pe dezvoltarea ex
tensivă are în vedere, între altele, suprafețele mari de produc
ție existente și producția relativ scăzută pe unitatea de supra
față. Se urmărește, în acest context, îmbunătățirea raportului 
dintre fondurile fixe active și fondurile fixe pasive, între pon
derea utilajelor care produc și ponderea construcțiilor. Dacă în 
1975 ponderea volumului de construcții-montaj, în țara noastră, 
în volumul total al investițiilor, a fost de 47,1%, în 1980 aceasta 
a scăzut la 41,2% și se prevede ca în 1985 să ajungă la 40%. 
Deși reprezintă pași însemnați pe calea creșterii eficienței, pro
centele menționate'relevă decalaje față de alte țări unde iwdi- 
Catorii respectivi prezintă nivele mai mici, astfel îneît se cere 
acționat pe mai departe, mai cu seamă în faza de proiectare, 
pentru realizarea unor construcții mai iefti'ne, mai ușoare, din 
materiale loeăle sau din înlocuitori care duc la reducerea consu
murilor.

Un rol important revine investițiilor și eficienței lor în agri
cultură unde — în cadrul înfăptuirii unei noi revoluții agrare 
care să ducă la creșterea accentuată a producției agricole — 
acestea constituie suportul material pentru intensificarea pro
ducției agricole industrializarea proceselor de muncă din agri
cultură, transformarea muncii agricole ,într-o variantă a mun
cii industriale și obținerea de rezultate la nivelul cel mai ridi
cat. O legătură strînșă trebuie să existe între obiectivele agri
culturii și investițiile proprii, directe, pe de o parte, și investi
țiile din sectoarele constructoare de mașini' agricole, de pro
ducere a îngrășămintelor chimice, de -preparare, și industriali
zare a produselor agricole, pe de altă parte.

Pfentru a releva importanța sporirii eficienței investițiilor în 
agricultură, este cazul să amintim că volumul mediu anual al 
acestora a fost de 1 287 milioane în intervalul 1951—1955, în 
actualul cincinal fiind prevăzute 155 miliarde lei. Investiția me
die pe o persoană ocupată în agricultură a crescut, în același 
interval de timp, de 25 ori, ceea ce evidențiază .gradul ridicat 
de înzestrare tehnică a muncii agricole.

Participare eficientă la diviziunea 
'nternatională a muncii

EXISTĂ o relație strînsă de intercondițipnare între comer
țul exterior și creșterea economică. Cu cît o economie este mai 
dezvoltată, cu atît poate participa mai activ la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul de mărfuri avantajos pentru 

toți partenerii ; la rîndul său, comerțul stimulează creșterea 
economică, prin volumul și diversitatea produselor care trebuie 
realizate pentru piața externă. Avind in veoere in primul rina 
* ecesitățile dezvoltării economiei, dar și pesioilitățile acesteia, 
ritmul de creștere a comerțului exterior este mai ridicat decît 
cel al investițiilor, producției industriale și produsului social, 
in țara noastră, în perioada 1950—1979, volumul comerțului ex
terior a crescut de 33,74 ori. Corespunzător, s-a modificat pon
derea mărfurilor românești în comerțul, mondial de la 0,37%1 
m i960 la 0,63°, o în prezent. în actualul cincinal, se prevede ca 
volumul activităților de comerț exterior să sporească cu 50—57%. 
momind de la tendința manifestată de unele întreprinderi de a 
stabili un necesar de import supradimensionat în comparație 
eu cerințele reale un accent special se acordă producerii în țară 
a o serie de produse care se importă. „Industria noastră, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să-și facă un titlu de cinste 
dm a asigura cu forțe proprii mașinile și instalațiile, aparatura 
de măsură și control, utilajele de cercetare și piesele de schimb 
necesare economiei noastre intr-o măsură tot mai mare. Nu tre
buie să mai facem importuri mai cu seamă în domeniul con
strucțiilor de mașini, decît prin acorduri de compensație din 
același domeniu."

în realizarea unui comerț exterior eficient, în majorarea 
aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială a țării, 
este deosebit de important ca, o dată cu creșterea volumului de 
export, să sporească ponderea produselor înalt prelucrate, cu 
nivel tehnic ridicat, pe care să se obțină valori cît mai mari 
în raport cu unitatea de materie primă pe care o conțin. Răs- 
punzînd apelului conducerii partidului, industria noastră a spo
rit ponderea grupei de mașini și utilaje în totalul exportului, de 
la 3,2% în 1950, la 18,2% în 1965 și la cca. 30% î,n prezent. 
Exportul reprezintă astăzi cca. 25% din producția de rulmenți, 
20% din producția de mașini-unelte pentru așchierea metalelor, 
60% din producția de tractoare, locomotive Diesel ș.a.

Mijlocul principal de mărire a aportului comerțului exterior 
la creșterea economică constă în obținerea unor prețuri cît mai 
bune pe piața externă, concomitent cu diminuarea cheltuielilor 
de producție în țară. Aceasta impune, pentru produsele desti
nate exportului, și în general pentru toate produsele, o produc
tivitate sporită a muncii, reducerea la strictul necesar ă consu
murilor materiale, a combustibililor și energiei, îmbunătățirea 
și modernizarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea cali
tății poduselor, adaptarea permanentă a producției la cerințele 
pieței externe, eliminarea exporturilor de produse care nu au o 
eficiență corspunzătoare, aplicarea noului mecanism economico- 
financiar și în domeniul comerțului exterior, introducerea auto- 
conducerii și autogestiunii economico-financiare în întreprinde
rile de comerț exterior. .

DISPUNEM DE O CONCEPȚIE CLARA, originală cu privire 
la dezvoltarea economico-socialâ a României în' următorii ani, 
care șe întemeiază pe cunoașterea profundă a realităților țării 
noastre, pe investigarea continuă a fenomenelor care au loc în 
economia mondială. Realizarea progresului economic estimat, 
înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare socială, creșterea 
continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii apâr astfel, ca 
sarcini practice, cerințe ale activității de zi cu zi. Iar cei chemați 
să înfăptuiască noua calitate în economie sint .oamenii muncii, 
întregul nostru popor, calitatea activității fiecăruia constituind 
temelia progresului general al patriei.

dr. Virgil DINCĂ

Pe coordonatele noii revoluții agrare
(Urmare din pag. 3) 

furajere, și în special a celor grosiere 
și fibroase, precum și pe folosirea mai 
deplină a pășunilor și fînețelor natu
rale

Dișpunînd. de suprafețe însemnate de 
pășuni (circa 93 200 ha) și finețe (32 700 
ha), județul Bacău poate crește și în- 
grășa un efectiv de animale, conside
rabil sporit față de cel actual. S-au 
Stabilit, în acest an, măsuri pentru pu
nerea în valoare a resurselor de furaje 
din zonele de deal și munte. Progra
mele elaborate sint orientata către 
ridicarea potențialului productiv al pa
jiștilor și fînețelor naturale din zona 
de munte, asigurarea unei încărcături 
optime de bovine și ovine pe aceste su
prafețe. sporirea contribuției gospodă
riilor populației la realizarea programu

lui de autoaprovizionare la nivel jude
țean.

A fost creat cadrul natural economic 
pentru deplasarea, încă din această 
primăvară, a circa 2 000 de bovine 
și 14 mii de ovine din unitățile a- 
gricole cu deficit de pășune; în pre
zent se lucrează la amenajarea tabere
lor de vară, asigurarea lor cu apă ș.a. 
Studiile efectuate de specialiști în 13 
comune din zona de munte a județului 
au scos în evidență importantele rezerve 
de care acestea dispun pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic. Prin valori
ficarea lor, în actualul cincinal efecti
vele de animale în gospodăriile popu
lației din zona necooperativizată a ju
dețului sînt estimate să crească cu 6 mii 
de bovine și aproximativ 56 mii de 
ovine. încă din acest an, prin planurile 
de cultură s-a prevăzut creșterea su

prafeței arabile cu 4 000 ha, ce ur
mează a fi cultivate cu furaje fibroase, 
suculente, și grosiere. De asemenea, un 
accent deosebit se pune pe asigurarea 
necesarului de semințe. Ca urmare, au 
sporit suprafețele destinate acestui scop 
(850 ha de loturi semincere în cadrul 
întreprinderii județene de pajiști), iar 
în cadrul cooperativelor agricole de pro
ducție se vor produce peste 60 tone 
sămînță de lucerna și trifoi, precum și 
a 18 tone sămînță de gulii și sfeclă fu
rajeră. Fără îndoială, aplicarea inte
grală a măsurilor stabilite va contribui 
la o stabilizare a forței de muncă în 
agricultura județului, o participare mult 
superioară la muncă a lucrătorilor, ceea 
ce va avea ca efect realizarea unor 
producții sporite și va contribui la 
realizarea pe deplin a autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale — laturi 
esențiale ale complexului program de 
înfăptuire a noii revoluții agrare.



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI: 
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

Perfecționarea mecanismului 
de promovare a exporturilor

DEZVOLTAREA schimburilor eco
nomice externe, necesitate obiec
tivă cu atât mai stringentă cu cît 

o țară este mai mică, poate fi impulsio
nată pnin funcționarea a două meca
nisme specifice: mecanismul de sti
mulare a exporturilor și mecanismul 
de promovare a exporturilor.

Mecanismul de stimulare are în ve
dere pârghiile de natură bugetară, fis
cală, financiar-bancară și asigurări, 
utilizate în politica comercială a sta
tului în vederea dezvoltării schimburi
lor, echilibrării balanței comerciale și 
de plăți *).  Aceste pârghii se pot regăsi 
indirect și la nivel microeconomic, în 
măsuri de planificare, organizare, cointe
resare, luate de firmele exportatoare.

Mecanismul de promovare are, de a- 
semenea, două componente : macroeco
nomică și microeconomică.

Componenta macroeconomică desem
nează acțiunile de inițiativă guverna
mentală orientate spre : cunoașterea de 
parteneri externi, a potențialului eco
nomic al unei țări, a ofertei sale de 
export, facilitarea contractelor între oa
meni de afaceri străini și exportatorii 
din țară prin camere de comerț, birouri 
și agenții comerciale în străinătate, 
servicii de informare (marketing, con
junctură, politici comerciale și vamale, 
prognoză tehnologică, design), asigu
rate exportatorilor.

Componenta microeconomică desem
nează aceleași funcții la nivel de între
prindere și produs, cu mențiunea că 
varietatea de forme și posibilități de 
promovare rămîn deschise inițiativei 
exportatorului.

In general, pe plan mondial se con
stată o corelație semnificativă între ni
velul dezvoltării sectorului serviciilor 
(comerciale, inginerești, financiar-ban- 
oare, asigurări) și anvergura activității 
de promovare a exporturilor. Ba chiar 
mai mult, a început să fie teoretizată 
diviziunea „firească" a muncii între ță
rile în curs de dezvoltare ce dispun de 
resurse naturale și de forță de muncă 
pe de o parte și țările dezvoltate in
dustrial cu un sector al serviciilor (știin
ță, tehnologii, marketing, management 
etc.) superdezvoltat, pe de altă parte.

Chiar dacă nu sîntem de acord cu a- 
semenea „teorii" asupra ordinii econo
mice internaționale, fapt este că ni
velul eforturilor de marketing ale fir
melor din țările capitaliste dezvoltate, 
concretizate în programe strategice pe 
termen lung, campanii publicitare de 
anvergură, promovarea persuasivă a

’) Folosirea mecanismului de stimulare a 
exportului în contextul autoconducerii și 
autogestiunii a fost analizată în R.E. nr. 
22, 13/1981.

»*)  Sub genericul „Căi de creștere a efi
cienței în activitatea de comerț exterior" 
s-au mai publicat puncte de vedere în R.E. 
nr. 7, 9, 12, 13, 15, 16/1982.

Căi de creștere a eficienței 

in activitatea 

de comerț exterior

imaginai de marcă, acordarea unor ser
vicii gratuite clienților prezenți sau 
potențiali (consulting în realizarea unor 
studii de fezabilitate, în elaborarea 
unor, programe de dezvoltare zonale 
sau sectoriale, în instruirea cadrelor pe 
echipamentele exportatorului, în elabo
rarea de caiete de sarcini pentru lici
tații ș.a.m.d.) devin adeseori adevărate 
bariere în pătrunderea pe piața exter
nă a unor noi exportatori mici și mij
locii, în special din țări în curs de dez
voltare.

La acestea se adaugă condițiile de 
credit preferențiale acordate cumpără
torilor, în special la livrări complexe 
de linii și obiective industriale, pro
iecte importante, exporturi de mașini 
și utilaje, condiții favorizate de disper
sarea sarcinii de finanțare și a riscu
lui comercial între numeroase institu
te de credit și de asigurări.

Cunoașterea și recunoașterea acestor 
realități ale piețelor internaționale a 
mecanismelor de promovare ale concu
renței nu poate să aducă decît un plus 
de realism în fundamentarea progra
melor noastre de export, a întregii stra
tegii pe piața externă.

Funcții specifice întreprinderilor 
specializate pentru export

PRINCIPIILE noului mecanism eco
nomic statuate prin Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie 1978 prevăd ca 
premisă de bază pentru începerea acti
vității de producție într-o întreprindere 
sau centrală industrială identificarea 
cerințelor reale de consum intern sau 
la export. Teoria și practica economică 
dispun în prezent de cunoștințe siste
matice pentru determinarea cerințelor 
reale de consum, prin constituirea unei 
discipline economice specifice — mar
ketingul. Calcule efectuate de o serie 
de economiști atît din țări socialiste cît 
și din țări nesocialiste au arătat că po
tențialul economic al informațiilor de 
marketing este incomparabil mai mare 
decât cheltuielile de procurare a lor.

în consecință este necesar ca în spi
ritul întăririi autoconducerii muncito
rești în toate întreprinderile cu sarcini 
de export să se studieze organizat ce
rințele reale de consum intern și ce
rerea externă, indiferent cum denumim 

această activitate. Rezultă din cele de 
mai sus că activitatea de marketing în 
sine, optica de marketing constituie o 
importantă pîrghie de promovare a ex
porturilor.

Este adevărat că legea nu prevede 
explicit ca întreprinderile specializate 
pentru producția de export să-și res
tructureze funcțiile potrivit acestui o- 
biectiv. însă nu se poate ca fiecare sar
cină firească a unei întreprinderi, re
ieșită din statutul său de organizare să 
fie din nou legiferată ca sarcină expre
să întrucît în acest fel se diminuează 
cîmpul de inițiativă și acțiune al auto- 
conducerii. Apare firesc ca atunci când 
ponderea producției destinată exportu
lui depășește 60 la sută din producția 
totală a unei întreprinderi (caz frec
vent pentru întreprinderile specializa
te de export), acestea să-și reorienteze 
funcțiile potrivit obiectivelor de satis
facere a cererii externe.

Astfel, compartimentul de planificare 
nu-și poate desfășura în mod responsabil 
activitatea într-o întreprindere speciali
zată pentru producția de export în lip
sa unui sistem informațional de mar
keting care să-i furnizeze elemente de 
prognoză de marketing, Oportunități și 
restricții pe piețele externe. Și se pare 
ca nu posturile în schemă lipsesc pen
tru realizarea unor asemenea activități, 
ci actuala pregătire a lucrătorilor în 
aceste sectoare sau și mai simplu : ce 
se cere să facă lucrătorilor din aceste 
servicii.

Compartimentulfinanciar, în eventua
litatea specializării întreprinderii pentru 
export trebuie să-și restructureze — pe 
baza atribuțiilor de autocon ducere 
muncitorească — bugetul de venituri 
și cheltuieli pentru a putea desfășura 
o activitate de promovare a exporturi
lor, începînd cu tipărirea de prospec
te, cataloage, manuale de funcționare 
în limbi străine, acțiuni sistematice de 
informare a agențiilor comerciale și 
societăților mixte, partenerilor din 
străinătate asupra noutăților din no
menclatorul de export, pregătirea co
respunzătoare a celor mai reprezenta
tive exponate și materialul publicitar 
însoțitor pentru târgurile de mostre, ur
mărirea realizării de încasări din vân
zări de licențe, engineering, know-how 
asistență tehnică, service pe piața ex
ternă, ca și posibilitatea de desfășura
re a unor asemenea servicii inginerești 
cu titlu gratuit ca formă de promovare 
a exportului produselor de bază — în 
special pentru mașini și utilaje:

Compartimentul desfaceri, corespunză
tor diminuării fondului de marfă des
făcut pe piața internă, trebuie să 
se transforme într-un compartiment 
de export, capabil să desfășoare 
cercetări de marketing, să se ra
cordeze la sursele de informații de 



marketing existente să-și dezvolte sur
se propriii de informare, să întocmeas
că programe de marketing pe produse 
și {ări, să recomande politica de plani
ficare și dezvoltare a produselor pentru 
export compartimentului tehnic.

Compartimentul tehnic, potrivit legii 
trebuie să-și axeze cu prioritate activita
tea asupra înnoirii nomenclatorului 
de export, să perfecționeze parametrii 
tehnici și funcționali ai produselor din 
nomenclatorul de export, Să urmeze 
strategia de planificare a produselor 
recomandată de funcția de marketing 
a întreprinderii, și încorporată în pla
nul tehnic.

Desigur că nu va fi posibilă orienta
rea după optica de marketing inter
national a funcțiilor în toate întreprin
derile specializate pentru producția de 
export, dată fiind variația mare a cotei 
producției de export de la o unitate 
la alta. Dar tocmai acest fapt ridică 
problema statutului întreprinderii spe
cializate pentru producția de export, 
specializare care să rezulte dintr-o op
țiune strategică pe termen lung.

Autogestiunea informației

A DEVENIT astăzi un adevăr ele
mentar faptul că orice bun material, 
rezultat din procesul muncii reunește 
trei factori fundamentali : materiale, 
energie și informație.

Dacă pentru materii prime, materia
le, energiei, autogestiunea îșl propune 
sa realizeze programe macro și micro
economice, pentru economisirea lor cu 
maximum de exigentă, constatăm cu 
surprindere că în domeniul gestiunii in- 
fartnației se face încă foarte multă ri
sipă.

Constatarea are o legătură directă cu 
problema discutată — a promovării ex
porturilor — sub multiple aspecte. 
Inexistența funcției de marketing în 
multe întreprinderi exportatoare echi
valează cu o risipă, respectiv penurie 
de informații absolut necesare funda
mentării planului de producție în între
prinderile specializate. Lipsa acestei 
surse de informații (generată de func
ția de marketing) pentru celelalte com
partimente ale. întreprinderii face ca în
tre structura producției Și structura 
cererii externe să se producă o ruptu
ră, sancționată astăzi sever pe piața 
internațională.

Dovada cea mai palpabilă a marii 
valori economice a informațailor (teh
nice, comerciale, financiare etc.) o con
stituie faptul că transferul de informa
ții sub formă de servicii deține azi o 
pondere însemnată în comerțul invizi
bil mondial, însăși țările dezvoltate in
dustrial neputîndu-se lipsi de impor
tul de astfel de servicii (licențe, engi
neering, consulting, servicii financiar- 
bancare, marketing, management etc.).

Pentru a asigura promptitudinea ne
cesară în activitatea de comerț exte
rior, în orice moment o întreprindere 
de comerț exterior, indiferent de pro
fil ar trebui, ca pe baza consultării 
unor cataloage privind producția in
ternă, microproducția unităților de cer
cetare, serviciile, pe unități producă
toare prestatoare să poată orienta o 
cerere externă către executantul intern. 
Lipsa unor asemenea cataloage de 
produse, actualizate, completate perma
nent face ca identificarea producătoru
lui să fie dificilă, în special în cazul 
mlcToproducției unităților de cercetare

Acțiuni de cooperare economică 
internațională ale unor întreprinderi românești

SELMAR CORPORATION

întreprinderea de comerț exterior „Navlomar", firmă românească specializată 
pentru servicii privind navigația fluvială ți maritimă, împreună cu firma libaneză 
Sership Co, Ltd. - Beirut, au constituit societatea mixtă | pentru transport ma
ritim internațional Selmar Corporation-Monrovia, societate pe acțiuni cu răspun
dere limitată, cu sediul în Liberia.

Societatea iți propune să desfășoare operațiuni comerciale privind achizi
ția ți exploatarea tehnico-comercială a navelor maritime de transporturi.

ROMFARMA S.A.

Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri București 
participă ca acționar la Societatea Romfarma S.A. - Madrid care are ca obiect 
de activitate producția ți comercializarea de produse cosmetice ți farmaceutice.

CROSSWORLD MARITIMA

întreprinderea de comerț exterior „Navlomar" - București împreună cu firma 
greacă E.G. Loukedes - Pireu au constituit Societatea mixtă pentru comerț muri- 
tim internațional Crossworld Maritima - Panama, societate anonimă pe acțiuni 
cu sediul în Republica Panama. Societatea are ca obiect de activitate cumpă
rarea, vînzarea, construirea și navlosirea de nave maritime ți alte operații anexe 
comerțului maritim.

științifică, inginerie tehnologică, pro
iectare, învățământ, al prestatorilor de 
servicii inginerești și comerciale. Ca
rențele în gestiunea informației gene
rează efecte economice din cele mai 
ciudate cum ar fi producerea în cadrul 
aceluiași minister, a acelorași utilaje 
atât în producție de serie cît și prin au- 
todotare.

în gestiunea informațiilor necesare 
exporturilor alături de funcția de mar
keting a întreprinderii (nivel microeco
nomic) un rol mult mai mare poate 
juca Camera de comerț și industrie, 
Asociația română de marketing, com
partimentele de comerț exterior (mar
keting) diin ministere economice, cen
trale industriale, întreprinderi de co
merț exterior.

în practica internațională este uzual 
ca o cameră de comerț să ofere multi
ple servicii exportatorilor, mergînd de 
la rapoarte specializate pe ramuri și 
domenii industriale privind evoluția 
piețelor, politica comercială, vamală 
etc. și până la negocierea de tranzacții 
pe piețele externe prin filialele proprii. 
Prin băncile de informații pe care le 
gestionează camerele de comerț .pot 
oferi 8u promptitudine consultanță ex
portatorilor asupra oportunității și fe
zabilității unei tranzacții comerciale, a 
clauzelor contractuale optime. Ele con
stituie totodată un canal eficient de 
lansare a noilor exportatori, a noilor 
produse, în introducerea pe noi piețe 
întrucît modul de lucru al acestor or
ganisme a fost frecvent și pe larg pre
zentat în suplimentul „Relații finan- 
ciar-vălutare și comerciale internațio
nale" al revistei, nu vom insista acum 
asupra acestor aspecte.

Un bun exemplu de gestiune moder
nă a informațiilor de comerț exterior 
oferă „Centrul roman de comerț exte
rior" (vezi Revista economică nr. 

7/1982), dar din păcate solieitanții de 
informații ai centrului sînt încă puțini, 
datorită între altele, inexistentei func
ției de marketing în multe întreprin
deri cu sarcini de export și chiar spe
cializate pentru export.

Asociația română de marketing care 
a împlinit anul trecut 10 ani de activi
tate a constituit un catalizator al dez
voltării funcției de marketing în între
prinderi, al promovării preocupărilor 
pentru perfecționarea activității de co
merț exterior.

Marketingul văzut ca un capitol al 
„Economici informațiilor" a fost pro
movat în centrele industriale impor
tante ale țării prin filialele AROMAR, 
s-au realizat schimburi de experiență 
între exportatori prin simpozioane, 
dezbateri ca și pin buletinul asociației 
privind metodele și tehnicile de comer
cializare și promovare.

în scopul impulsionării exportului de 
servicii inginerești au fost pregătiți 
prin cursuri post-universitare organi
zate de AROMAR, Secția teorie, îm- 

i preună cu Institutul român de consul
ting un număr de circa 400 cadre teh
nice care în prezent constituie o bună 
parte din activul de consultanți pentru 
export de inteligență al institutului. 
Asociația a organizat cursuri postuni
versitare, prin Centrul de cercetări de 
marketing, în diferite zone ale țării, 
pentru formarea de cadre de specialiști 
în întreprinderi.

în final subliniem faptul că dezvol
tarea funcției de marketing, promova
rea opticii de marketing în întreprin
deri constituie o formă specifică de 
economie, economia de informații tot 
atât de importantă sau chiar mai im
portantă decît economia altor resurse.

dr. loan GEORGESCU
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Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

ACCELERAREA CREȘTERII PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI

Microanchetă în schelele de foraj și extracție 
ale Trustului petrolului din Bolintin

I N CONDIȚIILE cerințelor crescînde de materii prime, 
combustibili și energie, eforturile unităților din secto
rul de extracție, pentru îndeplinirea prevederilor de 

plan pe acest an, capătă o deosebită însemnătate. „Se 
impune — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 31 martie 1982 — să acordăm o atenție 
deosebită soluționării în bune condiții a problemelor aprovi
zionării tehnico-materiale, realizării sarcinilor puse de Con
gresul al XII-lea cu privire la dezvoltarea mai puternică a 
bazei energetice, a bazei de materii prime proprii, pentru a 

asigura intr-o măsură mai mare din țară a necesarului bunei 
activități economice".

Cum acționează unitățile specializate din sectorul extrac
ției țițeiului pentru mobilizarea rezervelor de sporire con
tinuă a producției ? Iată obiectivul microanchetei efectuate 
de „Revista economică" în schelele de foraj și extracție ale 
Trustului petrolului din Bolintin, care trebuie să acopere, în 
acest an, aproape 25 la sută din producția de țiței și gaze 
naturale a țării.

Extinderea lucrărilor 
de cercetare a subsolului

PENTRU CREAREA condițiilor de 
sporire a producției de țiței și gaze o 
importanță deosebită are cercetarea și 
studierea la mică și mare adîncime a 
subsolului. Activitatea desfășurată de 
geologi și de specialiștii trustului prin 
mijloace noi, moderne, a pus în evi
dență, în 1981, cît și în primele luni ale 
anului curent — resurse din zăcăminte 
noi în zonele Ileana, Stoenești, Căldă- 
raru, (jud. Călărași), Independența, 
Oprișenești, Bordei Verde (jud. Brăila), 
Bălăria, Videle (județul Teleorman) etc. 
Pe baza documentațiilor întocmite, uni
tățile de foraj ale trustului (Schela de 
foraj București, Schela de foraj-extrac
ție Brăila. Șantierul de construcții-mon- 
taj Cartojani) și-au intensificat activi
tatea, au depășit planul de lucrări de 
săpare a sondelor și de investiții, pu- 
nînd în acest fel la dispoziție un număr 
sporit de sonde pentru extracția țițeiu
lui și gazelor. La Schela Cartojani — 
unitate decorată cu Ordinul Muncii cla
sa I și câștigătoare a „Steagului roșu" 
pe ramură pentru rezultatele obținute 
în 1981 — prin punerea în funcțiune, în 
trimestrul I, a 23 sonde noi, producția 
zilnică de țiței a sporit cu 77 tone. în 
același timp, la Schela Videle intrarea 
în funcțiune a 21 sonde noi a permis 
creșterea producției de țiței cu 110 tone 
zilnic. Eforturile depuse de brigăzile de 
foraj ale schelei București — în lunile 
martie și aprilie — s-au materializat în 
realizarea unor noi sonde productive, 
care contribuie din plin la recuperarea 
restanțelor din primele 2 luni ale anu
lui. Sînt zone, ca de pildă, Ileana, Vi
dele, Cartojani unde, datorită organiză
rii superioare a muncii și utilizării de 
metode înaintate, cu o singură instala
ție se forează, la adîncimi medii, 2 
sonde pe lună. Scurtarea perioadei de 

foraj prin utilizarea de viteze sporite, 
prin montarea și demontarea instala
țiilor în termene mai reduse cu 2—3 
zile față de anii trecuți, efectuarea vo
lumului de investiții la timp, au permis 
punerea în exploatare cu 10—20 de zile 
mai devreme a zeci de noi sonde.

La nivelul trustului, planul de fo
raj de exploatare și injecție a fost 
depășit în trimestrul I a.c., cu 11 265 m, 
iar la forajul de mare adîncime cu 789 m. 
Prin atingerea unor viteze sporite față 
de plan — facilitată și de faptul că in
dustria constructoare de mașini a pus 
la dispoziția unităților de foraj instala
ții moderne, de mare randament — nu
mărul sondelor săpate depășește preve
derile, creîndu-se condiții pentru mă
rirea zilnică a cantităților de țiței și 
gaze extrase. Merită relevat și faptul 
că în 1982 s-a accentuat preocu
parea pentru săparea de sonde și la 
mare adîncime (4 000—6 000 m). Pînă
în prezent au fost forate două aseme
nea sonde din cele 8 prevăzute pentru 
acest an.

Diminuarea fondului de sonde 
inactive

DIN MICROANCHETA întreprinsă în 
schelele trustului a rezultat că un 
aport important la sporirea producției 
de țiței îl aduce diminuarea la limita 
minimă a fondului de sonde inactive 
prin intervenții și măsuri operative 
geologo-tehnologice. După cum se știe, 
pe parcursul activității de extracție a 
țițeiului, la unele sonde scade debitul 
zilnic, parte din ele se nisipează, iar 
altele suportă diferite avarii etc. Inter
venția operativă a specialiștilor pentru 
activarea și punerea lor în exploatare 
are o mare importanță pentru reali
zarea planului de extracție. întrucît 
prin măsurile adoptate și aplicate se 
ajunge, nu de puține ori, ca producția 

obținută să se dubleze. La Schela Car
tojani, de pildă, prin aplicarea unor 
metode moderne de impulsionare a pro
ducției, în trimestrul I a.c. au fost 
activate mai bine de jumătate din son
dele inactive, iar producția obținută 
zilnic a sporit cu peste 100 tone. Men
ținerea unui echilibru între sondele 
inactive și cele ce produc, impune ca 
numărul brigăzilor specializate pentru 
intervenții să fie corespunzător. Iată de 
ce la schela Cartojani, în acest an, nu
mărul unor astfel de brigăzi a fost 
sporit: cu încă două, urmînd ca pînă la 
finele trimestrului II a.c. să mai fie 
organizate alte două.

în schele de extracție se aplică, odată 
cu intervențiile sau reparațiile capitale 
Ia sonde, o gamă largă de măsuri geo
logo-tehnologice pentru mărirea debi
tului de extracție, cît și pentru menți
nerea lor în stare de funcționare pe o 
perioadă cît mai lungă. La Schela 
Brăila, datorită viiturilor de nisip, unele 
sonde nu se mai puteau exploata. In
tervențiile făcute pentru consolidarea 
lor prin injectare de nisip cu granula- 
ție diferită, la presiuni ridicate, intro
ducerea de filtre, au permis repunerea 
lor în funcțiune, oprirea infiltrării ni
sipului fin în masa de țiței. Astfel, 
la zăcămîntul Independența, ca să dăm 
doar un singur exemplu, unde s-au ob
ținut timp de douăzeci de ani la rînd 
o producție de țiței de 120—130 t/zi, 
prin aplicarea unui complex de măsuri 
geologo-tehnologice cantitatea extrasă 
a crescut în prezent la 260 t/zi, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul anului să ajungă la 
300 t/zi.

Alte intervenții au constat în mări
rea debitului brut al sondelor (apă și 
țiței) pentru a menține debitul net de 
extracție al țițeiului. Această tehnolo
gie de sporire a debitelor sondelor, în 
condițiile cînd impuritățile au tendință 
de creștere a permis, aproape în toate 
schelele trustului, să se mențină la cote 
ridicate extracția țițeiului, contribuind, 
în mare măsură, la realizarea sarcinilor 



de plan. De asemenea, de o deosebită 
eficacitate s-a dovedit și trecerea unui 
număr important de sonde de la ex
tracția țițeiului prin pompaj la extrac
ția în gaz lift (erupție artificială). Por
nind de la faptul că la pompaj cursele 
de suprafață ale instalațiilor sînt limi
tate pe unitatea de timp, iar cantitatea 
de țiței extras se menține la cote mici, 
prin injecția de gaze la un număr în
semnat de sonde s-a ajuns la sporirea 
considerabilă a cantității zilnice extrase 
din zăcămînt prin erupție artificială.

Cu bune rezultate s-a soldat și utili
zarea metodei combustiei subterane în 
zăcămînt la Schela Videle și în zona 
comunei Bălăria. Un element deosebit, 
apărut prin utilizarea metodei respec
tive, îl reprezintă trecerea unui mare 
număr de sonde din pompaj în gaz lift, 
ceea ce a permis creșterea producției 
de 3—4 ori pe fiecare sondă. în acest 
an, metoda combustiei subterane se va 
aplica la un număr de alte 150 sonde.

Evident, în funcție de situația con
statată la fiecare sondă, metodele ce se 
utilizează sînt diferite. Merită eviden
țiat faptul că, pe total trust, măsurile 
geologo-tehnologice ce se aplică în 
acest an s-au extins cu 25% față de 
1981. Eficiența scontată este relevantă : 
menținerea în stare de funcționare în 
producții constante și superioare a ma
jorității sondelor în exploatare, ceea ce 
echivalează cu cîteva mii de tone de 
țiței extrase zilnic.

Recuperarea în termen cit mai 
scurt a restanțelor

ÎN CADRUL trustului Bolintin, cu 
excepția schelei Videle — unde preve
derile de plan pînă la 15 aprilie a.c. 
au fost depășite la țiței extras (circa 
2 000 tone), la gaze (9 000 mii m3), la 
producția marfă și netă (102,1%) — ce
lelalte schele au înregistrat nerealizări. 
Parțial acestea sînt și rezultatul creș
terii sarcinilor de plan față de 1981 
(schela Cartojani trebuie să producă 
zilnic 200 tone țiței în plus în acest an 
față de 1981), dar și timpului friguros, 
cît și unor dificultăți organizatorice 
proprii. Ne-am referi în acest ultim caz 
la existența încă a unui mare număr de 
sonde inactive cu care s-a intrat în noul 
an de plan, la timpul relativ ridicat de 
punere în funcțiune a sondelor noi cît și 
la executarea operațiilor de intervenții, 
la extinderea cu încetineală a unor pro
cedee tehnologice ce s-au dovedit de 
mare eficacitate etc.

Interlocutorii care au participat la 
realizarea microanchetei au relevat că, 
începînd din a doua jumătate a lunii 
martie, prin măsurile luate la toate ni
velurile, participarea activă a specialiș
tilor la analizarea săptămânală și uneori 
chiar mai frecventă a situației realizării 
sarcinilor de plan la fiecare schelă, ză
cămînt și sondă, s-au obținut re
zultate mai bune în îndeplinirea 
sarcinilor zilnice de producție. Ast
fel Schela Cartojani, începînd de 
la 17 martie a.c., s-a încadrat în pre
vederile de plan, iar de la 12 aprilie 
produce zilnic în plus 70 tone țiței ; 

schela Videle s-a încadrat de la 11 fe
bruarie în limitele planului, ajungînd ca, 
din martie, să producă zilnic 140 tone 
țiței peste plan ; schela Titu, rămasă 
sub plan în martie și prima jumătate 
a lunii aprilie cu 70 tone zilnic, a reușit 
în continuare să se încadreze în pre
vederile de plan. Cît privește producția 
de gaze și gazolină, planul este realizat 
și depășit de fiecare schelă, inclusiv la 
nivelul trustului.

Problema care se pune este aceea de 
a recupera în timp cît mai scurt râmi- 
nerea în urmă în realizarea planului 
(circa 43 000 tone țiței în trimestrul I și 
restanțele din 1981 — 72 000 tone). Bi
lanțul lunii aprilie a c., în care au fost 
luate măsuri hotărîte pentru mobili
zarea rezervelor potențiale, arată că 
s-au recuperat în bună parte restanțele 
din prima parte a anului, 4 schele de 
extracție — în afara celei din Brăila 
producând zilnic sute de tone de țiței 
peste plan, astfel că pînă la încheierea 
trimestrului II a.c. ele se vor afla în si
tuația de a recupera restanțele și a avea 
totodată depășiri de plan care să con
tribuie la recuperarea cantității de ți
ței restante din 1981. în luna aprilie, 
ca urmare a întrecerii desfășurate in 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, a fost rea
lizată o producție mai mare de țiței 
cu peste 300 tone față de martie a.c.

Un domeniu căruia se cere să i se 
acorde maximum de atenție îl constituie 
realizarea prevederilor forajului de cer
cetare. Evident, interesează realizarea și 
depășirea forajului de exploatare și in
jecție (planul pe 4 luni este mult depă
șit, dar în egală măsură trebuie să se 
urmărească și realizarea forajului de 
cercetare, care asigură condițiile pen
tru producția viitoare. Or, din păcate 
planul în acest domeniu nu a fost rea
lizat în primele patru luni ale anului cu 
circa 30%. Mai multă atenție se cere 
acordată și lărgirii activității în direc
ția forajului de mare adîncime. întrucît 
activitatea pentru punerea în exploatare 
a unor asemenea sonde durează mai 
mult, este necesar ca, încă în acest an, 
numărul sondelor de mare adîncime să 
fie amplificat, acestea asigurând, într-un 
viitor apropiat, o bază substanțială de 
creștere mai acentuată a producției de 
țiței.

O altă problemă importantă care se 
impune a fi mai operativ soluționată 
este asigurarea pieselor de schimb. In 
această privință contribuția unităților 
proprii ale Ministerului Industriei Pe
trolului și a unităților specializate ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini poate și trebuie să fie mai 
substanțială. în acest sens este necesar 
ca și trustul din Bolintin să acționeze 
din timp pentru a-și crea rezerve de 
piese și subansamble care sînt solicitate 
cel mai mult, prin atelierele proprii de 
reparații, să sporească calitatea recon- 
diționării acelora care se pretează la 
aceasta. Astfel, va fi cu putință să 
se evite pe viitor stagnarea execută
rii unor intervenții sau reparații capita
le în așteptarea necesului de piese de 
schimb.

' V. BOESCU
C. BĂRNEA

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

Producție fizică peste plan

• Unitățile aparținînd Combinatului 
cărbunelui din Ploiești au majorat la 
50 000 tone cantitatea de lignit livrată 
suplimentar termocentralelor, în pe
rioada ianuarie — 25 aprilie. Cele mai 
mari cantități de cărbune peste plan 
au fost obținute de minerii exploată
rilor Cîmpulung Muscel, Filipeștii de 
Pădure și Șotînga, prin folosirea cu 
randament sporit a întregului potențial 
tehnic de care dispun și prin promo
varea de metode înaintate.
• In perioada parcursă din acest an, 

întreprinderile Centralei de prelucrare 
a lemnului și ale Centralei de exploa
tare a lemnului au livrat, suplimentar, 
pentru populație mobilă în valoare de 
aproape 300 milioane lei, cele ale Cen
tralei materialelor de construcții plăci 
de azbociment în sumă de peste 800 000 
milioane lei, iar cele ale Centralei pen
tru utilaje și piese de schimb 50 tone 
obiecte sanitare din fontă și 30 tone 
obiecte sanitare din porțelan.

• Colectivul întreprinderii electro- 
centrale din Curtea de Argeș, care 
asigură exploatarea celor 17 hidrocen
trale finalizate pînă actun pe cursul 
rîului Argeș, a produs peste plan în 
perioada ianuarie — 25 aprilie a.c. 
5 000 000 kWh energie electrică. De re
marcat că sporul de producție mențio
nat a fost obținut în condițiile punerii 
la dispoziția dispecerului energetic na
țional a unei puteri efectiv utilizabile, 
superioară cu 16 MW celei planificate.

• Aplicarea unor tehnologii mo
derne de extracție și tratare a zăcă
mintelor din zonă a permis sondorilor 
schelei de extracție Tîrgoviște să con
semneze în bilanțul realizărilor în pe
rioada ianuarie — 25 aprilie un plus 
de aproape 1 500 tone țiței. Acest im
portant succes, la care se adaugă și 
un beneficiu de peste 2 milioane lei, 
ă fost obținut prin mai buna utiliza
re a instalațiilor din dotare, promo
varea de tehnologii înaintate și redu
cerea consumurilor de materiale și 
energie.

8 Constructorii de locuințe din Ju
dețul Mureș au atacat. în avans față 
de grafice, fundația ultimelor 113 a- 
oartamente din planul pe acest an de 
3 166 apartamente prevăzute a fi con
struite în județ. în cinstea sărbătorii 
de la 1 Mai, constructorii și montorii 
mureșeni - raportează predarea prime
lor 326 apartamente, alte 540 fiind în 
stadii finale de finisaj.

® Colectivul întreprinderii de alu
mină din Slatina a expediat pe adre
sa unor beneficiari externi, în plus 
față de obligațiile contractuale reve
nite în perioada parcursă din acest 
an, peste 7 000 tone de blocuri, bare 
si sîrmă din aluminiu și aliaje, a că
ror valoare totală se ridică la 80 mi
lioane lei. Datorită sporirii, la mai 
mult de o treime din producția to
nală de aluminiu realizată aici, a pon
derii metalului cu puritate 99,6—995 
a sută s-a asigurat creșterea compe 
itivității produselor pe piața mondială
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RIDICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR —

CERINȚĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI MODERNE

SPORIREA continuă a perfor
manțelor tehnico-funcționale 
ale produselor și proceselor 

tehnologice reprezintă o cerință ho- 
tărîtoare pentru producția modernă 
în procesul satisfacerii la un nivel 
superior a exigențelor beneficiarilor 
interni și ale exportului, a lărgirii 
competitivității produselor româ
nești. în această direcție, în actualul 
cincinal, în toate întreprinderile din 
economia națională eforturile creati
ve și organizaționale ale valorosului 
potențial de care dispun sînt 
orientate spre : ® ridicarea parame
trilor tehnico-funcționali ai produse
lor, © modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, © asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale și a preciziei mij
loacelor de producție și de măsurare 
necesare realizării și comensurării 
nivelurilor calitative prevăzute, 
© îmbunătățirea organizării și creș
terea exigenței controlului tehnic de 
calitate * încadrarea costurilor ca
lității la nivelurile prevăzute și di
minuarea acestora în procesul de fa
bricație, fără a se afecta cu nimic 
calitatea, © perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor, © întărirea 
ordinii și disciplinei la toate locurile 
de muncă.

Orientări consecvente spre 
creșterea parametrilor 
tehnico-funcționali

RIDICAREA PARAMETRILOR teh
nico-funcționali ai produselor și tehno
logiilor constituie una din preocupările 
esențiale ale întreprinderilor, centrale
lor și ministerelor — coroborate cu ac
țiunile Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor — 
care au aplicat o serie de măsuri vi- 
zi'nd :

-j Accelerarea înnoirii produselor, prin 
' asimilarea și introducerea în fabri
cație a unei game lărgite de mașini, uti
laje, materiale și bunuri de consum noi, 
cu performanțe superioare. în primele 
luni din acest an, de pildă, s-a trecut 
la realizarea tractorului pe șenile 
SM-800, a mașinilor de prelucrat prin 
electroeroziune „Electrofil" 10 cu adap
tabilitate mărită la fabricarea matrițe
lor, a unor laminoare de in, flaiere fine 
de bumbac, componente electronice de 
înaltă performanță (circuite imprimate 
flexibile, circuite integrate liniar de uz 
industrial), țevi extrudate din aliaje 
dure de aluminiu, noi tipuri de anve
lope și latexuri, hîrtii și cartoane pen
tru sectorul electrotehnic, diferite sor

timente de calități superioare de bunuri 
ale industriilor ușoară și alimentară.

J îmbunătățirea calității și a fiabilită- 
ții produselor aflate în fabricație. în 

vederea realizării sarcinii de mare res
ponsabilitate de creștere a producției 
de cărbune, prin eforturile depuse în 
unitățile de profil din Valea Jiului și 
in Bazinul minier Oltenia au fost spo
rite performanțele realizate în ex
ploatarea utilajelor miniere, a com
binelor de înaintare, a complexelor 
de susținere mecanizată și a altor utila
je care lucrează în subteran ; au fost 
reparate și mai atent întreținute benzi
le transportoare, s-au repus în funcțiu
ne și s-au montat noi electromagneți la 
cea mai mare parte din mine și s-a re
organizat activitatea de CTC. Aceste 
măsuri au avut drept urmare situarea 
puterii calorifice a cărbunilor livrați 
termocentralelor de la combinatele mi
niere Rovinari și Motru, în luna mar
tie a.c., la niveluri superioare perioa
delor precedente. Pentru dezvoltarea în 
general a bazei de materii prime și 
energetice a țării, acțiuni similare au 
vizat și sporirea performanțelor utilaju
lui petrolier (sape de foraj, agregate de 
cimentare și fisurare, pompe de extrac
ție etc.), precum și la agregatele și in
stalațiile din ramura energetică și in
dustria chimică.

Iată exemple edificatoare și din in
dustria constructoare de mașini : prin 
măsurile de perfecționare aplicate la 
echipamentele electrice, hidraulice și 
mecanice de la strungurile paralele cu 
comenzi numerice de conturare și de la 
mașinile de injecție, a crescut disponi
bilitatea acestora cu circa 40 de pro
cente ; prin înlocuirea reductorului pla
netar cu o punte motoare cu calități 
superioare, fiabilitatea autogrederului 
de 180 CP a sporit considerabil. în 
general, în această ramură atenția 
a fost orientată prioritar și în di
recția creșterii continue a calității 
în funcționarea utilajelor tehnologice 
din cadrul noilor obiective industriale 
puse în funcțiune, în vederea scurtării 
substațiale a duratei perioadei de atin
gere a parametrilor proiectați, așa cum 
3-a întîmplat în cazul noilor capacități 
de la combinatele siderurgice Galați și 
Călărași, cel de utilaj greu Giurgiu, 
Combinatul petrochimic Midia-Năvo- 
dari, întreprinderea de anvelope Zalău 
ș.a. Prin efortul concentrat al unităților 
din chimie au crescut, printre altele, 
gradul de ignifugare și rezistență me
canică a benzilor de cauciuc folosite în 
subteran de către întreprinderile mi
niere ; la uleiurile de transformator și 
turbină s-a dublat perioada de utiliza
re ; la P.V.C. suspensie s-a redus con
ținutul în monomer liber și a scăzut 

gradul de impurificare, îmbunătățin- 
du-se prelucrabilitatea și ca urmare 
competitivitatea acestuia.

T. Promovarea pe scară largă a tehuo- 
J logiilor noi și modernizarea celor 
existente, acțiune cu multiple efecte 
favorabile asupra ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, a pro
cesului de fabricație în general. La re
perele cu rol funcțional din componen
ța utilajelor petroliere s-a aplicat cu 
bune rezultate sudarea în mediu de ar
gon, turnarea centrifugală și elaborarea 
de oțeluri rezistente la temperaturi 
scăzute ; prin reproiectarea tehnologii
lor și revizuirea întregului flux de fa
bricație a unor ansamble pentru auto
camioane (în special demaroare) s-a 
reușit ca acestea să realizeze în pre
zent de peste 3 ori mai multe cicluri 
de cuptoare-decuplare. în unitățile me
talurgice au fost puse la punct tehnolo
gii eficiente de fabricație a cărămizilor 
speciale necesare turnării oțelului 
G52—58, precum și de execuție a ta
blelor din aliaje și placate cu aluminiu 
pentru industria aeronautică, de prelu
crare a aluminiului rafinat de înaltă 
puritate pentru componentele electro
tehnice.

A Desfășurarea consecventă a activită- 
~ ții de metrologie. în trimestrul I al 
acestui an s-a continuat acțiunea de 
transmitere către întreprinderi a unită
ților de măsură, efectuîndu-se verifica
rea și etalonarea a circa 250 mii mij
loace de măsurare, din care peste 75 
mii etaloane. Totodată, în această pe
rioadă, au fost autorizate 5 700 de per
soane care activează în domeniul metro
logiei și un număr de 175 de labora
toare și ateliere de reparat mijloace de 
măsură și control. în cadrul Institutu
lui național de metrologie au fost a- 
probate numeroase modele pentru mij
loace de măsurare perfecționate, au fost 
finalizate faze de cercetare și zeci de 
norme tehnice de metrologie, au fost 
executate prin microproducție mijloace 
de măsurare de peste fl,2 milioane lei, 
care au contribuit totodată substanțial 
la reducerea importului. în cadrul ac
țiunilor desfășurate, preocupările au 
fost orientate și spre continua moder
nizare, completare și perfecționare a 
mijloacelor de măsurare din dotarea 
a numeroase unități productive.

Responsabilitate sporita pentru 
ridicarea performanțelor 
calitative

DESIGUR, rezultatele obținute în 
acțiunea de asigurare a unui nivel ri
dicat al calității produselor sînt diferi



te de la unitate la unitate. în acest ca
dru, se cere subliniat faptul că, alături 
de rezultatele înregistrate, în întreprin
deri se mențin în continuare însem
nate rezerve a căror atragere în cir
cuitul productiv reprezintă valoroase 
surse de sporire în continuare, la cote 
și mai înalte, a calității și competitivi
tății produselor. Pentru accelerarea 
punerii lor în valoare, apreciem util ca 
în atenția specialiștilor să stea și exa
minarea următoarelor căi de acțiune, 
capabile să contribuie la creșterea în 
continuare a performanțelor tehnico- 
funcționale ale produselor realizate :

O sporirea atenției acordate perfec
ționării activității de pregătire com
plexă și completă a fabricației, cu ac
cent pe elaborarea din fază de proiect 
a unor cît mai adecvate soluții con
structive și tehnologice. Așa cum rezul
tă din experiența primului trimestru 
din 1082, preocupările în acest sens se 
cer amplificate pentru sporirea în con
tinuare a calității lanțurilor miniere, a 
unor categorii de motoare, a matrițelor 
din metal dur pentru presarea la rece 
a unor organe de asamblare, a electro
zilor siderurgici, a unor anumite ti
puri de rețele cord vîscoză. într-o ase
menea acțiune apare necesar ca între
prinderile și centralele industriale să 
acționeze mai energic pentru asigura
rea în totalitate a bazei tehnico-mate- 
riale încă de la începerea producției de 
serie, să realizeze antrenarea în mai 
mare măsură a specialiștilor în acor
darea asistenței tehnice la operațiunile 
de verificare în producție a soluțiilor 
constructive și tehnologice adoptate. în 
toate întreprinderile, astfel de măsuri 
sînt menite să înlăture necesitatea co
rectării lor abia pe parcursul procesu
lui de execuție, eliminîndu-se în acest 
fel cheltuieli suplimentare ulterioare de 
remediere ;
• lărgirea în continuare a dotării cu 

mijloace de măsurare și control, pre
cum și cu standuri de probă și conti
nua urmărire a parametrilor lor de 
funcționare în unitățile în care acest 
lucru apare necesar, prin acțiuni mul
tiple îndreptate spre : urmărirea rigu
roasă a funcționării instalațiilor de con
trol nedistructiv (în metalurgie) ; con
centrarea producătorilor spre accelera
rea modernizării unor aparate de mă
sură și introducerea în fabricație a ti
purilor noi; executarea integrală de că
tre unitățile din cadrul M.I.C.M. și 
M.l.M.U.E.E. a programelor lunare de 
fabricare a standurilor de probe ; ela
borarea din timp a unor programe teh
nologice de control, care ar permite 
deplasarea mai accentuată a preocupă
rilor de la dotarea fragmentară cu mij
loacele necesare asigurării calității 
către conceperea și utilizarea unor teh
nologii unitare, integrate de control;

• respectarea riguroasă în procesul 
de producție a tuturor prevederilor din 
documentațiile tehnice de execuție și 
control a diferitelor produse, pornind 
de la utilizarea dimensiunilor specifi
cate de materie primă, la executarea în
tocmai a tuturor operațiunilor de pre
lucrare și de control prevăzute și pînă 
la adoptarea de măsuri de completare 
a programelor unice de calitate, în- 
tr-un euvmt, întărirea disciplinei teh
nologice și a muncii;

• întreținerea și repararea corespun
zătoare a mașinilor, utilajelor și insta

lațiilor, inclusiv asigurarea piese
lor de schimb necesare. Acțiun.le 
comune ale cercetării din unitățile pro
ductive și din institutele de specialita
te vor trebui în continuare mai susținut 
orientate spre aducerea continuă a uti
lajelor din dotare la parametri ini
țiali prin modernizări succesive ale 
subansamblelor componente;

• desfășurarea ritmică a procesului 
de aprovizionare tehnico-materială, pro
ces în a cărui perfecționare, pentru 
creșterea calității, se așteaptă — alături 
de un efort propriu sporit al unităților 
producătoare pentru onorarea la vreme 
a prevederilor contractuale — o con
tribuție substanțial îmbogățită a unită
ților beneficiare. în condițiile întăririi 
autogestiunii, o contribuție de seamă la 
asigurarea bazei materiale a planului 
este chemată să aducă asimilarea și 
realizarea în țară, prin efort propriu, de 
materiale și produse care să reducă de
pendența ealității de ritmicitatea și ca
racteristicile uneori necorespunzătoare a 
unor importuri. Unitățile beneficiare 
și-ar putea spori considerabil aportul la 
buna desfășurare a procesului de apro
vizionare, și deci a creșterii calității 
produselor proprii prin sporirea efi
cienței activității pentru cunoașterea cît 
mai precisă, din vreme, a cerințelor 
propriei producții, ceea ce va putea con
tribui la întocmirea și depunerea în 
timp util, de către acestea, a documen
tațiilor de execuție și a specificațiilor 
de materiale la furnizori, pentru urmă
rirea mai consecventă pe parcursul fa
bricației, la producător, a realizării și 
primirii unor materii prime, piese și 
subansamble cu caracteristicile tehni- 
co-funcționale de care au nevoie.

Fără îndoială, la toate acestea se cere 
adăugat și o grijă permanentă pentru 
ca toate materialele să fie transportate 
în condiții corespunzătoare, pentru a 
ajunge la beneficiari la termenele și de 
calitatea prevăzute în contract, iar la 
aceștia din urmă să asigure condi
țiile de conservare, depozitare și ma
nipulare prevăzute de normele în vi
goare :

• îmbunătățirea organizării activită
ții de control al ealității, în sensul ac
centuării caracterului său activ și de 
prevenire a executării și livrării de pro
duse cu deficiențe calitative; comple
tarea tehnologiilor de control tehnic 
prin introducerea și extinderea unor 
metode moderne de verificare a calită
ții eare să asigure sporirea acesteia 
în condițiile economisirii resurselor ma
teriale (gestiunea calității produselor, 
programe „zero defecte", cercuri de 
calitate, metode statistico-matematice 
etc,); creșterea răspunderii și exigenței 
controlului pe ’ toate fazele proceselor 
de fabricație etc.

în condițiile întăririi autogestiunii,. a- 
pare firească cerința pentru fiecare în
treprindere de a aborda prioritar pro
blemele ridicării calității produselor, 
dat fiind că pe această cale se aduce 
o contribuție majoră la realizarea a 
două comandamente de bază ale spo
ririi beneficiilor și eficienței: creșterea 
competitivității și diminuarea costurilor 
producției.

B. CODRU

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

Produse în premieră pe țară
• Au first omologate și lansate in 

fabricație, ia întreprinderea mecanică 
din orașul Dr. Petru Groza, in pre
mieră pe țară, primele trei tipuri de 
motocare de 3,2 tone. Dotate eu moto.- 
Diesel, benă, basculantă, platformă, 
cisternă, cu o cabină avînd doar 
locuri, molocarele consumă 10,6 litri 
motorină la 100 km și pot transporta 
mărfuri in greutate utilă de 3 200 kg cu 
o viteză medie de 50—60 km la oră. 
Cele cu benă basculantă au capacita
tea benei de 1,8 mc, mecanismul de 
bascuiare hidraulic, iar greutatea maxi
mă a încărcăturii transportate de 
3 050 kg ; cele cu cisternă pot fi folo
site pentru transportul produselor li
chide — destinate în principal unități
lor din industria alimentară și indus
tria chimică. Fabricarea acestor pro
duse va determina reducerea efortului 
valutar al țării, întrucît ele se procu
rau, pinâ in prezent, în exclusivitate 
din import.

• La întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craiova au fost 
realizate primele tractoare de 80 CP. 
Noul tractor, care completează gama 
celor cu încărcător hidraulic de 45 CP 
și a celor articulate de 180 CP — agri
cole și industriale — fabricate pină 
acum, este dotat cu încărcător frontal, 
fiind in principal destinat șantierelor 
de construcții, unităților industriale și 
silvice. Specialiștii craioveni efectuea
ză în prezent probele de stand, după 
care urmează a fi testate de institutele 
de cercetări de profil șî de către bene
ficiari in vederea omologării.

@ lutienrinderea „Electromotor" din 
Timișoara a introdus în fabricație o 
serie de microagregate hidroenergetice, 
realizate după proiecte puse la punct 
de specialiștii unității. Avînd puteri cu
prinse intre 5 și 15 kWa, acestea sînt 
destinate punerii in valoare a resurse
lor energetice existente in ape cu de
bite și căderi mici, situate în zone 
montane și coli nare.

• Un original „Molorobot agricol" a 
fost realizat la întreprinderea de pro
ducție și prestări „Centrocoop" Ora
dea, destinat lucrărilor agricole din mi
cile gospodării țărănești. Echipat cu un 
motor cu ardere internă de 4 CP. noul 
utilaj este echipat cu 3 dispozitive spe
cifice operațiunilor din agricultură : 
sapă rotativă, plug pentru arat și plug 
pentru îngropat. El poate executa ope
rațiuni de arat, săpat și îngropat atît 
în teren liber, cît și printre rîndurile 
altor culturi (vie, cartofi ș.a.). Dintre 
caracteristicile sale tehnice menționăm 
greutatea mică (46 kg), viteza de înain
tare de 3 km pe oră. precum și consu
mul redus de combustibil. „Motorobo- 
tul agricol". avînd o lungime de numai 
1.36 metri, lucrează și pe terenuri ac
cidentate, puțind urca, sub sarcină, 
pante de pînă la 35 -de grade. Perfor
manțele tehnice, precum și prețul scă
zut al noului produs, al cărui prototip 
a fost omologat în aceste zile. îl fac 
competitiv atît de piața internă, cit și 
la export.



înnoirea producției

și exigentele creșterii economice

DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA care caracterizează 
actuala etapă de evoluție a economiei mondiale con
stituie rezultatul direct al revoluției tehnico-științifice, 

al implicării nemijlocite a acesteia în depășirea restricțiilor 
crizei mondiale de energie, materii prime și materiale. în 
acest cadru de probleme, corespunzător obiectivelor, cu pre
cădere calitative, ale dezvoltării economico-sociale a țării, 
obiective urmărind valorificarea superioară a întregului 
nostru potențial material și de forță de muncă, știința și 
tehnica românească sînt chemate astăzi să contribuie în și 
mai mare măsură la desfășurarea cu un randament cît mai 
înalt a tuturor proceselor economice, la sporirea eficienței în 
toate domeniile de activitate.

Un rezultat de mare însemnătate al contribuției științei și 
tehnicii la dezvoltarea producției naționale se regăsește în 
ritmul accelerat de înnoire a producției, de introducere în 
fabricație a unor produse noi sau modernizate, cu parametri 
tehnico-funcționali și economici superiori, cu un grad înalt 
de competitivitate pe piața internațională, ca și în introdu
cerea în fabricație a unor tehnologii noi și eficiente, apte să 
permită ridicarea nivelului calitativ al produselor, conco
mitent cu economisirea severă a resurselor materiale și a 
energiei, cu valorificarea lor mai bună.

Materialul de față urmărește să se concentreze asupra 
unora din problemele pe care le ridică creșterea contribuției 
științei și tehnologiei la dezvoltarea calitativă a economiei 
românești, acțiune privită în condițiile aplicării prevederilor 
noului mecanism economico-financiar. Domeniul supus cu 
precădere investigației îl constituie industria metalurgică și 
a construcțiilor de mașini, ramuri purtătoare de progres teh
nic pentru dezvoltarea întregii noastre economii

îmbunătățirea parametrilor funcțional-constructivi

POTRIVIT sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, în anul 1982 producția marfă din ramurile prelu
crătoare ale industriei republicane urmează să fie realizată 
în proporție de cca. 16,5 la sută pe seama produselor noi și 
modernizate, introduse în fabricație în anul 1981, ca și pe 
seama produselor ce vor fi asimilate în 1982. Este un obiec
tiv care presupune acțiuni complexe, integrate în domeniu1 
cercetării, producției, sensibilizării pieței interne față de 
aceste produse, evidențierii, pe piața externă, a unor surse 
certe de desfacere a lor, stimulării, prin diverse pîrghii, a 
întreprinderilor în scopul de a realiza produsele noi — 
măsuri care, practic, în totalitate, se înscriu în sfera de 
acțiune a noului mecanism economico-financiar.

Referindu-ne la gama de produse noi, subliniem impor
tanța pe care o capătă dezvoltarea producției de materiale 
noi, cu caracteristici fizico-mecanice superioare, de aliaje 
noi cu proprietăți deosebite, însemnătatea dezvoltării micro
electronicii, a electronizării, a pătrunderii acestora în cele 
mai diverse domenii de aplicație tehnică ; importanța des
chiderii unor noi domenii de utilizare, în condiții de eficiență 
superioară, pentru produsele tradiționale, modernizate însă 
și obținute cu costuri mai mici. Tocmai în această lumină, 
în cadrul planului pe acest an, pe cincinal, au fost accen
tuate producția de utilaje tehnologice de randament înalt, 
producția de echipamente, mașini-agregate, mecanisme și 
produse cu un grad foarte avansat de modularizare și minia
turizare, la care comanda se înfăptuiește cu blocuri electro
nice, înglobînd microprocesoare — și care pot executa astfel, 
pe baza programelor stabilite, procese complete, re lucind 
efortul și asigurînd creșterea eficienței economice a fabrica
ției.

Simbioza dintre electronică și mecanică, care trebuie să 
devină o prezență evidentă în toate ramurile economiei 
românești, înlesnește pătrunderile avantajoase pe o piață 
externă, caracterizată de o concurență din ce în ce mai 
aspră. în aceste condiții, apare necesară utilizarea tehnicii 

electronice de calcul, nu numai pentru a răspunde comple
xității activității prezente, pentru a ușura rolul omului în 
procesul muncii, ci și ca o premisă care să permită depla
sarea în mai mare măsură a activității acestuia spre cerce
tarea științifică și tehnologică și aceasta nu neapărat într-un 
cadru organizatoric distinct, ci prorriovîndu-se în mod hotărît, 
în toate întreprinderile, cercetarea uzinală. Numai astfel 
devine posibilă, de exemplu, extinderea, cu rezultate cores
punzătoare, a activității de construcții de mașini cu funcțiuni 
mecano-electronice-informaționale, utilizîndu-se și realizîn*  
du-se mașinile-unelte cu comandă numerică, liniile flexibile 
de montaj, mașinile multifuncționale, multioperaționale, ro
boții industriali cu comenzi programate și cu dispozitive care 
informează — în fiecare fază de lucru — asupra desfășurării 
activității din punct de vedere tehnologic și al rezultatelor la 
care s-a ajuns în fiecare moment.

Așa cum arătam, asimilarea de produse noi, ritmul și pro
porțiile acestui proces constituie un factor principal, cu 
influență hotăritoare asupra creșterii gradului de valorificare 
a materiilor prime și materialelor, asupra reducerii cheltuie
lilor respective și creșterii eficienței economice. Ponderea 
ridicată a participării creativității, cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice la reducerea cheltuielilor materiale este 
ilustrată prin aceea că, de pildă, în construcția de mașini, 
potrivit unor calcule, reducerea consumurilor materiale se 
obține în proporție de 60—75 la sută în faza de concepție a 
produselor și numai în proporție de 25—40 la sută în faza 
de execuție — prin perfecționări constructive sau tehnologice. 
Exemplele oferite de mai multe întreprinderi industriale — 
între care „23 August", I.M.U.A.B., „Autobuzul", „Aversa1, 
„Electroaparataj" din Capitală, inclusiv de institutele de 
cercetări aferente — atestă însă nu numai aceste posibilități 
de economisire a resurselor în faza de concepție și execuție, 
ci și rezervele de economii ce se vădesc în condițiile mate
rializării măsurilor amintite, rezerve care trebuie valorifi
cate. Pe plan mondial, o serie de produse de referință au pa
rametri economici din ce în ce mai ridicați.

în acest cadru, o sarcină importantă a actualului cincinal 
o constituie revederea sistematică a tuturor produselor și 
reperelor în scopul perfecționării funcțional-constructive a 
acestora, a creșterii parametrilor funcționali și de rezistență, 
a reducerii greutății produselor. Cunoscut în practică sub 
denumirea de modernizarea produselor, acest proces asigură 
îmbunătățirea parametrilor lor, dar într-o zonă de valori 
limitată, determinată, în mare parte, de concepția inițială 
avută în vedere la proiectarea produsului respectiv. Ceea 
ce se impune însă, în primul rînd, este crearea de noi pro
duse bazate pe noi principii funcționale, pe utilizarea de 
soluții tehnico-științifice corespunzătoare exigențelor de 
eficiență. Condițiile superioare create pentru desfășurarea 
activității de cercetare, stimularea, pe diverse căi, în mai 
mare măsură, a activității de invenții și inovații, norma
tivele severe și sarcinile exigente privind consumul de ma
terii prime și materiale a căror înfăptuire este impulsionată 
în condițiile aplicării noului mecanism economico-financiar 
— sînt doar cîteva direcții de realizare a acestui imperativ. 
Practica noastră economică dovedește, totodată, oportunitatea 
preocupărilor pentru formarea unei concepții noi la cadrele 
tehnice și economice asupra categoriei de eficiență, asupra 
metodelor de evaluare a acesteia — ambele procese tribu
tare încă unui orizont limitat de abordare a eficienței în 
timp și spațiu.

Procesul de înnoire — 
de Id concepție la realizare 

O ALTA chestiune acum, care ni se pare importantă. Pro 
cesul de înnoire și modernizare a produselor, privit mai ales 
sub aspectul creșterii eficienței utilizării resurselor, impune 



ca analizele și soluțiile care se elaborează în institutele d 
cercetare și inginerie tehnologică, în sectoarele de concept 
și pregătire a fabricației din centrale și întreprinderi s 
abordeze două direcții principale de acțiune : selectare 
principiului funcțional care asigură cel mai ridicat rând- 
ment ah produsului și cele mai mici consumuri materiale ș 
de manoperă ; dimensionarea strictă a pieselor component 
sub aspectul rezistenței mecanice și durabilității.

Dimensionarea judicioasă a caracteristicilor funcționale și 
a mărimii pieselor componente implică o gamă largă de 
cerințe privind evitarea supradimensionărilor de orice na
tură, respectîndu-se însă parametrii de durabilitate, fiabili
tate sau rezistență mecanică ai produselor. Supradimensionă
rile pot fi evitate prin cunoașterea cît mai exactă a proprie
tăților materialelor folosite, în vederea valorificării depline 
a caracteristicilor de rezistență, precum și prin cunoașterea 
parametrilor de mediu în care va lucra produsul ce sc 
fabrică — condiții esențiale pentru asigurarea economiei de 
resurse materiale încă din faza de concepție a produselor.

în acest sens se impune, pe de o parte, ca ramurile furni
zoare de materiale, și îndeosebi metalurgia, să livreze mate
riale cu proprietăți de rezistență garantate, iar, pe de altă 
parte, ca proîectanții să acorde atenția cuvenită stabilirii con
dițiilor reale de lucru — forță, temperatură, presiune, mediu 
— ale produsului. în acest context se impune extinderea ex
perimentării — pe modele sau prototipuri — a dimensiunilor 
și condițiilor de lucru previzibile ale produsului, eliminîn- 
du-se și pe această cale supradimensionările. Rezultate bune 
au fost obținute în construcția de autocamioane, vagoane, lo
comotive diesel-hidraulice, pompe, motoare electrice și altele.

în activitatea de concepție a produselor noi trebuie să se 
răspundă în mai mare măsură cerinței de a realiza produse 
care să ofere economii maxime în exploatare. Necesitatea 
stringentă a colaborării creative între cei ce elaborează pro
dusele și cei ce le folosesc nu este deloc o problemă nouă, 
dar ea își așteaptă în continuare rezolvarea. După cum se 
constată în practică, deși în sfera exploatării produselor se 
acumulează numeroase date cum sînt : cheltuielile de între
ținere, numărul și tipul defecțiunilor și avariilor ș.a., aceste 
date sînt consemnate de cele mai multe ori incomplet și ne
semnificativ, lipsind aproape complet transmiterea lor din
spre sfera exploatării spre cea a concepției. Tocmai în scopul 
eliminării acestei rupturi se, impune ca relația concepție- 
fabricație-exploatare să dispună de o bază tehnico-științifică 
și de un cadru administrativ-organizatoric corespunzătoare, 
care să conducă la îmbunătățirea rapidă a produselor create, 
pe baza informațiilor furnizate din sectorul exploatării.

Valorificarea la nivelul concepției a datelor de funcționare 
a produselor solicită mutații mai profunde în activitățile de 
cercetare, dezvoltare, proiectare, încercări — în toate com
partimentele legate de creația tehnico-științifică. Cunoaște
rea și specificarea corespunzătoare a caracteristicilor de fia
bilitate și mentenabilitate a produselor, informații solicitate 
tot mai mult de beneficiarii produselor, impun dezvoltarea 
în mai mare măsură a activității laboratoarelor de încercări, 
folosirea intensivă, la capacitatea 'maximă, a aparaturii de 
măsură și control cu care sînt dotate unitățile.

Concepția produsului trebuie, de asemenea, să asigure o 
concordanță cît mai ridicată între durata de viață a diferi
telor repere și subansamble, precum și o dimensionare a 
acestei durate în raport cu durata previzibilă a perioadei de 
uzură morală. Sînt cazuri în care produse cu randamente și 
performanțe scăzute, de mult depășite din punct de vedere 
moral, trebuie menținute în funcțiune, deoarece nu s-au 
amortizat și nu sînt uzate fizic. Un al doilea aspect, strîns 
legat de cele de mai sus, este cel al asigurării, încă din pro
iectare, a unei asemenea fiabilități a produselor încît să se 
evite orice întreruperi accidentale în funcționare, care să 
necesite reparații și piese de schimb peste cele stabilite în 
conceperea produsului. O asemenea abordare a proiectării 
produsului prin prisma creșterii fiabilității și în care com
portarea și durabilitatea diferitelor componente sînt dinainte 
stabilite, permite predeterminarea pe baza unor normative 
științifice, fundamentate, a necesarului cantitativ și sorti
mental de piese de schimb și, pe această cale, o reducere 
substanțială a volumului de piese consumate.

Toate acestea fac necesar ca în cadrul fiecărui minister 
sau centrală industrială să se ia măsuri ca institutele de pro
iectare și sectoarele de concepție din centrale și întreprin
deri să fie obligate, așa cum a indicat conducerea partidului, 
ca odată cu proiectarea și asimilarea produsului să stabi
lească normative de întreținere și reparații, precum și volu
mele și duratele pieselor de schimb necesare, inclusiv sub- 
ansamblele și reperele ce urmează a fi modernizate prin di
feritele reparații capitale prevăzute.

1966—1975 1976—1985

REPERE ALE ÎNNOIRII PRODUCȚIEI ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

Produse noi și moderni-
zate peste 8 400 circa 17 000

1965 1980
— hidroagregate (MW) 22 178
— turboagregate (MW)
— instalații de foraj (a-

12 2 330

dîncime de foraj) (m) 
— mașini-unelte 

din care :
» strunguri normale

(diametrul de prelu-

3 000 6 000

lucrare mm)
• mașini de alezat și 

frezat (diametrul bro-

800 3 500

șei mm)
• mașini portale (lăți-

125 225
mea mesei, mm) — 3 150

— tractoare — CP 65 350
— combine de recoltat Cl C16

cereale
— cazane cu abur (ca

pacitate unitară t

tractată autopropulsată

abur/h)
— locomotive diesel e-

420 1 035

lectrice (CP)
— locomotive, electrice

2 100 4 000

(CP) — 5100
— calculatoare electro- un sortiment larg

nice de la calculatoare 
și microcalcula
toare pînă la sis
teme de calcul

— componente electro- cu germani u siliciu, circuite in-
nice tegrate, logice și

liniare, micropro
cesoare

Să menționăm însă și o altă chestiune. Un obiectiv de sea
mă al industriei constructoare de mașini, al metalurgiei, chi
miei, al industriei românești în general, îl constituie realizarea 
în concepție originală, proprie, la un nivel tehnic corespunză
tor, a sistemelor de mașini necesare economiei. Această pro
blemă este nominalizată în programe speciale de produse și 
grupe de produse, care fundamentează actualul plan cinci
nal de dezvoltare economico-socială a țării și pun bazele unor 
acțiuni pentru orizonturi de timp chiar mai îndepărtate. 
Sarcinile și orientările în acest cadru sînt stabilite pornind 
de la industria de uz general (piese turnate și forjate, reduc- 
toare, rulmenți, armături industriale, organe de asamblare, 
motoare cu ardere internă, motoare electrice, mașini hidrau
lice, ventilatoare, compresoare, componente electronice și 
microelectronice), continuînd cu industria utilajelor tehnolo
gice (utilaje energetice, petroliere, pentru lucrări miniere, 
pentru industria metalurgică, chimică, alimentară, ușoară și 
altele), deopotrivă fiind stabilite programe de valorificare a 
materialelor refolosibile (regenerarea nisipurilor de turnăto
rie, valorificarea deșeurilor din laminate feroase și neferoa
se, valorificarea cuvelor de acumulatori și altele).

Prin aceste programe se asigură asimilarea de produse 
noi, creînd condiții pentru înfăptuirea obiectivelor de inde
pendență energetică, de independență economică în ansamblu 
a țării noastre — prin realizarea de echipamente tehnologice 
pentru valorificarea cît mai bună a bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice de care dispunem crearea de 
sisteme cinematice și tipizate de mașini care să permită va
lorificarea maximă a produselor agricole ; realizarea unor 
produse competitive ale industriei construcțiilor de mașini 
și a metalurgiei, apte să degreveze sau să reducă la maxi
mum importurile, să permită o utilizare superioară a mate
riilor prime și energiei ; asigurarea unei calități ridi
cate a proceselor de fabricație, a produselor create 
de economia națională prin dezvoltarea aparaturii de labo
rator și pentru cercetare științifică ; participarea mai efi
cientă a industriei la dezvoltarea echilibrată și armonioasă 
a tuturor județelor etc. Ceea ce impune — în condițiile in
terdependențelor care există în economia noastră — din par
tea tuturor întreprinderilor, centralelor și ministerelor, ac
țiuni hotărîte pentru realizarea programelor respective.



s?—==------------------- CONDUCERE-ORGANIZARE

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERILOR FRUNTAȘE

Principiul-forță al autoconducerii: 
rezolvarea problemelor prin forțe proprii

ADRESÎND — cu prilejul solemnității de la începutul 
acestei luni — cele mai calde felicitări județelor și 
unităților economico-sociale fruntașe in întrecerea so

cialistă pe anul 1981, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia :

„Avem o bună bază tehnico-materială, Mai presus de 
toate, avem astăzi o forță puternică, cu o înaltă calificare 
— de muncitori, cooperatori și țărani, de alți oameni ai 
muncii din celelalte ramuri de activitate, de ingineri, de 
tehnicieni — care, acționind într-o deplină unitate, îmbi- 
nind eît mai bine activitatea de producție cu învățămîn- 
tul, cu cercetarea, pot soluționa problemele complexe ale 
dezvoltării noastre, ale progresului economic-social."

Printre unitățile economice cărora președintele Republicii 
le-a conferit — și înmînat personal — „Ordinul Muncii" 
clasa I, pentru locul 1 în întrecerea din industrie, s-a nu
mărat și întreprinderea chimică Dudești, din Capitală.

Colectivul I.C.D. s-a afirmat, în competiția cu celelalte 
unități productive din chimie — majoritatea lor de talie in
comparabil mai mare — prin rezultate care, cîntărite obiec
tiv prin prisma criteriilor stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., nu au mai putut suferi interpretări 
arbitrare. Este vorba, în principal, de depășiri ale planului 
cu 42,9% la producția netă, cu 37,8% Ia producția marfă vîn- 
dută și încasată, cu 4,1% la livrările pentru export și 8,9% 
la cele pentru fondul pieței, cu 54,5% la productivitatea mun
cii (calculată la producția netă), cu 56,2% (în expresie abso
lută — cu circa 138 milioane de lei) la beneficii. Este, evi
dent, o evoluție care confirmă și pentru anul 1981 înscrierea 
hotărîtă a acestui colectiv pe linia aplicării neabătute a prin
cipiilor noului mecanism economico-financiar pe linia noii 
calități, tradusă în limbaj curent prin eficiență economică. 
Așa cum vom vedea, este vorba de o înțelegere corectă a 
eficienței raportată și la întreprindere, și la beneficiarii săi 
și Ia cerințele de ansamblu ale economiei naționale.

Prezentînd, în cele ce urmează, unele elemente ale concep
ției de orientare și acțiune și ale stilului de muncă formate 
potrivit unei asemenea înțelegeri, unele elemente ale expe
rienței acumulate în materializarea acestei orientări, trebuie 
să pornim de la o scurtă caracterizare a I.C.D.

Calculată pe fiecare om al muncii din întreprindere, pro
ducția marfă din anul trecut a reprezentat peste un milion 

de lei, cu circa jumătate superioară mediei pe ramură (numă- 
lul personalului muncitor fiind de peste 2,5 ori mai mic 
decît media din cele 80 de unități ale chimiei). Cu o gamă 
sortimentală deosebit de bogată, în permanentă completare 
(produsele noi și modernizate au însumat în 1981 o pătrime 
din valoarea producției marfă, față de o zecime, cît era pla
nificat), încadrată în mare parte în ceea ce se cheamă „chi
mia de mic tonaj", I.C.D. este singurul sau principalul fur
nizor din țară pentru o serie de produse cerute de progresul 
tehnic în cele mai diferite sectoare economice. Valoarea ce 
se adaugă aici materiei prime, printr-o prelucrare cu consis
tență încărcătură de tehnologie nouă, justifică apartenența 
acestei unități la eșalonul de virf al industriei românești. 
Dacă adăugăm și faptul că o parte semnificativă din activi
tate are caracter de pilot (întreprinderea face parte din sis
temul Institutului central de chimie), ne dăm lesne seama 
că specificul problematicii care se pune în fața consiliului 
de conducere, a întregului colectiv ține de permanenta mobi
litate, adaptare, inovare. Este meritul consiliului oamenilor 
muncii de a fi intuit și instaurat în practica de to ile zilele 
o metodă de abordare și rezolvare ce pune ordine în comple
xul eterogen și dinamic al comandamentelor imediate și de 
perspectivă.

O caracterizează președintele acestui organ colectiv, ingi
nerul Dan Gherghel :

— Principalul e să te oprești asupra cîtorva priorități 
de esență și de durată, cărora să le subsumezi — sau în 
lumina cărora să interpretezi — diferitele preocupări și 
solicitări. Formula funcționează impecabil cînd concreti

zarea priorităților — de bună seamă derivate din coman
damentele la nivel național — rămîne apanajul autocon
ducerii, fără o teleghidare desprinsă de realitățile între
prinderii. Sîntem partizanii acțiunilor concertate și con
centrate pentru a da, fizic răspunsul optim „z“ la pro
blema „x“, formulată corelat cu condițiile „y“. Cine crede 
că poate scurtcircuita factorul „y“ printr-o simplă apă
sare pe butonul de comandă al campaniilor uniformizate 
riscă dereglarea sistemului. Dimpotrivă, punînd în ecuație 
acest factor putem să evaluăm corect rezervele reale, să 
prezentăm credibil și mobilizator colectivului prioritățile, 
să antrenăm toate forțele pentru a găsi răspunsul.

CRONICA ’81 a I.C.D. abundă în 
exemple ce validează această aserțiune. 
Să detaliem unul dintre ele.

Sarcina de a dezvolta puternic și ra
pid producția de reactivi, substanțe cu 
largi utilizări în chimie dar și în alte 
industrii, a fost considerată prin prisma 
imperativului asigurării unei balanțe 
comerciale active a țării, viziune ce a 
conștientizat oamenii muncii asupra im
plicațiilor pe plan național ale modului 
în care o vor rezolva. Programul pre
vede asimilarea a peste 4 000 de sorti
mente — număr împătrit față de cel 
actual. împreună cu Centrul de cerce
tări pentru reactivi (născut din între
prindere, încadrat în principal cu spe
cialiști din activul acesteia și integrat 
funcțional cu ea) s-au analizat posibili
tățile, s-au gradat și repartizat respon
sabilitățile și s-au stabilit ca orientări : 
— efectuarea de urgență a adaptărilor 
tehnologice capabile să permită renun

țarea la importul unor materii prime 
(carbonat de potasiu, acid citric, hidro- 
xid de sodiu) și folosirea celor, cu ca
racteristici întrucîtva diferite, produse 
în țară. în primul trimestru din acest 
an, substituirea s-a operat la 12 sorti
mente de reactivi ;
— elaborarea tehnologiilor necesare 
pentru a înlocui importul unei game cît 
mai largi de reactivi ca produs finit, cu 
importul doar al acelor substanțe con
stituente ce nu se fabrică la noi — și 
care să fie prelucrate în produse simi
lare. Deci, cu un efort valutar mai mic, 
un efect economic sporit ;
— valorificarea deplină a potențialului 
științific propriu. Nu din patriotism 
local, ci sub presiunea timpului si a 
eficienței economice. Au fost situații 
cînd un studiu comandat institutului de 
specialitate a ocupat luni de zile un în
treg colectiv, a costat sute de mii de 

lei, pentru ca rezultatul să se dovedeas
că străin de condițiile de fabricație. în 
vreme ce colectivul de 22 de oameni 
ai centrului propriu de cercetări a re
zolvat, într-un an, tehnologiile pentru 
circa 70 de reactivi ;
— derivînd din aceasta, concentrarea la 
maximum a ciclului cercetare-micropro- 
ducție-producție industrială ;
— capacitarea sectorului mecano-ener- 
getic de a realiza operativ adaptarea 
instalațiilor pentru o schimbare frec
ventă a sortimentelor, din care unele 
se produc în cantități mici ;
— asigurarea unei calități înalte a pro
duselor, care să aducă I.C.D. — și Ro
mânia — în postura de exportator de 
reactivi. (Anul trecut, din valoarea to
tală a produselor ce se realizează în 
mai multe clase de calitate, cea supe
rioară a deținut 98,3%, ceea ce a de
monstrat potențialul pentru atingerea
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acestui obiectiv.) în mod special, acce
lerarea cercetării și a investiției pentru 
obținerea reactivilor de foarte mare pu
ritate. Concepută modular, cu funcțio
nalitate multiplă, noua secție va avea 
un grad inalt de flexibilitate, îngăduind 
trecerea rapidă de la un produs la al
tul prin modificări constructive și func
ționale lesnicioase;
— ridicarea corespunzătoare a nivelului 
profesional al operatorilor chimiști — 
de altfel element indispensabil al în
tregului proces de înnoire a produselor. 
Perfecționarea se face la locul de mun
că, sub îndrumarea operatorilor cu ca
tegorii înalte ; pe măsură ce muncitorii 
ajung nu numai să cunoască și conducă 
procesul, ci și să-l intuiască, se extinde 
zona lor de acțiune. (Forma specifică de 
policalificare-poliservire cuprinde și 
instruirea operatorilor pentru conduce
rea moto- și electrostivuitoarelor afe
rente instalației, măsură ce a permi3 să 
se elimine, la personalul indirect pro
ductiv, posturi cu o slabă încărcare a 
programului de lucru.).

— Optica economică — ne spune pre
ședintele C.O.M. — dă acțiunilor noas
tre relief, consistență, o finalitate mai 
clar conturată în implicațiile ei și 
prin aceasta, forța de antrenare a par
ticipării. Pe măsură ce oamenii au 
pătruns nu numai teoretic, ci la dimen
siunea concretă a întreprinderii și a 
muncii lor esența mecanismului econo- 
mico-financiar, a crescut calitatea dez
baterilor din adunările generale; se 
pun probleme de fond, se avansează so
luții. Fără primatul eficienței economi
ce, funcție-scop a autogestiunii, auto- 
conducerea ar rămîne declarativă. La 
nivelul unității economice, autocondu- 
cerea aduce atribuții sporite, care ac
centuează și responsabilitățile. Exerci
țiul reușit al responsabilităților justifi
că o nouă lărgire a autonomiei și așa 
mai departe. In această spirală dialec
tică are loc procesul de trecere a oa
menilor la o nouă calitate : de la cea 
de simplu executant (la orice eșalon), 
la cea de participant conștient la deci
zie și executant. Multe dintre procese
le noastre de fabricație (cu substanțe 
inflamabile sau explozive, cu regimuri 
înalte de temperatură și presiune) sînt 
din categoria celor la care, cum se spu
ne, nu poți greși de două ori. La fel în
țelegem și gestiunea valorilor pe care 
societatea ni le-a încredințat spre ad
ministrare și sporire. Forțînd compara
ția, e necesar ca în gospodăria noastră 
să punem., ca la intrarea în instalațiile 
noastre, avizul: „Interzisă intrarea 
persoanelor neavizate!“ Iar noi toți 
să fim perfect și permanent avizați, să 
ne luptăm pentru a ne rezolva proble
mele prin forțe proprii și cît mai bine

Și iată cîteva rezolvări întreprinse în 
acest spirit.

Investiții. în 1981 a fost pusă în func
țiune o nouă capacitate pentru peroxizi 
organici, utilizați ca inițiatori de poli- 
merizare la o serie de produse. Pentru 
finalizarea ei întreprinderea a executat 
în propriile ateliere unele repere care, 

altfel, ar fi necesitat import (ventile 
cu bilă), a conceput și realizat sistemele 
logice necesare elementelor de comandă 
pneumatică, a preluat asupra sa mon
tajul tehnologic. La fel s-a procedat la 
o altă investiție importantă, adusă a- 
cum în pragul probelor tehnologice — 
instalația de eterglicoli. Diverse studii 
și proiecte pentru lucrări de dezvoltare 
sînt elaborate de specialiștii întreprin
derii — ceea ce ar însemna economii 
substanțiale, dacă regimul de omologare 
a documentațiilor n-ar impune ca ele 
să poarte, încă prin antet, girul unui 
institut de specialitate. Și se apelează, 
pro forma, la un astfel de girant. Iar 
antetul se plătește...

Producția netă. O comandă urgentă 
și de mare volum : condiționarea a zece 
mii de tone de pesticide (sosite de la 
furnizor în stare brută) ' în timp util, 
pentru a putea fi utilizate în campania 
agricolă. A fost încă una din acele ac
țiuni concentrate de care vorbea pre
ședintele C.O.M. Pentru întreprindere 
era o activitate nouă, care a cerut mă
suri aparte. A fost realizată, în termen 
lecord și în întregime din resurse pro
prii, instalația necesară ; s-a adoptat o 
organizare specială, pentru a se lucra 
în „foc continuu" ; au fost soluționate 
operativ locurile înguste ce s-au ivit; 
întregul personal de conducere, admi
nistrativ și funcționăresc a lucrat efec
tiv pe instalație, o zi pe săptămînă. 
Timp de 4 luni, pesticidele s-au aflat în 
fruntea listei priorităților. Comanda a 
fost executată în bune condiții. S-a cîș- 
tigat mult la producția netă. S-a cîști- 
gat încă o experiență în mobilizarea 
forțelor. S-a cîștigat experiență într-o 
fabricație ce va reveni în actualitate ; 
de pildă, au și fost modernizate fluxu
rile de ambalare. S-a reconfirmat intui
tiv, pe înțelesul fiecărui muncitor, im
portanța activității care adaugă va
loare, în interesul întreprinderii și al 
economiei naționale.

Valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor. Anul trecut, în 
consiliul oamenilor muncii au fost ana
lizate de 2 ori bilanțul material, de 3 
ori gradul de utilizare a materiilor pri
me, de 4 ori orientările și rezultatele în 
recuperarea materialelor refolosibile. 
S-au stabilit sarcini concrete pe secții, 
instalații, individual pentru personalul 
tehnic, în legătură cu perfecționarea 
tehnologiilor în vederea diminuării con
sumurilor, inclusiv de energie și com
bustibil. S-a accentuat rolul fișelor-li- 
mită pe secție, instalație, produs. Cir
cuitul materiilor prime și al produselor 
a fost raționalizat, eliminîndu-se depo
zitările intermediare. Prin defalcarea 
indicatorului „producție marfă vîndută 
și încasată" pe secții, acestea au fost 
cointeresate și antrenate în rezolvarea 
problemelor de aprovizionare și de ex
pediere a produselor, inclusiv în asigu
rarea transportului plin-plin, pentru fo
losirea cît mai bună a capacității și 
timpului mijloacelor auto afectate 
(,,Transchim“ e încă prea pasiv în a- 
ceastă privință, nu și-a găsit „cadența" 

adecvată). Pe baza acestor îmbunătățirii 
cheltuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost micșorate cu un 
piocent sub nivelul planificat, iar re
ducerea normelor de consum la 32 de 
materii prime, în special din import, a 
dat în primul trimestru din acest an 
economii de circa 5 milioane de lei. 
Importante reduceri de cheltuieli a asi
gurat organizarea reciclării ambalajelor 
— butoaiele ce sosesc cu materii prime 
sînt curățate și folosite la livrarea pro
duselor ; la un butoi de 200 1 se cîștigă 
astfel între 60 și 240 de lei, iar rulajul 
anual este de mii de butoaie. Au fost 
recuperate pentru a fi valorificate fie 
intern, fie la terți cantități însemnate 
de materiale refolosibile — oțel, plumb, 
hîrtie, polietilenă, cioburi de sticlă ș.a. 
în legătură cu aceasta s-a relevat cît de 
importantă este colaborarea — bazată 
pe interes reciproc — între cel ce predă 
și cel ce preia astfel de resurse. De pildă, 
I.C.D. s-a dotat cu o mașină pentru ba- 
lotarea deșeurilor de hîrtie, ceea ce mic
șorează volumul de transport ; și-a gă
sit, chiar la o întreprindere din vecină
tate, debușeu pentru deșeurile de sticlă ; 
dar are dificultăți în predarea fierului 
vechi — și chiar a polietilenei (între
prinderea de mase plastice Buzău nu 
preia întreaga cantitate, neavînd pusă 
la punct tehnologia de reciclare).

— Ce considerați, tovarășe președinte 
al C.O.M., că ar mai trebui pentru ca 
rezolvarea problemelor întreprinderii 
prin forțe proprii să se afirme și mai 
mult și să dea rezultate încă mai bune ?

— Să fim lăsați să o facem. în unele 
perioade sîntem solicitați de controale 
paralele — simultane sau imediat suc
cesive, de multe ori în una și aceeași 
problemă, privită din unghiurile de ve
dere specifice ale diferitelor organe. 
Pentru fiecare, aceiași oameni trebuie 
să prezinte aceleași situații, interpretate 
sub alte aspecte, trebuie elaborate 
programe de măsuri... Un astfel de con
trol a constatat că la noi, fișele postu
rilor sînt foarte încărcate, Așa e. Din 
1973 încoace producția noastră s-a tri
plat, dar organigrama, a rămas aceeași, 
astfel încît fiecare om are un grad ri
dicat de ocupare, potrivit atribuțiilor 
și responsabilităților sale; timpul e 
drămuit și nu suportă irosire. Rapor
tul efort/efect ce rezultă pentru noi din 
frecvența controalelor (plus a ședințe
lor și altor acțiuni exterioare proble
melor întreprinderii) nu ne e întotdea
una favorabil și s-ar îmbunătăți mult 
printr-o comasare a lor.

Bilanțul parțial — estimat pe patru 
luni — cu care colectivul întreprinderii 
chimice Dudcști întâmpină sărbătoarea 
de la 1 Mai atestă constanța ascensiu
nii ; plusurile față de plan însumează 
30 milioane de lei la producția marfă, 
9,7 milioane la cea netă. 5 milioane la 
valoarea produselor noi și reproiectate. 
81 mii de lei la export, 7 100 lei la pro
ductivitatea muncii, 7,5 milioane la be
neficii. Un start bun, promițător.

Dan CONDREA
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Valoarea internațională a mărfurilor 
și cîteva probleme conexe [im

Valoarea internațională 
și costurile naționale

COMPONENTA de bază a valori 
naționale și /internaționale a mărfu
rilor este 3Z"cost. opre aeu-
sebire de ialoare, el conține doar 
cantitatea de muncă plătită și se for
mează prin intermediul prețurilor. De 
aceea îi și spune preț de cost, adică un 
cost constituit direct prin preț.

Valoarea internațională unică coexis
tă paralel cu valori naționale diferite și 
cu preturi de cost naționale diferite. 
Specificitatea formării prețului de cost 
generează unele relații particulare între 
el și valoarea națională, în sensul că nu 
întotdeauna unei valori naționale mai 
mici ii corespunde și un preț de cost 
mai mic. Scara valorilor naționale nu e 
însoțită, de aceea, de o scară identică a 
costurilor naționale.

La valori naționale egale, costurile 
pot fi diferite în diverse țări, ca rezultat 
al abaterii prețului forței de muncă și 
al .mijloacelor de producție de la va
loarea lor. Nu este exclusă nici situația : 
în care unei valori naționale mai ridi
cate pentru țara mai puțin dezvoltată | 
economic, să-i corespundă un preț de 
cost mai scăzut decît cel al țării dezvol
tate. Diferența dintre valoarea interna
țională unică și prețul de cost al produ- ■ 
sului fabricat de prima țară poate fi în 
consecință mai mare decît diferența 
dintre aceleași categoria pentru a doua 
țară. Așa stînd lucrurile, competiția pe 
piața internațională dintre produse de 
același fel și aceeași calitate depinde 
considerabil de diferența dintre costu
rile naționale și valoarea internațională 
(respectiv prețul internațional). / i

O cauză importantă a diferențelor : 
dintre prețurile de cost naționale o con
stituie nivelele diferite ale salariului i 
plătit în diverse țări. Dacă tehnica de 
producție a unui produs oarecare este 
aceeași și aceeași este și cantitatea me
die de muncă socială întrebuințată pen
tru fabricarea lui în diverse țări, pre
țul de cost este mai mic în țara în care ] 
salariul este mai redus, datorită nive
lului general de dezvoltare economică 
mai scăzut.

într-o anumită perioadă de timp pro
ducătorii care plătesc salarii mai mici 
și ale căror costuri de fabricație sînt 
mai reduse, pot vinde mărfurile lor la 
prețuri fixate sub valoarea internațio
nală, concurînd astfel producătorii ale 
căror costuri sînt mai mari (valorile na
ționale fiind egale). Asemenea împre
jurări generează adesea măsuri de ordin 
protecționist, însoțite de restructurări și 
restrângeri de activitate sau perfecționări 
radicale ale producției unor ramuri din 
țările dezvoltate economic, afectate de 
concurența produselor străine. Diferența 
de prețuri internaționale pentru una și 
aceeași marfă este posibilă și cînd pre
țurile de cost și valorile naționale sînt 
egale în diverse țări. Această diferență 
are o bază economică mai solidă însă, 
în prezenta prețurilor de cost diferite.

Prețul de vânzare competitiv pe piața 
nternațională, întemeiat pe costuri na
ționale mai reduse, constituie un mijloc 
posibil de utilizat de țările în curs de 
dezvoltare pentru a acumula fondurile 
necesare efectuării investițiilor solicitate 
de sporirea productivității muncii în di
verse ramuri. Gradul de eficacitate al 
acestui preț depinde hotărâtor de arti
colul produs și vîndut pe piața mondia
lă, de simplitatea ori complexitatea lui. 
de ușurința ori dificultatea cu care este 
creat etc.

Relația salariu-preț nu este univocă 
Prețul de vînzare competitiv, determi
nat în cele din urmă de salariul redus, 
este doar un aspect al acestei relații. 
Un alt aspect tot atît de important îl 
constituie influența inversă a prețului 
de vînzare asupra salariilor plătite. Ne
voia stringentă de valută obligă o se
rie de țări mai puțin dezvoltate să vîn- 
dă uneori mărfuri la prețuri sensibil 
sub valoarea internațională, mai ales 
atunci cînd oferta depășește cererea. A- 
ceste prețuri joase devin la rîndul lor 
una din premisele salariilor miei plătite 
în țările respective și o cale de livrare 
gratuită de muncă și produse popoare
lor mai dezvoltate.

Costurile mai reduse care au la bază 
salarii joase reflectă, pentru economiile 
naționale respective, existența unor 
puncte slabe, ori mai curînd verigi sla
be decît forte. Acest adevăr se dezvăluie 
în întreaga lui semnificație dacă luăm 
în calcul nu o ramură izolată de pro
ducție și puterea ei de pătrundere pe 
piața internațională ci eficiența comer
țului exterior în ansamblul său. în cele 
mai multe cazuri competiția întemeiată 
pe costuri și salarii reduse implică o 
insuficientă structurare și dezvoltare a 
economiei, un raport nesatisfăcător în
tre exporturi și importuri, soldat cu de
ficite însemnate ale balanței de plăți, 
înrăutățirea raportului de schimb pen
tru țările în curs de dezvoltare este și 
ea concludentă în privința fragilității 
situației lor pe piața mondială, deși în 
unele ramuri aceste țări sînt competi
tive producînd la costuri relativ reduse. 
Numai în răstimp de 5 ani, între 1972— 
1976, țările în curs de dezvoltare ne
producătoare de petrol au pierdut în 
relațiile lor comerciale externe peste 26 
miliarde de dolari, adică 5,2 miliarde 
anual.

Diferența dintre costurile naționale 
ale unei mărfi constituie nu numai o 
cauză a abaterii prețului de la valoa
rea internațională, ci și un factor care 
influențează asupra mărimii viitoare a 
valorii internaționale a mărfurilor. A- 
ceastă influență se realizează prin mo
dificarea repartizării între țări a pro
ducției mărfurilor pentru piața mondia
lă ca efect al exportului de capital ge
nerat sau amplificat de diferența din
tre costurile naționale.

Tendința firească a capitalului este de 
a se deplasa teritorial, în interiorul ță
rii și între țări pentru a găsi punctele 
în care se pot produce mărfuri cu chel
tuieli mai scăzute. în care, deci, aceeași 
masă de plusvaloare se creează cu o can

titate mai mică de capital. Mișcarea 
sau migrarea spațială a capitalului este 
o condiție a autovalorificării lui, a rea
lizării eficiente a stadiilor pe care le par
curge acesta în mișcarea sa circulară.

La un grad ridicat de eficiență a pro
ducției, periodic, ritmul de creștere al 
productivității muncii se încetinește, iar 
tendința de scădere a valorii naționale 
a mărfurilor slăbește în intensitate1). în 
anumite perioade valoarea poate chiar 
să crească, datorită unor serii de factori. 
Cu cît este mai ridicat nivelul forței 
productive a muncii într-o ramură, și 
pe ansamblul economiei naționale, și 
cu cît mai redusă este ziua de muncă, 
cu atît mai mici sînt posibilitățile de 
sporire ale supramuncii și plusvalorii 
ca izvor al profitului.

*) Vezi Le dSvdoppement economique de 
l’Europe : la rupture de 1974 et ses prolon- 
gements dans l’avenir. In Problemes Ccono- 
miques, 1717—1981, p. 3—8

2) La nouveUe division Internationale du 
travail et ses repercussions sur l’emploi, în 
Problămes Economiques, 1502 din 1978.
p. 20—26

Substituind munca vie cu capitalul 
pentru a reduce salariul pe produs și 
costurile de fabricație, întreprinderile 
capitaliste ajung la un punct în care 
substituirea ulterioară se lovește de li
mite severe în cadrul țării de origine. 
O parte în creștere de capital „evadea
ză" de aceea peste graniță chiar dacă 
prin aceasta este prejudiciată utiliza
rea forței de muncă pe plan național. 
Nevoia extensiei masei de plus valoare 
și de profit și a corectării pozitive a ra
tei profitului impun delocalizarea pro
ducției, migrarea capitalului către țări 
mai puțin dezvoltate din punct de ve
dere economic.

Migrînd în alte țări, la o valoare 
nouă egală sau mai mică, capitalul 
creează și însușește o cantitate mai 
mare de plusvaloare, iar profitul la un 
capital dat crește, o principală cauză 
constituind-o salariul scăzut. Prin folo
sirea de mijloace de muncă de aceeași 
tehnicitate cu cele din cadrul societății 
mamă, filialele implantate în țările în 
curs de dezvoltare pot produce în mul
te situații o valoare nouă mai mare, cu 
o masă egală de forță de muncă, dato
rită duratei mai mari a zilei de lucru.

în anii ’70 în numeroase țări ale lu
mii a treia, salariul oscila între 10—20 
la sută din salariul plătit în țările dez
voltate din punct de vedere economic, 
pe unitatea de produs el prezentînd a- 
desea diferențe de ordin superior, gra
ție duratei mari a zilei de muncă în pri
ma categorie de țări. în Coreea de Sud 
un muncitor lucrează 2 800 ore de mun
că pe an față de numai 1 900 în R.F.G.. 
în vreme ce salariul zilnic din ultima 
țară este net superior celui din prima 
țară2 *). Un raport din 1970 asupra pro
ductivității muncii filialelor americane 
constată că în medie folosirea muncii 
străine impune un timp cu 8 la sută 
mai mare decît folosirea muncii din 
S.U.A. (pentru montajul aparatelor de 
tip radio), iar salariul mediu în acest 
caz reprezintă 14 la sută din costul sa- 
lproiini american. în Asia de Sud-Est.
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conform aceluiași raport, costurile uni
tare salariale variază între 3 și 11,5 la 
sută din costurile unitare americane, 
pentru Mexic media fiind de 20 la sută3).

i-) Vezi Charles Albert Miehalet, Le Capl- 
talisme. mondiale, Franța 1976, p. 145

') K. Marx—Fr. Engels, Opere voi. 23,
pag. 568

5) Vezi La nouvelle division Internationale 
du travail et ses repercussions sur Temploi. 
în Probleines economiques, nr. 1592 * din 
1976, p. 20—26

«) Vezi : Monique Fouet, „Les Etate-Unis 
— une Economie dominante dans une p6- 
riode de transition", Paris, 1930, p. 133

Salariul scăzut nu este însă echiva
lent și cu o valoare națională mai re
dusă a forței de muncă în țara mai pu
țin dezvoltată din punct de vedere eco
nomic. Durata muncii necesare și va
loarea forței de muncă măsurată prin 
această durată, în categoria de țări a- 
mintite, este de regulă mai mare ca în 
țările dezvoltate. în contrast cu aceas
tă realitate, salariul nominal, prețul 
forței de muncă este mai ridicat în ță
rile dezvoltate și mai scăzut în celelal
te. Logica producției de mărfuri și a 
expresiilor monetare și relația în evo- 

’luție dintre productivitate și salarii ge
nerează astfel de „contradicții". Derula
rea relațiilor marfă-bani și mișcarea 
prețurilor are loc de o asemenea ma
nieră în țările dezvoltate, încît prețul 
forței de muncă crește — ca tendință 
generală — pe parcursul sporirii rodni
ciei muncii, în ciuda mișcării opuse — 
tot ca tendință —- a valorii forței de 
muncă. (Aceasta nu exclude creșterea 
periodică a valorii acestei mărfi spe
ciale). în țările în care nivelul de dez
voltare economică este scăzut și salariul 
nominal e redus,, deși aici durata muncii 
necesară poate să absoarbă partea pre- • 
euimpănitoare a zilei de lucru, „Valoa
rea relativă a banilor — spunea Marx 
— va fi deci mai mică la o națiune cu 
un mod de producție capitalist mai 
dezvoltat decît la o națiune cu un mod 
de producție capitalist mai puțin dez
voltat". Rezultă, prin urmare, că salariu! 
nominal, echivalentul forței de muncă 
exprimat în bani, va fi de asemenea 
mai ridicat la prima națiune decît la 
cea de-a doua... Dar chiar dacă se face 
abstracție de această inegalitate relati
vă a banilor în diferite țări, se consta
tă adesea că salariul pe zi, pe săptămînă 
etc. este mai ridicat la prima națiune 
decît la cea de a doua, în timp ce pre
țul relativ al muncii, adică prețul mun
cii în raport cu plus-valoarea și cu va
loarea produsului este mai ridicat la a 
doua națiune decît la prima4 5).

Nivelul dezvoltării economice își pune 
amprenta și asupra salariilor nominale 
și asupra ratelor plusvalorii și profitu
lui. în țările dezvoltate rata plus
valorii este în medie mai mare — până 
la un punot — iar rata profitului mai 
mică decît ratele corespunzătoare din 
țările mai puțin dezvoltate. La capita
lul investit în întreprinderile filialelor 
din țările: în curs de dezvoltare și rata 
plusvalorii și rata profitului sînt însă 
mai mari decît ratele respective exis
tente în țările dezvoltate. Cauza o con
stituie întîlnirea în aceste filiale a sa
lariilor scăzute plătite muncitorilor na
ționali ai țării gazdă și a tehnicilor de 
același randament (sau de randament 
apropiat) cu cele care funcționează în 
cadrul societăților mamă.

Plătit ori calculat în valuta conver
tibilă a țării exportatoare de capital, 
salariul nominal în țara în curs de dez
voltare ori slab dezvoltată revine pen
tru filiale la sume mici ori derizorii. 
Forța productivă ridicată a muncii, în
soțită de salariul nominal redus con
tractă munca necesară și ridică rata su- 
pramuncii în aceste filiale — asigurînd, 
totodată, o rată ridicată a profitului.

Decalajele dintre costurile salariale 
favorizate de cursul firesc al expresii
lor monetare ale valorii forței de mun

că au determinat pentru unele țări, mai 
ales în ultimii ani, extinderea conside
rabilă a procesului de delocalizare a 
producției. în acest sens, amintim doar 
că în 1961 filialele de producție ale in
dustriei prelucrătoare a R.F.G. implan
tate în alte țări, aveau efective de 
350 000 de oameni, iar în 1975 de 1,5 
milioane. în 1961, la 100 persoane anga
jate în R.F.G., reveneau între 4 și 5 
persoane angajate în străinătate, iar în 
1975 aproximativ 203).

Migrația internațională a capitalului 
în funcție de diferența dintre costurile 
aceluiași produs fabricat în diverse țări, 
modifică repartizarea geografică a for
țelor de producție și diviziunea inter
națională a muncii și odată cu aceasta 
condițiile generale de formare, a valorii 
naționale și internaționale.

Extinderea cîmpului de producție în 
țări care au nivele mai joase de dezvol
tare economică și reducerea relativă 
sau absolută a producției în unele ra
muri din țările mai dezvoltate econo
mic schimbă ponderea diverselor țări în 
exportul total al unui produs și conco
mitent mărimile valorilor naționale ale 
acestuia. Diseminarea prin exportul de 
capital a tehnicilor mai eficiente, folo
sirea lor într-un număr mai mare de 
țări, introducerea a noi metode de or
ganizare a producției și a muncii acțio
nează în sensul reducerii timpului de 
muncă național necesar fabricării bu
nurilor materiale și prin aceasta al re
ducerii valorii internaționale. Faptul că 
această reducere se realizează înainte 
de toate în beneficiul capitalului extern 
nu modifică datele problemei discutate.

Scopul imediat al producției în afara 
granițelor naționale nu este reducere;) 
valorii internaționale a produsului ci a 
costurilor de fabricație, împrejurare ale 
cărei urmări pozitive asupra profitului 
sînt indiscutabile. Modificarea diviziunii 
internaționale capitaliste a muncii, a re
partizării producției între țări este dic
tată deci nu atît de apariția unor con
diții de producție mai eficiente ca atare 
în diverse țări, ci a unor premise mai 
favorabile de valorificare a capitalului. 
Privind însă lucrurile în perspectivă, 
cele mai mari rezerve de sporire a for
ței productive a muncii există în țările 
în curs de dezvoltare. Amplasarea unor 
ramuri de producție noi în aceste țări 
sau extinderea pe baze tehnice moderne 
a celor existente, chiar prin exportul 
de capital, în ciuda multiplicării tempo
rare a unor dificultăți, este în principiu 
bine venită.

Dinamica valorii naționale și interna
ționale a mărfurilor ca și relația reci
procă dintre acestea este influențată și 
de comerțul internațional și de exportul 
de capital. Rata profitului depinde p 
ea pentru fiecare țară de gradul utili
zării celor două fluxuri.

Obținerea unei rate relativ ridicate a 
profitului prin intermediul exportului 
de capital implică asigurarea de către 
acesta a unei anumite protecții a re
lațiilor comerciale internaționale, pro
movate de țara exportatoare. Exportul 
de capital american în Europa occiden
tală în perioada postbelică și produce
rea de mărfuri în acest spațiu la cos
turi mai reduse permiteau o mai ușoară 
și eficientă pătrundere a mărfurilor a- 
mericane pe piețele țărilor respective: 
concomitent, el frîna concurența care ar 
fi fost exercitată de mărfurile fabrica
te de țările europene în plină expansiu
ne' economică, asupra mărfurilor ame

ricane vîndute pe piața internă și ex
ternă — în ipoteza lipsei exportului de 
capital american. Țările din Europa 
occidentală urmăresc scopuri similare 
prin extinderea delocalizării producției, 
în țări mai puțin dezvoltate. în absența 
acestui proces, concurența exercitată de 
produsele străine, create cu forță de 
muncă mai ieftină, ar fi mai accentuată 
și ar avea o arie mai mare de cuprin
dere. Realitatea este, firește, foarte 
complexă și greu de disecat, căci une
ori întreprinderile mari, delocalizînd o 
parte din producție în țări mai puțin 
dezvoltate, concurează unitățile mici și 
mijlocii „rămase" acasă, în țara pro
prie.

Comerțul internațional este, la rîndul 
lui. atît un proces de aprovizionare și 
desfacere cît și un mijloc de creștere 
periodică a ratei profitului ori de frî- 
nare a scăderii ei. De regulă, țările dez
voltate obțin la capitalul investit în 
producția de mărfuri destinate pieței 
mondiale o rată mai mare a profitu
lui decît la capitalul angajat în pro
ducția de mărfuri vîndută pe piața in
ternă.

Comerțul internațional și exportul de 
capital ca subsisteme de bază ale re
lațiilor internaționale de ansamblu se 
completează și se susțin reciproc. Une
ori ele cresc concomitent, alteori sen
surile lor de evoluție sînt contrarii. Pe
riodic și unul și altul se pot retrage 
parțial ori relativ. Un studiu făcut în 
1977 asupra a 180 societăți multinațio
nale americane arată că circa 11 la sută 
din numărul lor de filiale în străinătate 
au fost lichidate între anii 1968-1974, o 
parte din ele fiind situate în Europa. 
Acest proces de dispariție a filialelor 
existente coincide în anii respectivi cu 
diminuarea formării de noi filiale6).

Categoriile valorice și pe pian națio
nal și internațional conțin esențe simi
lare. Desfășurat în baza legii valorii, 
schimbul de mărfuri intern și interna
țional favorizează dezvoltarea forțelor 
de producție, dar acționează și în sen
sul diferențierii producătorilor, al a- 
dîncirii decalajelor. La un moment dat, 
evoluția relațiilor comerciale interna
ționale clasice e tot mai mult stînjenită 
de contradicția dintre capacitatea de 
producție și de plată a diverselor po
poare. Capacitatea de producție și de 
plată a unor țări devine prea strimtă 
pentru a exercita o influență favorabilă 
prin import asupra folosirii capacități
lor de producție ale altor țări și asupra 
dezvoltării forțelor lor de producție. Se 
impune, de aceea, extinderea cooperă
rii directe în producție, a cooperării 
care permite țărilor mai puțin dezvol
tate să-și lărgească efectiv scara pro
ducției și să-și modifice, în propriul lor 
interes, structura internă de ramură. 
Aceasta depinde decisiv de felul valori
lor de întrebuințare create prin coope
rare. în prezent ea se îndreaptă prea 
mult spre produse la modă, care s-au 
iovedit a fi de mică utilitate, dar mari 
sipitoare de resurse.

C. SIRBU



Lichidarea sărăciei absolute 
prin dezarmare

CU OCAZIA unei vizite efectuate nu 
demult la București, profesorul Joseph 
W. Eaton, specialist în domeniul politi
cii sociale, a acordat revistei noastre un 
interviu, din care reproducem largi 
extrase. •
• Cum apreciați cauzele sărăciei ?

— Există țări sărace care au resurse 
remarcabile ca de pildă Brazilia, Ar
gentina sau multe state din Africa și, 
pe de altă parte, țări aproape fără re
surse ca Elveția, Israel, Japonia care 
cunosc un nivel de trai foarte ridicai, 
ceea ce ne duce la concluzia că dezvol
tarea este legată în mod evident și de 
calificarea factorului uman. Acesta 
este cred elementul ce ne dă cea 
mai multă speranță din întreaga 
știință economică. Ființele umane 
sînt o resursă economică esențială, 
dacă știm să le dezvoltăm. Atît în țările 
occidentale cît și în cele socialiste s-a 
pus un mare accent pe dezvoltarea uma
nă, pe învățămînt, pe pregătirea tehni
că, pentru că fără ele nu se poate ob-, 
ține o productivitate înaltă a muncii.

O altă parte a ecuației bătăliei îm
potriva sărăciei este gradul de coeziune 
socială care există într-o societate, dis
ponibilitatea oamenilor de a lucră îm
preună, pentru că atunci cînd există 
entuziasm și motivație ideologică pro
dusul muncii este adeseori superior. 
Ecuația umană este foarte importantă, 
iar lipsa de unitate poate fi catastrofa

lă. Așadar, sărăcia depinde, printre al
tele, de baza de resurse materiale, dar 
mult mai importantă este ecuația uma
nă, atît pe planul talentelor individuale 
cît și pe cel al organizării oamenilor 
pentru a munci împreună pentru un 
anumit scop.

• Se poate vorbi de o dinamică a 
noțiunii de sărăcie ?

— Sărăcia nu este ușor de definit. 
Ea se poate măsura în termeni relativi : 
oamenii își măsoară adesea nivelul de 
trai în comparație cu cel al vecinilor. 

De aceea, în perioade foarte dificile, cînd 
majoritatea oamenilor cîștigă foarte pu
țin, ei pot să nu se considere săraci în 
vreme ce în alte împrejurări ar face-o.
Există, desigur, un standard absolut al 

sărăciei — un nivel de sărăcie care nu 
permite supraviețuirea. Acest gen de 
sărăcie este foarte rar în S.U.A. și a- 
tunci cînd există el reflectă incapacita
tea persoanelor în cauză de a beneficia
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de asistența socială de care ar fi în
dreptățite să beneficieze. De aceea, să
răcia absolută în accepția amintită este 
mai curîrid un accident decît o situație 
răspîndită.

Sărăcia relativă este o problemă se
rioasă în toate țările în care există o 
distribuție foarte inegală a veniturilor.

Desigur, în perioade excepționale, ca 
cel de al doilea război mondial, sărăcia 
absolută era răspîndită. Astăzi în ță
rile europene un asemenea nivel de să
răcie este foarte rar, în schimb în ță
rile în curs de dezvoltare este foarte 
răspîndit : există sute de milioane de 
oameni care trăiesc în preajma nivelu
lui absolut al sărăciei. Numărul celor 
aflați în această situație este atît de 
mare și sporește atît de repede încît 
problema sărăciei și mizeriei este o pro
blemă mondială. Și deoarece lumea 
cheltuiește peste 500 miliarde de dolari 
pe an pentru înarmare se impune să ne 
întrebăm de ce nu ne putem dezvolta 
inteligența colectivă pentru a face 
nenecesar să cheltuim atîția bani pentru 
arme cînd acești bani ar putea fi utili
zați pentru a reduce sărăcia absolută.

Se fac o serie de eforturi pentru a 
reduce sărăcia la scară mondială. Unul 
dintre ele este asistența economică, al 
cărei volum nu e prea ridicat: probabil, 
nici o țară nu alocă, în acest scop, mai 
mult de 1% din produsul ei intern brut. 
Altul este încurajarea comerțului și a 
dezvoltării în țările în care nivelul de 
trai este foarte scăzut. Dar într-o mare 
parte a lumii dezvoltarea obținută pe 
baza modernizării, a industrializării, a 
intensificării comerțului nu este, sufi
cientă pentru a acoperi creșterea popu
lației, astfel încît există un real pericol 
de sporire a sărăciei în locul reduce
rii ei.
• Credeți că s-ar putea stabili o re

lație între utilizarea tot mai largă a ro
boților și actualul nivel ridicat al șo
majului ?

— Utilizarea crescândă a roboților, a 
mașinilor- în general nu a contribuit 
prin ea însăși la șomaj. Am auzit estl- 
mații că în S.U.A. 25% din populație va 
lucra în curînd cu calculatoare ; cînd 
eram eu elev nimeni nu lucra cu cal
culatoare. Cu alte cuvinte, trăim mari 
schimbări. Să nu uităm nici că mulți 
oameni lucrează din greu și că le ră- 
mîne foarte puțin timp liber. O socie
tate rațională poate să reducă conside
rabil timpul de muncă, astfel încît oa
menii să aibă mai mult timp liber. Nu 

mecanizarea este cauza șomajului, ea 
permite dimpotrivă o creștere a nivelu
lui de trai. Șomajul este legat de o or
ganizare insuficientă a societății pen
tru a .utiliza forța de muncă disponi
bilă, căci în orice societate în care exis
tă, șomaj sau forță de muncă subutili- 
zată, există și o mulțime de munci 
care nu sînt efectuate. în țările în curs 
de dezvoltare, unde există foarte nu
meroși șomeri totali sau parțiali, tere
nurile nu sînt utilizate corespunzător, 
clădirile au nevoie de reparații, oame
ni sînt bolnavi și mor pentru că ni
meni nu se îngrijește de ei — într-un 
cuvînt există foarte multe lucruri de 
făcut. Și în S.U.A., unde nivelul șoma
jului a ajuns în prezent ia circa 9%, 
există numeroase lucruri de făcut, de la 
reducerea poluării apelor la curățenia 
străzilor, ameliorarea pădurilor, crearea 
de cămine de bătrîni, de sanatorii — 
neglijate actualmente. Există multe de 
făcut pretutindeni, ceea ce lipsește 
uneori sînt factorii care să asigure po
sibilitatea de a utiliza deplin a- 
ceastă forță de muncă și a ridica ast
fel nivelul de trai. Cred deci că roboții 
sînt doar un simbol al modernizării, ei 
pot să înlăture oameni temporar (tele
fonul, de exemplu, a determinat dispari
ția mesagerilor), dar ei eliberează so
cietatea în sensul că îi permit să-și uti
lizeze energia în alte scopuri.

• Ce rol atribuiți negocierilor în so
luționarea conflictelor ?

— într-o lume în care oamenii au un 
nivel tot mai ridicat de instruire, cu 
cunoștințe care depășesc sfera inte
reselor lor personale sau ale localității 
în care trăiesc, astfel încît înțelegerea 
problemelor generale nu mai este mo
nopolul unei elite restrînse (oamenii de 
rînd, citind ziare și reviste, pot avea o 
înțelegere la fel de mare a problemelor 
ca și un om de stat), o mare proporție 
din producția omenirii este alocată 
înarmării, iar armele sînt total inutile, 
cu excepția furnizării mijloacelor de 
apărare împotriva unei amenințări ex
terne, atunci cînd ea periclitează în mod 
real supraviețuirea unui stat. Dar majo
ritatea țărilor lumii nu sînt înconjurate 
de inamici. Cu toate acestea ele chel
tuiesc mult pentru înarmare, din moti
ve de prestigiu sau pentru că se tem.

Dacă dorim atît să evităm un al trei
lea război mondial catastrofal cît și să 
reducem aceste cheltuieli absurde pen
tru produse inutile trebuie să acceptăm 
un minim de condiții. Una este că nu 
ne putem permite să sporim numărul 
zonelor destabilizate din lume ; există 
destule conflicte între state sau în care 
mari puteri din afară intervin și agra
vează conflictul, așa cum se întîmplă 
în prezent într-o mare parte a Africii 
și în Orientul Mijlociu. România oferă 
un exemplu foarte interesant de mo
derație, adoptînd poziția că, oricare ar 
fi preferințele ei, ea se pronunță îm
potriva utilizării violenței ca mijloc de 
soluționare a conflictelor și în favoarea 
utilizării negocierilor. România exercită 

d influență în această direcție menți- 
nînd bune relații cu țări care adeseori 
nu se recunosc unele pe altele sau se 
află în conflict. Cred că este nevo’e ca 
mai multe țări din O.N.U. să prefere 
procesul negocierilor în locul utilizării 
forței.

Interviu realizat de
Dinu DRAGOMIRESCU
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PE PEAN CONCEPTUAL, ceea ce defi

nește cel mai bine orientarea neokeyne
sistă. în gîndirea economică occidentală 
este teoria repartiției. Accentul principal 
pus pe momentul repartiției în funcțio
narea economiei are la bază interacțiu
nea dintre distribuirea veniturilor, acumu
lare, realizarea profiturilor și formarea de 
capital.

Evidențiind carențele și criticînd funda
mentele teoriei neoclasice a capitalului, 
a ratei profitului, a repartiției privită ca 
„un subprodus al teoriei producției" prin 
condițiile ei tehnice constituite potrivit 
productivității marginale a fiecărui factor, 
autorii neokeynesiști — N. Kaldor, J. Ro
binson, P. Sraffa, L. Pasinetti, apreciați ca 
șefi de școală, ș.a. — insistă asupra ac
țiunii distribuirii veniturilor asupra cererii 
și ofertei, încercînd să elaboreze relații 
funcționale adecvate condițiilor noi de va
lorificare a capitalului din perioada post
belică. Astfel, într-o formă sau alta, obiec
tul studiilor neokeynesiste privind reparti
ția îl constituie determinarea și ccmensu- 
rarea efectului reglator al distribuirii ve
niturilor asupra evoluției echilibrate și a 
folosirii depline a resurselor și a forței de 
muncă disponibile prin flexibilitatea încli
nației spre economii.

„Teoria repartiției bazată pe productivi
tatea marginală (de esență neoclasică, 
deci, n.n.), arată J. Robinson este irea- 
listă". Căci, „în realitate, părțile venitu
lui sînt determinate prin nivelurile inves
tițiilor și a înclinațiilor spre economisire". 
Intr-adevăr, stabilirea relației ce unește 
— prin intermediul înclinațiilor diferite 
spre economisire ale întreprinzătorilor și 
muncitorilor — rata profitului și distribui
rea veniturilor cu rata de creștere a eco
nomiei reprezintă trăsătura definitorie a 
acestui gen de cercetări. Noutatea și ope- 
raționalitatea acestei relații, cel puțin 
pentru gîndirea nemarxistă contemporană, 
constă în faptul că utilizîndu-se concep
tele keynesiste a) ale determinării veni
tului prin cererea efectivă, și b) ale inves
tiției ca variabilă independentă de con
sum și economisire, se construiește o le
gătură directă între distribuirea venituri
lor și acumulare. In fapt, o asemenea in
teracțiune pornește de la ipoteza că fac
torul principal al determinării nivelului 
general al prețurilor este mărimea sala
riului nominal.

Luigi Pasinetti1) prezintă sintetic această 
schemă neokeynesistă a repartiției: con-
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siderînd repartiția ca „un sistem de rela
ții necesare pentru a se asigura echili
brul și ocupația deplină a forței de 
muncă", la o rată dată de creștere a 
populației și de aplicare a progresului 
tehnic, „există o singură rată a acumulă
rii care menține sistemul economic în 
situația de creștere echilibrată" ; potrivit 
lui Pasinetti, pentru ca să se realizeze 
această mărime cerută a acumulării na
ționale este necesar „să existe o anumită 
repartiție". De aici, pe de o parte, rolul 
determinant al ponderilor profiturilor și 
salariilor în venitul național, pentru satis
facerea condițiilor de echilibru de pe cele 
trei piețe : a produselor, a muncii și a 
monedei. Iar, pe de altă parte, relația de 
cauzalitate inversă care a stat la baza 
primelor studii neokeynesiste ale reparti
ției : dependența ratei profitului de rata 
de creștere a venitului național expusă 
literar de J. Robinson2), formalizată de 
N. Kaldor3) și adoptată și de alți econo
miști de orientare neokeynesistă.4)

Această manieră de abordare a repar
tiției este apreciată în gîndirea economică 
occidentală drept „cea mai fecundă și 
mai novatoare cercetare"5). Calificare 
atribuită datorită sesizării influenței re
partiției în dinamica economică dar și cri
ticii severe a conceptului neoclasic de 
capital — factor omogen ce suprapune 
două noțiuni (capital fizic și financiar), 
a determinării ratei profitului prin produc
tivitatea marginală a capitalului ; și 
totodată motivată prin încercarea de abor
dare a problemelor acumulării și ale sta
bilirii ratei profitului prin analiza valorii 
și a formării prețurilor în condițiile concu
renței monopoliste.

Este vorba, în primul rînd, de cercetă-, 
rile lui P. Sraffa6) care refuzînd cercul 
vicios al determinării neoclasice a prețu
rilor în termeni de cerere și ofertă și de

finirea capitalului prin rata profitului, ana
lizează sistemul prețurilor de producție 
incercind o explicare a transformării valo
rii in preț prin introducerea noțiunilor de 
„prețuri normale" (prețurile tuturor bunu
rilor determinate de costurile de produc
ție, inclusiv de o rată de profit „normală", 
adică uniformă, pentru întreg sistemul 
economic) și de „frontiere ale prețului 
factorilor". Conceptele acestea, mai mult 
sau mai puțin preneoclasice, constituie, de 
altfel, elemente ce stau la baza analizei 
relației rata profitului — rata creșterii eco
nomice.

în sfîrșit, cercetarea problematică a 
orientării neokeynesiste nu poate face 
abstracție de ceea ce s-ar putea denumi 
aspecte ale teoriei monetare, financiar- 
bugetare, comerciale și valutare și care 
alcătuiesc, în bună parte, cadrul concep
tual al politicii economice de tip neo- 
keynesist din anii mai vechi sau mai re- 
cenți postbelici. Adepți, ca și Keynes, ai 
unității „economiei reale" cu cea „mone
tară", depășind conceptul neoclasic al se
parării acesteia din urmă, economiștii neo
keynesiști consideră că moneda,, respectiv 
creșterea masei monetare în circulație, 
poate fi folosită cu scopul incitării investi
ției prin coborîrea ratei dobînzii și spo
rirea capacității de finanțare a datoriei 
publice. De aici și viziunea asupra infla
ției ca fenomien nu pur monetar ci eco
nomic, generat nu de cantitatea de mo
nedă ci de dezechilibrul dintre cerere și 
ofertă.

Pe baza postulatelor keynesiste în do
meniul monetar, neokeynesiști reafirmă 
rolul important al instrumentului monetar 
(rata scontului, vînzarea și cumpărarea de 
titluri pe piața liberă, transferurile de 
fonduri din sau spre străinătate), alături 
de cel bugetar, in dinamica economică 
prin efectele asupra venitului și implicit 
asupra ocupării forței de muncă. Pe acest 
plan trebuie subliniată una dintre prin
cipalele prelungiri operaționale ale key- 
nesismului, conceptul de „finanțe funcțio
nale", introdus de A.P. Lerner7), potrivit 
căruia statul, în funcție de obiectivul ur
mărit (anti-deflaționist sau anti-inflaționist), 
poate influența evoluția economiei prin 
cumpărarea sau vînzarea de titluri (open 
market), majorarea sau reducerea venitu
rilor (subvenții sau impozite) și luarea sau 
acordarea de împrumuturi (politica de 
credit). Potrivit acestui concept, funcțiile 
financiare ale statului trebuie să se între-

[ 7fiș£
Economia serviciilor

• In perioada 1960—1980 
serviciile au Înregistrat in Ceho
slovacia o creștere substanțială, 
afirmă Antonin Kerner și Valerie 
Michalova în studiul „Pfispevek 
do diskuse o sluzbach" (Contri
buții la studiul serviciilor) publi
cat în nr. 3/1982 al revistei 
POLITIKA ECONOMIE. Măsurată 
prin intermediul cheltuielilor 
efectuate de populație pentru 
a-și procura diverse servicii, 
creșterea respectivă indică o 
triplare. Dar, cu toate că în de

rularea procesului de reproducție 
serviciile dețin un rol tot mai în
semnat, nivelul de elaborare 
conceptuală este considerat de 
autori încă nesatisfăcător. Con
ceptul de „servicii" nu și-a aflat 
încă o încadrare corespunză
toare în aparatul teoretic al 
economiei politice socialiste în 
care se operează cu distincția 
muncă productivă — muncă ne
productivă. Deoarece, susțin 
autorii, a considera serviciile 
drept activitate neproductivă 
contravine realității; dezvolta
rea, alături de serviciile perso
nale, a unor activități de între
ținere, recondiționare a unor 
piese și utilaje, conservarea 
energiei prin îmbunătățirea izo
lației clădirilor etc. sînt activități 

ce vădesc un aport real la spo
rirea gradului de va'orificare a 
materiilor prime atrase în circu
itul productiv. Tocmai pentru a 
contribui la îmbunătățirea fun
damentării, în plan teoretic, a 
rolului serviciilor in economia 
socialistă A.K. și V.M. consideră 
că cercetarea economică tre
buie să aprofundeze aspecte 
cum sînt : natura valorii de în
trebuințare produsă prin servi
cii ; caracterul de marfă al ser
viciilor ; locul serviciilor în pro
cesul reproducției în actuala 
etapă etc.

Cercetare și producție

• Deși, susține Edwin Man
sfield in articolul „Innovation, 

investment and productivity" 
publicat în numărul 2/1982 ' al 
revistei americane „ECONO
MIC IMPACT", este hazardat să 
se considere că scăderea efecti
vă de productivitate înregistrată 
in economia americană s-ar da
tora exclusiv diminuării ritmului 
de inovare, acest factor are, ne
îndoios, o însemnătate consi
derabilă. De unde și necesitatea 
studierii sale care, însă, sub 
aspect cuantificabil, se vădește 
a fi extrem de dificilă datorită 
neomogenității datelor. Desfășu- 
rind o astfel de analiză, o pri
mă constatare, afirmă autorul, 
este aceea că procesul de ino
vare nu are un caracter uniform, 
el diferențiindu-se in timp, și pe
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pătrundă ți să se ralieze acțiunilor mone- 
tar-financiare ale sectorului privat

Admițînd posibilitatea teoretică a două 
tipuri de efecte ale fiscalității pe piața 
muncii, autorii neokeynesiști consideră că 
„efectele de substituție" sînt neglijabile 
față de „efectele de venit". Asemenea 
aspecte conceptuale, de nuanță mai pro
nunțat pragmatică, adăugate celor de 
mai mare amplitudine pe planul repro
ducției sociale sînt înglobate într-un tip 
specific de politică economică — conse
cință a premiselor teoretice adoptate.

Alături de punerea la îndoială a capa
cității spontane a economiei capitaliste de 
a se autoregla, economiștii neokeynesiști 
incearcă să găsească procese interne de 
echilibrare, diferite de cele care puteau 
interveni în capitalismul mai puțin dezvol
tat. In acest context, ei urmăresc să cu
pleze două căi de obținere a echilibru
lui economic : mecanismul pieței și rolul 
reglator cil politicii economice.

Relevînd carențele ce pot surveni de 
partea unor agenți economici, ca și con
flictele dintre aceștia, neokeynesiști! sus
țin necesitatea ca statul să ducă o poli
tică economică activă, acționînd nu nu
mai asupra cotei dobînzii sau emisiunii 
monetare, dar luînd și măsuri capabile 
de a influența mărimile macro-economice, 
suplinind insuficiența investițiilor private, 
micșorînd tendința spre tezaurizare și in
tervenind în formarea veniturilor, crearea 
ocupației etc.

Pentru neokeynesiști ca și pentru 
Keynes intervenția statului în economie 
nu mai este simplu accidentală și defa
vorabilă, ci necesară, pozitivă și perma
nentă. „Fără măsuri guvernamentale, scrie 
J. Robinson, capitalismul în mod obliga
toriu va suferi de un rău de tip keynesist. 
Economisirea care nu va corespunde in
vestiției va deveni mai degrabă un viciu 
decît o virtute, contrar opticii laissez- 
faire-ului."8)

Prezentînd acest concept global al po
liticii economice am vrea însă să subli
niem că intervenția statului în general nu 
este tipică doar pentru neokeynesism. Este 
exact ceea ce just remarca Andrea 
Brignone* 3 * 5) : „cînd se vorbește despre in
tervenția statului în capitalismul avansat 
trebuie excluse două situații : situația de 
non-intervenție totală și situația în care 
statul este singurul agent de decizie".

*) L. Pasinettl „Growth and Income Dis
tribution. Essays in Economic Theory", 
Cambridge University Press, Cambridge, 
1979, p. 104.

*) J. Robinson, „The Accumulation of Ca
pital", Macmillan, London 1956, p. 255.

3) N. Kaldor, „A model of Economic 
Growth" The Economic Journal, 1957, pp. 
591—624.

*) R. Kahn, „Exercises in the Analyses of 
Growth', Oxford Economic Papers, 1959, 
pp. 143—156.

5) G. Abraham-Frols, „Les problematlqu&s 
de la croissance", Economica, Paris, 1978.

c) P. Sraffa, „Production de merchandises 
par des marchandlses", Dunod, Paris, 1970.

hA.p. Lerner, „Economics of employ
ment", New York McGraw-Hill, 1951.

®) J. Robinson, „Marx and Keynes", in 
„Collected Economic Essays", voL 1, Oxford 
University Press, 1960.

•) A. Brignone, „Les mâcanismes generaux 
de Teconomie", Larousse, Paris, 1978.

“) G. Koenig, „L'archalsme de la theorle 
«NouveUe» de remploi", Eurdpargne, nov. 
1981.Intr-adevăr, cu excepția poate a „cu

rentului ultraliberal" care în pofida, neîn- 
trunirii condițiilor concurenței pure și per
fecte și a tuturor dereglărilor ivite, speră 
totuși ca sistemul economic să funcționeze 
în „schema ideală", practic, în teoria eco
nomică nemarxistă, indiferent de varian
tele conceptuale sau metodologice, statul 
nu lipsește ca o variabilă funcțională im
portantă. Diferențele constau în rolul și 
amploarea care se atribuie statului.

Așa de pildă, pentru economiștii neo
clasici, adepți ai mecanismului reglator 
al pieței, în varianta „economiei ofertei" 
sau a monetarismului etc. rolul statului 
se concretizează de partea ofertei și pen
tru sprijinirea inițiativei private în procesul 
asigurării optimum-ului economic, politica 
economică trebuind să aibă ca scop 
exercitarea de presiuni asupra costurilor, 
menținînd, totodată, cheltuielile guverna
mentale la un nivel cît mai scăzut posibil. 
Această opțiune economică este denu
mită sugestiv de H. de Man „cura de slă
bire a celor slăbiți".

Specificitatea politicii economice de tip 
neokeynesist, rezultată din îmbinarea celor 
două căi de reglare a sistemului, derivă 
in principal din ideea că cererea, mult 
mai elastică decît oferta, este elementul 
esențial al evoluției economiei capitaliste 
postbelice. Astfel, politica economică neo- 
keynesistă este o politică de acțiune și de 
gestiune a cererii, statul exercitînd un 
control asupra acestuia în procesul sta
bilizării economiei. Intervenția statului 
asupra cererii globale realizată prin chel
tuielile publice este însă departe de a face 
din acesta, în mod simplist, un fel de 
„keynesism hidraulic" “), după care „este 
suficient să pui în mișcare pompa chel
tuielilor publice sau a încasărilor fiscale 
pentru a scoate economia din situația 
de criză".

în studiile neokeynesiste se păstrează 
deci cunoscutul postulat al lui Keynes. 
Dar se insistă asupra necesității echi
librării nivelului cererii globale (investi
ții + consum) cu resursele disponibile prin 
fiscalitate, cheltuieli publice și alte mă
suri, menționîndu-se că nivelul cererii tre
buie să fie suficient de ridicat pentru a 
asigura ocuparea deplină a forței de 
muncă, creșterea economică, sau atît de 
scăzut încît să se evite inflația. Pentru 
neokeynesism apare drept specifică deci 
și abordarea inflației alături de impera

tivul ocupației depline — drept parte 
integrantă a politicii guvernamentale.

Această schemă rezumativă a interven
ției macroeconomice de tip neokeynesist, 
de stimulare a cererii interne (productive 
prin incitare, sprijinire și control a inves
tițiilor și de consum propriu-zis prin im
pactul cheltuielilor publice, politica veni
turilor și jocul măsurilor monetare, fis
cale etc.) definește conceptul de politică 
economică antiinflaționistă, anticiclică, de 
expansiune echilibrată cu asigurarea ocu
pării depline.

Aceste caracteristici explică, în mare 
măsură, influența neokeynesismului asu
pra politicilor economice din țările occi
dentale ; dar, totodată și tendința, mai 
mult sau mai puțin recentă, de substi
tuire a acestuia printr-un așa-zis „meta- 
keynesism", care, depășind analiza de tip 
keynesist, să înglobeze explicațiile și so
luțiile ale însăși predecesorilor lui Key
nes. Această căutare asiduă a unor reme
dii la racilele reînnoite ale economiei 
capitaliste denumite eufemistic mutații 
intervenite în funcționarea sistemului eco
nomic începînd cu anii '70, marchează nu 
numai dejucarea „speranțelor analitice" 
ale economiștilor occidentali, dar și ceea 
ce J. Robinson — exponentă a orientării 
neokeynesiste — considera drept cea de-a 
doua criză a economiei politice ne- 
marxiste.

dr. Sortea SAVA

diferite sectoare ale industriei. 
Cît privește cheltuielile pentru 
cercetare — așa cum se subli
niază în articol — in ultimii ani 
se înregistrează o mutație sem
nificativă care are, însă, adese
ori efecte contradictorii: pe de 
o parte se reduce ponderea 
cheltuielilor afectate cercetărilor 
de lungă durată și care compor
tă riscuri mai mari in favoarea 
celor cu eficiență pe termen 
scurt; pe de altă parte, este tot 
mai vădită orientarea producă
torilor pentru a asimila in fabri
cație curentă produse in între
gime noi comparativ cu îmbună
tățirea unor produse sau tehno
logii deja existente.

Asupra ritmului de inovare, a- 
firmă E. M. acționează și clima
tul de nesiguranță ce caracteri

zează economia capitalistă și 
care mărește riscul investitorilor. 
Tocmai de aceea, un rol impor
tant in revitalizarea procesului 
de innoire revine organismelor 
guvernamentale. Pentru a atin
ge eficiența dorită, acțiunea gu
vernamentală ar trebui să țină 
seama, potrivit opiniei autorului, 
de citeva elemente proprii ac
tualei conjuncturi economice. In
tre acestea, necesitatea ca 
perfecționarea tehnologiilor să 
țină seama in mai mare măsură 
de cerințele pieței; adoptarea 
unei politici elastice in planifi
carea progresului tehnic, - ca
dru în care se urmărește evitarea 
unor efecte nedorite, constatate 
in ultimele trei decenii, ale cen
tralizării excesive a deciziilor 

privind orientarea dezvoltării 
tehnologice.

Colocvii de economie

• Sub egida Comitetului ju
dețean de partid, revistei „Tran
silvania", a forurilor culturale și 
de invățămint locale, la Sibiu, 
la stirșitul săptămînii trecute, 
s-au desfășurat colocviile de 
economie ale revistei „Transil
vania". In jurul unei teme de 
mare actualitate — vizind aplica
rea, cu cele mai bune rezultate, 
a mecanismului economico-fi- 
nanciar, funcțiile practice ale 
autogestiunii, autoconducerii și 
autofinanțării unităților, în lumi
na orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
manifestarea a reunit specialiști

și cercetători, cadre didactice 
universitare — din județ sau in
vitați, conducători ai unor între
prinderi și instituții din județul 
Sibiu. Citeva comunicări prezen
tate, detaliind laturi ale tematicii 
menționate, au fost urmate de 
un rodnic dialog între partid- 
panții la colocviu. S-au desprins 
astfel concluzii interesante ți 
utile in ce privește aplicarea în 
practică a mecanismului econo- 
mico-tinanciar, in ce privește 
conducerea și desfășurarea ac
tivității unităților prin prisma 
exigențelor dezvoltării intensive 
și ridicării calitative a econo
miei in această etapă.



APROAPE ne obișnuisem 
cu absența din peisaju1 
literaturii noastre ști in; 

țifice de larga circulație, adie; 
a literaturii adresate celui ma' 
larg public și tineretului, a 
cărții economice, cu alte cu
vinte a cărții care, riguro- 
științific, dar cu alte mijloace 
decât ale profesorului de eco
nomie politică, atrăgător și 
convingător să prezinte și să 
caracterizeze problemele eco
nomiei, să le evalueze și să le 
descifreze mecanismele, să 
ajungă în sfera politicului, cu 
soluții fundamentate, să des
lușească viitorul. Cu cîteva 
luni în urmă, parcă pentru a 
ne contrazice, Editura Alba
tros ne oferea însă cartea lui 
Dan Popescu, cercetător și 
publicist „Civilizație și indus
trie"*)  consacrată nu nemij
locit economiei, ci ideilor eco
nomice, aridei istorii a doctri
nelor economice, această ști
ință despre știința economică.

*) Dan Popescu, Civilizație și in
dustrie, Ed. Albatros, 1981, 254
pag.

Autorul a ales bine subiec
tul cărții : industrializarea, 
obiect al confruntărilor de 
idei și disputelor științifice și 
politice, de cel puțin 150 de 
ani, adică din momentul în 
care marea, bătrâna și în
țeleaptă Europă și-a dat sea
ma că mica Și tânăra Anglie, 
cu cei zece milioane de locui
tori, qu meșterii ei iscusiți, cu 
savanți fără titluri academice 
și lucrînd în curte sau în ma
gaziile abandonate de ițărani, 
cu . pașnicele sale mașini de 
tors și de țesut, devenise trep
tat și pentru aproape un secol, 
prima putere economică și po
litică a lumii. Industrializarea, 
astăzi o chestiune vitală pen
tru progresul , a cel puțin trei 
sferturi din omenire și până 
la urmă soluția gravelor pro
bleme ale subdezvoltării cu 
care se confruntă dramatic lu
mea noastră ; industrializarea, 
și în general progresul indus
triei — care au polarizat și 
vor polariza încă multe dece
nii principalele eforturi de 
progres ale națiunilor : indus
tria, axul oricărei economii 
în vremea noastră.

Pretextul cărții este rapor
tul dintre civilizație și indus
trie; începând cu prima pa
gină autorul își convinge citi
torul că vechea civilizație a 
Europei a născut industria, 
care treptat și-a creat, dez
voltat și subordonat o nouă 
civilizație și care, la rîndul ei, 
ajunsă pe culmile actualei re
voluții tehnico-științifice, în
cepe să-și subordoneze indus
tria, democratizînd-o și uma- 
nizînd-o.

De-a lungul volumului este 
urmărită evoluția confruntări- 
'or de .idei pe tărîmul progre
sului industrial — declanșate 
de afirmarea, la începutul 
secolului trecut, de către 
Fredrich List, a necesității și 
posibilității industrializării 
Germaniei — care au depășit 
curînd cadrul național al aces
tei țări și apoi și al țărilor eu
ropene și al S.U.A., devenind 
confruntări internaționale — 
pînă la acuitatea lor contem
porană.

Autorul ne dezvăluie meca
nismul dezvoltării și îmbogă
țirii ideilor în sprijinul indus
trializării în ciuda modificării 
intereselor care le animă și a 
purtătorilor lor, începînd cu 
clasele progresiste, cu burghe

zia, apoi cu proletariatul și 
terminând cu națiunile rămase 
în urmă în domeniul indus
trializării ; mecanismul dez
voltării sf. JiX ideilor potriv
nice, precum și continuitatea 
confruntărilor, indiferent dacă 
față în față stau curentele li
beralismului clasic și protec- 
ționismului, agrarianismului și 
industrialismului, sau concep
țiile contemporane ale indus
trializării și cele ale comple
mentarității economiilor na
ționale etc. Firește, un spațiu 
important este rezervat evo
luției ideilor din România, Dan 
Popescu reușind o încadrare 
a acestora în confruntările 
internaționale, începînd cu 
mijlocul secolului trecut ți 
pînă în zilele noastre. In
teresante și binevenite ni 
se par aprecierile sale cu 
privire la concepțiile indus- 
trialiste ale protecționișților 
români, dar și la cele ale neo- 
liberalilor care, răminînd ad
versari ai protection ismului, 
avansează soluții interesante 
și nu rareori originale cu pri
vire la posibilitatea și direc
țiile industrializări?' și, bineîn
țeles, concluziile socialiștilor 
români, care, la cumpăna 
veacului al XIX-lea cu al 
XX-lea, formulau cele mai 
avansate și democratice solu
ții de industrializare a țării 
noastre.

Continuînd redarea confrun
tărilor, autorul ajunge la co 
relația seculară și dinamic 
dintre industrie și agricultur. 
și la problemele delicatului e 
chiliibru dintre aceste ramuri 
Din perspectiva ideilor cerce
tate, el pune în lumină imen
sul rol al agriculturii și al ță
rănimii în progresul indus
trial, dar și rolul industriei în 
dezvoltarea și modernizarea 

k producției agricole, în dezvol
tarea tehnică și transformarea 
agriculturii într-o ramură mo
dernă, de mare eficiență, de
monstrând că țările cele mai 
dezvoltate industrial sînt con
comitent și țările cu cea mai 
avansată agricultură. El for
mulează necesitatea și posibi
litatea realizării echilibrului

optim și dorit între cele două 
ramuri în condițiile industria
lizării contemporane.

Cu dibăcie Dan Popescu își 
călăuzește cititorul prin hăți
șul complicatei problematici a 
subiectului. Atenției sale 
nu-i scapă nici o problemă 
importantă cu care se confrun
tă industria și care trebuie 
să-și afle soluții. Autorul ne 
dezvăluie mecanismul progre
sului mașinist, dialectica dez
voltării tehnicii, de la umila 
mașină pusă în mișcare de 
ascultătorul măgar al mește
rului Wyatt, pînă la micropro
cesoarele și roboții moderni. 
El ne demonstrează convingă
tor consecințele progresului 
tehnic, legăturile sale cu acu
mularea, necesitatea și posibi
litatea unor acumulări înalte 
precum și soluțiile acestei pro
bleme capitale, legăturile din
tre acumulare și ritmurile 
progresului industrial și eco
nomic, corelațiile dintre nive
lul dezvoltării economice și 
structurile industriei, proble
mele modernizării acestor 
structuri, marile contradicții 
dintre progresul industrial și 
mediul natural, corelațiile 
dintre factorii interni și cei 
externi, dintre acumulare pro
prie și cooperarea internațio
nală, dintre industrializare și 
bunăstare etc. în ciuda lungu

lui periplu istoric, cartea ,,Ci- 
'ilizație și industrie" rămâne 
jrofund contemporană. Utrmă- 
ite în timp, ideile sînt astfe 
electate și valorificate încât 
lutorul se desparte de cititor 
ăsîndu-1 în cea mai vie ac
tualitate, dar cu fața spre un 
viitor cunoscut.

Actualitatea cărții este sub
liniată de cuprinzătoarea și 
argumentata prezentare a con
cepției Partidului Comunist 
Român, fundamentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la industrializarea uni
tară și de perspectivă îndelun
gată a țării noastre, perfect 
încadrată în concepția mai 
largă despre progresul forțe
lor de .producție în lumea con
temporană și despre necesita
tea industrializării tuturor ță
rilor și' intim legată de cele
lalte concepții privitoare la 
soluționarea gravelor proble
me ale economiei mondiale, 
inclusiv a creării unei noi 
ordini economice mondiale.

Dan Popescu se implică, 
discret dar substanțial în con
fruntările de idea și în dezba
terea problemelor industriali
zării. Profund cunoscător al 
acestor probleme, el selectea-: 
ză riguros opiniile pe care le; 
găsește în literatura mondială, 
și națională, inclusiv în pagi
nile cărților pe care nu s-a 
uscat încă cerneala și aduce 
argumente originale, intere
sante, decisive, pe care le 
caută în istorie, în statistică, 
în viața de toate zilele.

Volumul nu epuizează 
problematica raportului dintre 
civilizație și industrie, țel pe 
care autorul nici nu și l-a pro
pus. Adâncirea tratării catego
riei de civilizație, a unor tră
sături ale perspectivei in
dustriale, a efectelor acestei 
perspective asupra societății ; 
o selectare mai riguroasă a 
unor probleme, revederea u- 
nor formulări etc., ar fi putut 
îmbogăți conținutul volumu
lui.

Cu o construcție căreia îi 
putem reproșa puțin, cartea 
ne îneîntă și prin varietatea 
procedeelor publicistice folo
site : relatarea detașată a is
toricului, care consemnează 
fapte ale secolelor trecute, fra
za densă și riguroasă a cerce
tătorului contemporan, meta
fora și impresiile colorate ale 
călătorului, faptul divers și 
reportajul etc. în ansamblu, o 
carte pe care o recomand 
marelui cititor, largului public 
?are este tineretul.

Ion BLAGA



Importanța și căile reducerii 

costurilor de producție14
CONTINUĂM publicarea consultații

lor în sprijinul candidaților la con
cursul de admitere în învățămîntul e- 
conomic superior. Din dorința de a 
spori eficiența acestor consultații, elabo
rate de cadre didactice de specialitate 
din învățămîntul liceal și superior, sub 
egida Direcției științe sociale din Mi
nisterul Educației și învățămîntului, a- 
cestea nu se vor mai referi la întrea
ga temă prevăzută în programă, ci vor 
aprofunda aspectele mai dificile ale te
mei respective.

Potrivit prevederilor programei de e- 
conomie politică pentru concursul de 
admitere în învățămîntul superior, în 
anul, 1982, tema „Prețul și rentabilita- 
tea“ cuprinde 6 puncte : 1. „Costul de 
producție și valoarea" ; 2. „Importanța 
și căile reducerii costurilor de produc
ție" ; 3. „Sistemul de prețuri — instru
ment al politicii economice" ; 4. „Pro
gramul P.C.R. cu privire la politica de 
prețuri în țara noastră" ; 5. „Venitul net 
al întreprinderii și venitul net centra
lizat al statului" ; 6. „Beneficiul și ren
tabilitatea întreprinderii'". Toate aces

te puncte sînt obligatorii pentru cei 
care se pregătesc în vederea participă
rii la concursul de admitere din anul 
1982. Consultația de față se referă la 
punctul 2.

Menționăm că în revista „Forum" hr. 
3 și 4 din 1982 au fost publicate con
dițiile de admitere în învățămîntul su
perior în acest an. Pentru pregătirea 
candidaților la disciplina economie po
litică este indicat manualul de econo
mie politică ediția 1980 (coordonator 
prof. dr. Fl. Burtan).

Pentru evitarea oricăror confuzii, pu
blicăm programa oficială de economie 
politică pentru concursul de admitere, 
păstrînd numerotarea temelor din ma
nualul mai sus menționat : 3. Făurirea 
economiei socialiste unitare în Româ
nia, 4. Dezvoltarea economiei naționale 
în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. 5. Proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de pro
ducție. 6. Dezvoltarea planificată a e- 
conomiei naționale. 7. Politica indus

trială a Partidului Comunist Român. 8. 
Politica agrară a Partidului Comunist 
Român. 9. Modernizarea structurii eco
nomiei românești. 10. Producția de 
mărfuri în socialism. 11. Indicatorii ac
tivității economice. 12. Productivitatea 
muncii. 13. Retribuirea după muncă. 14. 
Fondurile întreprinderii și autogestiunea 
economico-financiară. 15.- Prețul și ren
tabilitatea. 16. Venitul național și fon
dul național de dezvoltare economico- 
socială. 17, Reproducția socialistă. 18. 
Politica P.C.R. de creștere continuă a 
nivelului de trai al poporului. 19. Eco
nomia țărilor socialiste. 20. Esența și 
formele exploatării capitaliste. 21. Ca
pitalismul monopolist. 22. Criza gene
rală a capitalismului. 23. Lichidarea 
subdezvoltării — problemă majoră a 
contemporaneității. 24. România in cir
cuitul economic mondial. 25. Activitatea 
României pentru instaurarea noii ordini 
economice internaționale. Pentru fieca
re temă punctele care trebuie avute 
în vedere sînt cele publicate în revista 
noastră. \

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ a patriei noas
tre, atingerea unei noi calități în întreaga activitate, im- 
pun, ca o necesitate de prim ordin pentru buna func

ționare a mecanismului economico-financiar cunoașterea și 
folosirea ansamblului de categorii și pîrghii valorice cu ajutorul 
cărora se urmăresc și1 se reglează fenomenele și procesele eco
nomice în condiții de eficiență maximă.

Dintre categoriile care reflectă modul de folosire a resurse
lor materiale, umane și financiare în condițiile producției de 
mărfuri, cele mai uzitate sînt: valoarea, costul, prețul, venitul 
net, rentabilitatea, beneficiul etc.

1. Costul de producție și valoarea
PENTRU înțelegerea conținutului costului de producție, tre

buie să cunoaștem componentele valorii mărfii.
în socialism structura valorii mărfii este formată din :
a) valoarea mijloacelor de producție consumate ;
b) valoarea creată de munca pentru sine ;

c) valoarea creată de munca pentru societate.
Costul de producție cuprinde sub formă bănească, primele 

două componente ale valorii.
între valoare și cost există deci o diferență cantitativă. 

Aceasta rezultă din faptul că unitatea economică plătește va
loarea mijloacelor de producție consumate pentru producerea 
mărfurilor și numai o parte din valoarea nouă, creată — de 
munca pentru sine — sub forma retribuției.

Totodată, costul se deosebește de valoare nu numai canti
tativ ci și prin faptul că în timp ce valoarea este aceeași pen
tru produsele de același fel, costul diferă de la o unitate eco
nomică la alta, în funcție de modalitățile de conducere, organizare 
și gestionare a bunurilor, nivelul de calificare al cadrelor etc.

Sub această formă, costul de producție reprezintă barometrul 
activității întreprinderii, prin intermediul său — ca indicator 
sintetic — se reflectă fidel modul de desfășurare a acesteia, pe o 
anumită perioadă de timp. O activitate pozitivă duce la redu
cerea costului pe unitate de produs — mărind valoarea creată 
pentru societate, la fel cum o activitate defectuoasă conduce la 
majorarea costului și diminuarea corespunzătoare a părții din 
valoare.

Costul de producție reprezintă o categorie economică a pro
ducției de mărfuri, care exprimă sub formă bănească acea parte 
din valoarea mărfii reprezentată prin înlocuirea valorii mijloa
celor de producție consumate și cheltuielile pentru retribuirea 
lucrătorilor,

2. Structura și nivelul costului do producție
VOLUMUL CHELTUIELILOR efectuate de o anumită între

prindere pentru fabricarea și desfacerea unei mărfi consti
tuie nivelul costului de producție — sau mărimea lui. El se de
termină pentru fiecare produs sau pentru întreaga producție de 
un anumit fel a întreprinderii.

Structura costului de producție reflectă ponderea pe care o 
au diferite cheltuieli în volumul general al costurilor de pro
ducție și diferă de la o ramură la alta în funcție de specificul 
procesului de producție, de gradul de organizare, nivelul de 
înzestrare tehnică etc. Corespunzător legislației în vigoare, struc
tura costului de j>roducție pe elemente primare este următoa
rea : materii prime și materiale, combustibil, energie, apă, re
tribuții, contribuții la asigurări sociale, amortizarea fondurilor 
fixe, cheltuieli pentru introducerea tehnicii noi, dobînzi și alte 
cheltuieli bănești. Evident, structura costurilor de producție di
feră în funcție de ramură : în ramurile prelucrătoare, ponderea 
cea mai mare o au cheltuielile materiale, în timp ce în ramu
rile extractive, cum este cazul gazului metan, proporția cea mai 
importantă o au amortizările și cheltuielile pentru retribuirea 
personalului. De aceea, pentru reducerea costului de producție, 
colectivele de oameni ai muncii trebuie să se orienteze spre 
elementele de cheltuieli cu ponderea mai mare. Trebuie să re
ținem faptul că, deși este reprezentativă și reflectă specificul 
ramurii, structura costurilor de producție nu este fixă ; ea se 
modifică în urma introducerii tehnicii noi, valorificării supe
rioare a resurselor materiale, îmbunătățirii folosirii fondu
rilor fixe.

Analiza structurii costului de producție ne permite înțele
gerea contribuției diferitelor ramuri ale producției materiale la 
structura valorică a produsului social, ponderea cheltuielilor 
materiale în produsul social fiind determinată în principal de 
ponderea cheltuielilor materiale în industrie, agricultură, con
strucții etc.

în practica economică se folosește și un alt criteriu de clasi
ficare a cheltuielilor, pe articole de calculație.

Această grupare permite determinarea costului pe produs, 
grupe de produse etc.

Corespunzător acestui criteriu, se disting :
a) cheltuieli directe — formate din :
— materii prime și materiale ;
— combustibil, energie, apă ;
— retribuții directe ;
— impozitul și contribuția la asigurări sociale pentru retri

buția directă.
b) cheltuieli indirecte — formate din :
— cheltuieli cu întreținerea și funcționarea utilajelor;



— cheltuieli generale ale secțiilor de fabricație;
— cheltuieli generale ale întreprinderii.
Suma cheltuielilor directe și indirecte ne conduce la obți

nerea costului de producție pe unitate de produs. Dacă din 
acesta se scad chelttiielile generale ale întreprinderii, se obține 
costul de secție.

Cheltuielile directe se pot nominaliza direct pe produs și 
au caracter „convențional-variabil**  adică cresc sau descresc 
în funeție de volumul producției.

Cele indirecte se individualizează cu ajutorul unor chei de 
: repartizare prin metode specifice fiecărei ramuri și au caracter 
„convențional-constanf, ele rămîn deci constante sau se schim
bă relativ puțin, la o anumită modificare a producției (ex. : re
tribuția personalului administrativ, amortizări etc). Acest spe
cific al cheltuielilor indirecte conduce la tendința de reducere 
a costului de producție în condițiile creșterii producției, a pro
ductivității muncii.

Această a doua clasificare are mare importanță, fiind metoda 
principală folosită în munca de planificare și evidență a costu
rilor, pentru stabilirea și urmărirea căilor de reducere a chel
tuielilor de producție.

In condițiile actualului mecanism economico-financiar, func
țiile costului de producție evoluează pe următoarele direcții 
fundamentale :

— ca indicator sintetic, el oferă posibilitatea cunoașterii con
crete a consumului de resurse pentru fabricarea unui produs, a 
întregii producții-marfă ;

— nivelul costului de producție permite aprecierea reală a 
modului de gospodărire a resurselor și orientează organele de 
conducere colectivă asupra căilor de economisire a. acestora;

— prin funcția de evidență și control' el folosește la reali
zarea bugetului de venituri și cheltuieli;

— costul de producție reprezintă baza calculului indicatorilor 
de măsurare a eficienței economice cum sînt: cheltuieli la 1000 
lei producție-marfă, costul de producție pe unitate de produs, 
producția netă și beneficiul Ia 1 000 lei fonduri fixe, rata renta
bilității.

La un anumit nivel dat al prețului de producție, prin com
pararea acestuia cu costul de producție, reținem nivelul renta
bilității unităților economice. în acest sens; costul de producție 
devine una din pîrghiile de cointeresare a colectivelor de oa
meni ai muncii, a conducerii unităților economice.

Cunoașterea structurii costului de producție are importanță 
nu numai în munca de planificare și evidență, ci și în stabi
lirea unor programe concrete de acțiune pentru reducerea chel
tuielilor de producție.

3. Documentele Congresului ol Xll-leo al P.C.R. 
despre căile de reducere a costului de producție

REDUCEREA cheltuielilor de producție, cu deosebire a celor 
materiale, reprezintă o necesitate de prim ordin a dezvoltării 
în ritm susținut a producției materiale în condițiile sporirii efi
cienței economice. în Raportul prezentat la Congresul al Xll-lea 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Un alt obiectiv 
important este sporirea mai accentuată a eficienței activității 
economice prin ridicarea gradului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor și energiei, folosirea intensivă a mașinilor 
și utilajelor, reducerea costurilor, îndeosebi a cheltuielilor ma
teriale și creșterea beneficiilor'*.

Pentru țara noastră, necesitatea reducerii costului de produc
ție prezintă semnificații deosebite. Prin efectele sale favora
bile, reducerea cheltuielilor de producție conduce la producerea 
unei cantități mai mari de produse dirî aceeași cantitate de 
resurse și cu același volum de muncă vie. întrucît economia noas
tră are resurse limitate de materii prime și energie, la unele 
produse acoperindu-și nevoile din import, economisirea acestor 
resurse reprezintă mari economii valutare. Totodată reducerea 
costurilor contribuie Ia sporirea competitivității produselor.

In procesul scăderii costurilor se creează condiții pentru 
sporirea venitului net al societății, capacității societății de a 
acumula, de a se dezvolta, este favorizată creșterea numărului 
de locuri de muncă. în condițiile reducerii costurilor, societa
tea dispune de mijloace economice suplimentare pentru reali- 

■ zarea programului de sporire a veniturilor reale ale populației. 
Dacă în industria republicană costurile la 1 000 lei producție 

■'marfă s-ar reduce cu 1 leu peste prevederi, s-ar realiza un spor 
suplimentar de venit național eu peste 1,2 mlrd. lei.

Planul național unic pe perioada 1981-1903 prevede o redu
cere. a costurilor totale la 1 000 lei producție marfă în indus- 
rie cu 8,2%, iar în construcții-montaj și transporturi, cu 5%.

Căile de reducere a costurilor de producție formează un tot 
unitar și diferă de la o unitate economică la alta în funcție de 
cecificul și condițiile concrete ale producției, importanța lor 
iind stabilită de elementele de cheltuieli care au ponderea cea 

mai mare în structura acestuia.

Subliniind cerința creșterii eficienței economice în toate 
unitățile de producție, la Plenara C.C. al P.C.R. din 31 martie 
1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidu
lui, arăta că în prezent se impune luarea unor măsuri hotărîte 
pentru reducerea consumurilor materiale, a consumurilor 
energetice, ținînd seama că pe unitatea, de produs avem încă 
consumuri mult mai mari comparativ cu cele ce se realizează pe 
plan mondial la produse similare. In acest sens, se apreciază că la 
nivelul economiei naționale cu resursele de materiale din 
1981 putem să realizăm producția din 1985 cu condiția redu
cerii consumurilor specifice de materiale și a creșterii gradului 
de recuperare și recondiționare.

a) Reducerea cheltuielilor materiale de producție. Ponde
rea mare a cheltuielilor materiale în majoritatea ramu
rilor economice și în structura produsului social pune în 
centrul activității tuturor unităților economice sarcina de re
ducere a acestor cheltuieli. Astfel, pe ansamblul economiei, 
ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va trebui să 
se reducă de la 57,7% în 1980, la 55,5% în 1985.

Folosirea cît mai rațională, micșorarea consumurilor spe
cifice la materii prime, materiale, combustibil și energie repre
zintă calea cea mai importantă de reducere a costului de pro
ducție. în acest sens, în Directivele Congresului al XU-lea al 
partidului se prevede ca în cincinalul 1981-1985 consumurile 
normate de metal în industria constructoare de mașini să se 
reducă cu cel puțin 20-23%, prin introducerea unor tehnologii 
avansate de prelucrare, modernizarea structurii producției, res
pectarea normelor de consum, reducerea și valorificarea deșeu
rilor, eliminarea rebuturilor, folosirea înlocuitorilor.

Numai prin ref dosirea și recuperarea materialelor rezultate 
din prelucrarea unor produse trebuie să asigurăm în acest cin
cinal cca. 40-50% din nevoile interne de fier, neferoase, fibre 
textile, uleiuri minerale etc. Indicele de valorificare a materii
lor prime de bază și a energiei va trebui în aceeași perioadă 
să crească cu 32-34%, aceasta realizîndu-se pe baza obținerii 
unor produse cu valoare economică ridicată, care să reflecte 
atît noile tehnologii cît și un înalt nivel de calificare.

Creșterea volumului producției nete, a calității producției, 
în condițiile reducerii cheltuielilor materiale, reprezintă esența 
procesului de trecere la dezvoltarea intensivă — soluția de de
pășire mai rapidă a stadiului de țară în. curs de dezvoltare.

b) îmbunătățirea utilizării fondurilor fixe reprezintă o altă 
cale importantă a reducerii costului de producție.

Folosirea cu randament maxim a mașinilor și utilajelor, a 
suprafețelor de producție se realizează prin îmbunătățirea indi
cilor de utilizare, buna întreținere și reparare a acestora, folo
sirea integrală a timpului de lucru. Creșterea parametrilor teh
nici și economici, ridicarea nivelului calitativ al mașinilor și 
utilajelor trebuie să asigure în condițiile factorilor de mai sus 
în industria prelucrătoare cca. 800 lei producție netă la 1 000 
lei fonduri fixe (valoare neamortizată).

c) O altă cale de reducere a costului de producție o repre
zintă creșterea productivității muncii.

Creșterea cantității de produse obținută in unitate de timp 
cu aceeași cheltuială de muncă vie înseamnă că se reduce 
cota de retribuție pe unitate de produs.

în condițiile creșterii productivității muncii, datorită carac
terului convențional-constănt al cheltuielilor indirecte, pon
derea acestora pe unitatea de produs scade, întrucît o parte din 
cheltuieli nu cresc proporțional cu mărimea producției. Rit
mul mai înalt al creșterii productivității muncii față de ritmul 
înzestrării muncii vii cu fonduri de producție influențează în 
sensul diminuării cheltuielilor materiale pe unitate de produs 
și a ponderii acestora în totalul cheltuielilor de producție.

După cum știm documentele de partid stabilesc ca sarcina 
de creștere a productivității muncii calculată pe baza produc
ției nete în industrie să fie de peste 40% în 1985 față de 1980, 
asigurîndu-se astfel ca 80% din sporul producției nete indus
triale să se obțină pe această cale.

d) Reducerea cheltuielilor administrativ-gospodărești și a 
altor cheltuieli neproductive, reprezintă o altă sursă de redu
cere a costului de producție. Raționalizarea- aparatului admi
nistrativ, a personalului ajutător, reducerea cheltuielilor ne
productive — poștă, telegraf, telefon, reducerea penalizărilor, 
amenzilor, locațiilor, dobînzilor penalizatoare, a cheltuielilor de 
birou, mecanizarea lucrărilor de evidență, perfecționarea con
ducerii și organizării unităților economice, asigură reducerea 
acestor cheltuieli.

îmbinarea acestor căi, valorificarea tuturor rezervelor exis
tente, întărirea muncii organelor de conducere colectivă pe linia, 
creșterii spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă în utili
zarea resurselor, vor contribui la creșterea eficienței tuturor 
sectoarelor de activitate, la dezvoltarea rapidă a avuției națio
nale, a bunăstării poporului. *

prof, loan BONCOTA
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Tendințe generale

EXODUL de inteligență a apărut ca 
fenomen tipic, istoricește nou, în pe
rioada imediat postbelică. Dacă pînă la 
al doilea război mondial emigrarea spe
cialiștilor nu a avut niciodată o sem
nificație internațională/ fenomenul s-a 
conturat ulterior sub forma fluxului 
din Europa occidentală — în special din 
Marea Britani© —• spre S.U.A., deci ca 
o migrare dtotr-o zonă dezvoltată spre 
altă zonă dezvoltată. De aleii și terme
nul englezesc sub care fenomenul este 
cunoscut pe plan internațional, de 
„brain drain “ — scurgere în exterior 
a creierelor termen prin care presa bri
tanică desemna la acea vreme fuga 
competențelor naționale peste ocean.

Deși Marea Britanic era o țară dez
voltată care putea să suporte mai ușor 
decât țările în curs de dezvoltare de 
astăzi fuga specialiștilor, fenomenul a 
avut chiar și în această țară rapid con
secințe negative vizibile. în cîțiva ani 
s-a observat o diminuare îngrijorătoa
re a capacității concurențiale a firme
lor britanice, o rămânere în urmă tot 
mai pronunțată a cercetării și dezvoltă
rii, apariția unor grave probleme so
ciale etc. Brain-drain-ul, exodul de in
teligență spre S.U.A. a generat, în con
secință, o reacție generală de apărare 
în societatea britanică, atît din partea 
factorilor politici, cât și a celor econo
mici, sociali ; în scurt timp au apărut 
puternice resentimente la scară națio
nală împotriva migrării specialiștilor. 
Atât în Marea Britanic, cît,și în alte țări 
vest-europene s-a creat un întreg me
canism de oprire a scurgerii de inteli
gență spre - S.U.A. Emigrarea specialiș
tilor vest-europeni peste Ocean ar fi 
continuat dacă S.UA. nu ar fi găsit, 
însă, o sursă mai ieftină de specialistă 
în țările lumii a treia și nu ar fi modi
ficat în acest sens, în 1965, legea imi
grărilor.

Analizînd tendința migrării specialiș
tilor în perioada postbelică, desprindem 
două perioade. între 1950—1967, princi
palii beneficiari ai exodului de inteU- 
gență au fost S.U.A. și Canada, „expor
tatorii11 de cadre de specialitate fiind 
țările vest-europene £Î țările în curs de 
dezvoltare. Astfel, între anii 1961 și 
1965 ponderea intelectualilor din ță
rile capitaliste dezvoltate emigrați în 
S.U.A. și Canada atingea circa 60—80% 
din totalul categoriei respective de emi- 
granți, restul de 20% provenind din ță
rile în curs de dezvoltare.

în anul 1967, pentru prima dată, nu
mărul intelectualilor emigrați din lu
mea a treia în S.U.A. a depășit numă
rul celor proveniți din Europa occiden
tală, ca urmare a adoptării, de către 
guvernul american (în 1965), a legii pri
vind imigrarea. O altă cauză ar consta 
în aceea că dezvoltarea țărilor europe
ne a îngustat decalajele în ce privește 
nivelul de salarizare și condițiile ma
teriale în care se desfășoară cercetarea.

într-un interval scurt, .furtul de in
teligență" din țările în curs de dezvol
tare s-a dublat. S-a ajuns, astfel, ca la 

granților cu înaltă calificare aflațl în 
S.U.A. să provină din țările în curs de 
dezvoltare (circa 80 la sută).

Caracteristic pentru perioada care a 
urmat după 1967 este faptul că nu nu
mai S.UA.., dar și țările vest-europene 
dezvoltat .̂ devin/’, beneficiare nete 
ale InfluxJîui de specialiști, furnizorul 
principal de cadre calificate fiind țările 
în curs de dezvoltare într-un studiu 
elaborat de U.N.C.T.A.D. se arată că un 
mare număr de cadre calificate provine 
din Pakistan, India, Sri Lanca, Filipine, 
Iran și Siria, în anumite profesii, nu
mărul emigranților din lumea a treia 
eres cînd anual cu 10—40 la sută în de
ceniul trecut..

Desigur, fenomenul de „migrare a in
teligențelor" din țările în curs de dez
voltare este complex, determinat și fa
vorizat de mal multe cauze. în rândul 
acestora, pe prim plan se situează 
structurile inegale din economia mon
dială, decalajele în creștere dintre ță
rile dezvoltate și cele aflate în curs de 
dezvoltare, decalaje care generează di
ferențe notabile între nivelurile de sa
larizare practicate în cele două mari 
grape de țări.

De asemenea, nu poate fi neglijat 
faptul că polarizarea bogăției în lumea 
contemporană este însoțită de discre
panțe flagrante ale potențialului mate
rial de cercetare științifică, de faptul 
că țările dezvoltate— dispunând de 
resursele financiare, de experiența și 
dotarea necesare — monopolizează în 
mare măsură procesul de cercetare- 
dez voi tare, de creare de noi tehnologii, 
cu toate consecințele negative care 
decurg de aick

Consecințe macroeconomice 
nefaste

IN AFARA implicațiilor negative pe 
care „furtul de inteligență" le are asu
pra imigranților ca atare, trebuie subli
niate consecințele nefaste, puternic 
dezechilibratoare ale fenomenului asu
pra țărilor în curs de dezvoltare, ale 
economiei mondiale în generai.

Analiza consecințelor macroeconomi
ce pe care le are exodul de inteligență, 
de competențe, din țările în curs de 
dezvoltare spre țările capitaliste dez
voltate pornește de la sesizarea a două 
grupe mari de efecte :

— pe de o parte, ca urmare a dimi
nuării personalului calificat, țările în 
curs de dezvoltare suferă o pierdere, în 
lanț, de avantaje ;

— pe de altă parte, sporindu-și nu
mărul de specialiști fără a face efor
turi materiale și morale, țările occiden
tale cîștigă o serie de avantaje.

Să ne oprim pentru început la prima 
grapă de efecte și anume la pierderile 
înregistrate de țările în curs de dezvol
tare ca urmare a exodului de inteligen
ță. într-o analiză chiar și sumară se pot 
desprinde trei tipuri de pierderi.

în primul rînd, țările în curs de dez
voltare înregistrează o pierdere directă 
și efectivă de venit, pierdere care re
zultă din faptul că efortul material fă- 

și specializarea emigranților nu se fruc
tifică în economia respectivă. Or, este e- 
vident că aceste investiții sînt costisi
toare. Conform unor calcule efectuate 
de organismele internaționale de spe
cialitate!, te mijlocul deceniului trecut 
C06tul mediu suportat de țările în curs 
de dezvoltare pentru formarea unui 
specialist era de 30—55 mii dolari. în 
prezent acest cost mediu se ridică, pro
babil, la aproape 100 mii dolari, dacă 
avem în vedere că în ultimul timp s-a 
înregistrat o rată mondială a inflației 
de peste 10% pe an. Luând în conside
rare că în ultimii 15 ani din țările în 
curs de dezvoltare au emigrat circa 
500 mii de specialiști, rezultă că pier
derile directe de venituri înregistrate 
de lumea a treia sînt de ordinul miliar
delor de dolari.

în ăl doilea rînd, trebuie luate în 
calcul greutățile financiare generate de 
lipsa de specialiști. în toate țările în 
cura de dezvoltare se resimte acut lip
sa cadrelor de înaltă calificare, iar exo
dul de inteligență accentuează această 
lipsă. în consecință, țările în curs de 
dezvoltare sînt nevoite să apeleze la 
specialiști străini, iar aceștia din urmă 
sînt plătiți cu salarii de pînă la de 50 
ori mai mari decât salariile locale. Ca 
urmare a acestui fapt, țările rămase în 
urmă cheltuiesc în fiecare an cu 20% 
mai mult pentru achiziționarea de teh
nologie

în al treilea rînd, trebuie avute în 
vedere o serie de consecințe indirecte 
ale emigrării forței de muncă înalt ca
lificate — consecințe care merg de la 
fenomenele de blocaj asupra activității 
economice — din lipsă de personal spe
cializat — pînă la impactul sodo-moral 
negativ al emigrării. Este adevărat, 
multe din aceste consecințe indirecte 
nu pot fi cuantificate valoric dar im
pactul lor este deloc neglijabil.

Reversul, asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, al acestor efecte negative 
ale exodului de inteligentă reprezintă 
un cumul de efecte pozitive pentru ță
rile occidentale, efecte pozitive care se 
pot cuantifica și evalua într-un mod a- 
semănător.

Consecințele exodului de inteligență 
sînt acum bine cunoscute. Ele au fost 
evidențiate de organizațiile internațio
nale, de presă — atît de presa din ță
rile în curs de dezvoltare, cît și de cea 
din țările occidentale. Ele au fost ana
lizate și prezentate în studiile făcute de 
reputate institute de specialitate, de 
economiști și sociologi occidentali care 
nu pot fi bănuiți că ar £i părtinitori.

Iată ce se menționează în acest sens 
într-unul dintre cele mai apreciate 
studii privind situația economiei 
mondiale : raportul R.I.O., raportul- des
pre restructurarea ordinii internaționa
le întocmit de un colectiv de specia
liști din mai multe țări — dezvoltate, 
socialiste, în curs de dezvoltare — sub 
conducerea cunoscutului profesor olan
dez Jan Tinbergen, laureat al premiu
lui Nobel pentru economie. „în perioa
da I960—1972 — menționează raportul 
— ca urmare a .emigrării specialiștilor 
autohtoni în S.U.A.. Canada și Marea

S.UA
S.UA
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Crecia: program de relansare economică

MOȘTENIND o serie de dificultăți 
economice, care afectează și 
in prezent Grecia, guvernul 

P.A.S.O.K. condus de premierul An
dreas Papandreu și-a propus un pro
gram de măsuri menit să ducă la re
lansarea economiei elene, programul 
guvernamental vizînd în principal revi- 
talizarea sectoarelor de bază, ridicarea 
ritmului de creștere economică la o rată 
anuală de 2,5 la sută, reducerea infla
ției la 20—22 la sută, precum și ame
liorarea situației categoriilor sociale cu 
venituri reduse prin inițierea unei noi 
politici fiscale și sociale. Sînt, de ase
menea,. evidente preocupările noului 
guvern în direcția lărgirii participării 
democratice a maselor la viața econo
mică, prin înființarea, în principalele 
întreprinderi, a unor „consilii de supra
veghere" ă modului de aplicare a mă
surilor economice stabilite de guvern.

în sprijinul dezvoltării economiei 
elene și al coordonării cu sistemele in- 
vestiționale ale Pieței comune, anul 
trecut a fost promulgată o nouă lege 
a investițiilor care prevede ca stimu
lente investiționale : subvențiile par
țiale acordate de stat, subvențiile de 
dobîndă, amortizările suplimentare sau 
scutirile temporare de impozite. Sec
toarele care cad sub incidența acestei 
legi sînt industria prelucrătoare, extrac
tivă, energia, turismul și cercetarea 
științifică cu aplicații industriale. Noile 
stimulente investiționale vor fi acordate 
exclusiv întreprinderilor implicate 
direct în activitatea productivă, respec
tiv pentru realizarea de construcții in
dustriale noi, depozitarea mărfurilor, 
achiziționarea de mașini și echipa
mente pentru producție sau cerce
tare ș.a.

Sector deosebit de dinamic al econo
miei, industria a ajuns să dețină circa 
o treime din P.N.B.-ul țării, iar produ
sele industriale asigură aproape jumă
tate din totalul exporturilor, prioritățile 
de politică economică îndreptîndu-se 
către dezvoltarea pieței interne, diver
sificarea posibilităților de export și re
ducerea dependenței de import. Pe acest 
fond se explică interesul pentru valori
ficarea resurselor minerale disponibile: 
astfel, a fost extinsă exploatarea zăcă

mintelor de azbest (prelucrarea urmînd 
să asigure 100 mii t/an fire azbest), ur
mează să fie puse în valoare noi zăcă
minte de ferocrom (estimîndu-se o 
producție de 30 mii t/an), de plumb și 
zinc, de petrol (în regiunea Thassos) și 
uraniu (în nordul țării).

Caracteristică este preocuparea pen
tru reorientarea industriei prelucrătoare 
care în prezent este dominată de ra
muri ale industriei ușoare și alimen
tare. Producția de ciment, aluminiu, 
feronichel, oțel, abrist, construcții na
vale s-a dezvoltat continuu în ultimii 
ani ajungînd să dețină 25 la sută din 
volumul producției industriale.

în sectorul energetic, un program 
special recent elaborat prevede acope
rirea crescîndă a cererii de energie 
electrică prin valorificarea. surselor lo
cale : căderi de apă în regim natural, 
lignit și turbă (estimări recente si
tuează rezervele de lignit la 3,15 mrd.t. 
din care 675 mii. t — rezerve certe). 
Ponderea centralelor electrice pe bază 
de surse energetice locale urmează să 
ajungă, la sfîrșitul anilor ’80, la 84% în 
balanța energetică. Programul prevede 
construirea, în această perioadă, a 8 
termocentrale pe bază de lignit și a 7 
hidrocentrale, acestea din urmă însu- 
mînd 1 257 MW, ceea ce va da hidro- 
energiei o pondere de 12 la sută în ba
lanța energetică a țării.

O problemă acută o constituie în con
tinuare găsirea de disponibilități pen
tru acoperirea necesităților de petrol, 
în condițiile în care rezervele descope
rite în zona Prinos din nordul Mării 
Egee, vor acoperi numai 13 la sută din 
cererea internă. De aceea, se prevede 
alocarea de fonduri însemnate pentru 
lucrările de prospectare efectuate de 
întreprinderea Publică a Petrolului, pa
ralel cu inițierea unor programe de fo
losire a energiei solare și a uraniului 
ca surse de energie.

Agricultura rămîne unul din princi
palele sectoare ale economiei utilizînd 
circa 27 la sută din populația activă a 
țării și contribuind cu 17 la formarea 
P.N.B. Obiectivele actuale în acest do
meniu se referă la creșterea producti
vității și diversificarea producției agri
cole, la realizarea acestor sarcini o 

contribuție însemnată urmînd să o aibă 
creșterea suprafețelor irigate, îmbună
tățirea nivelului tehnologic, și a infra
structurii agricole, precum și restruc
turarea producției agricole în funcție 
de cerințele pieței interne și în special 
a celei externe.,Pînă în 1985 se prevede 
adaptarea agriculturii Greciei la politica 
Pieței comune al cărei membru a deve
nit cu începere din 1981.

Relațiile economice dintre România 
și Grecia se dezvoltă necontenit, recen
ta sesiune a Comisiei mixte de coope
rare economică, industrială și tehnică 
subliniind interesul ambelor părți pen
tru amplificarea Și diversificarea în- 
tr-un ritm intens a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări. Totodată au 
fost identificate noi posibilități de co
operare economică în domenii de inte
res reciproc, cum sînt realizarea unor 
obiective, în domeniul petrochimiei, 
producerea în comun de echipamente 
pentru centrale, hidroelectrice, efectu
area de prospecțiuni și foraje petroliere, 
acțiuni în sectorul țelecomunicațiilor, 
construcțiilor navale, transportului fe
roviar, maritim, rutier și aerian, consti
tuirea de noi societăți mixte, în cerce
tarea științifică și altele. De asemenea, 
cele două părți au convenit să extindă 
cadrul juridic prin negocierea unui 
program pe termen lung privind coope
rarea economică.

în acest context, apropiata vizită pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
o vor efectua în Grecia la invitația 
președintelui Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis, se înscrie ca un moment 
de referință în cronica relațiilor dintre 
cele două țări. Opinia publică din țara 
noastră își exprimă încrederea că a- 
ceastă întîlnire la nivelul cel mai înalt 
va constitui o nouă și importantă con
tribuție la lărgirea și diversificarea re
lațiilor tradiționale de prietenie dintre 
România și Grecia, la cauza păcii și 
înțelegerii dintre cele două țări și po
poare.

a Florina OLTEANU

Britanie, țările în curs de dezvoltare au 
pierdut 50,9 miliarde dolari, adică mai 
mult cu 4,6 miliarde dolari decît sume
le reprezentînd ajutorul pentru dezvol
tare, respectiv, de 46,3 miliarde dolari, 
acordate în aceeași perioadă de cele 
trei țări industrializate lumii a treia. 
Altfel spus, ca urmare a exodului de 
inteligență, nu țările capitaliste dezvol
tate au ajutat țările în curs de dezvol
tare ci invers lumea a treia a finanțat, 
a sprijinit dezvoltarea statelor occiden
tale.

în nici un domeniu decalajul dintre 
țările industrializate și cele din lumea 
a -treia nu este atît de marcant ca în 
domeniul cercetării științifice și al dez
voltării tehnologice. Deși 90% din to-, 

talul tehnicienilor și oamenilor de știin
ță care au trăit în toate timpurile se 
află astăzi în viață, peste 90% lucrează 
în țările industrializate. Peste 90% din 
activitățile lor sînt concentrate în cer
cetări în slujba lumii bogate și pentru 
convertirea descoperirilor lor în proce
se tehnice utilizate exclusiv în țările 
de origine „Minoritatea bogată comandă 
deci o proporție covîrșitoare a dezvol
tării tehnico-științifice".

Este, deci cît se poate de justificată 
preocuparea țărilor în curs de dezvol
tare de a opri scurgerea de inteligență, 
emigrarea specialiștilor spre state boga
te. Dar nu numai țările în curs de dez
voltare au această preocupare. Orga
nismele internaționale și regionale, pre

cum și toate instituțiile care privesc cu 
responsabilitate tendințele din econo
mia mondială, destinul lumii noastre, 
manifestă o atenție deosebită față de 
exodul de inteligentă, deoarece acesta 
afectează profund echilibrul relațiilor 
internaționale „Fuga creierelor — arată 
un studiu de specialitate U.N.C.T.A.b. 
— constituie, fără îndoială, urtul din 
factorii esențiali oare alimentează dez
voltarea inegală a economiei mondiale. 
Cum ar putea fi, oare, lichidate sărăcia 
și mizeria atît. timp cît persistă raco
larea specialiștilor de care țările în 
curs de dezvoltare duc o lipsă cro
nică" ?

Mugur ISĂRESCU
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Șomajul: perspective pesimiste pentru anii '80
REFERINDU-SE la problema gravă 

a șomajului în țările Comunității Eco
nomice Europene, Comisia Pieței Co
mune dădea, recent, un detaliu care, 
dacă nu mai este surprinzător prin pe
renitatea problemei, rămîne ilustrativ 
prin comparația realizată : în decem
brie 1981, cei 10 259 000 de șomeri re
prezentau o cifră superioară totalului 
agricultorilor din cele zece țări comu
nitare. Este, de fapt, o situație cu atît 
mai dificilă dacă adăugăm că numai 
în ultimele două trimestre ale anului 
trecut, numărul șomerilor a crescut cu 
31,6% depășind 9% din populația ac
tivă la data respectivă. Dacă toate ță
rile comunitare sînt în prezent afectate 
de acest flagel, situația pe țări este 
deosebit de diversă : Belgia conta cu 
12,9% din populația activă, Anglia cu 
11,3%, Irlanda cu 11,5%, Italia — 9,6%, 
Franța — 8,9%, R.F.G. — 6,5%. Analiza 
variațiilor șomajului, în ultimul an ca
lendaristic, arată că în această perioadă 
cel mai grav afectate au fost Germania 
federală, Olanda și Luxemburg. în 
R.F. Germania, de exemplu, șomajul a 
crescut cu .43,1%, numărul celor în 
căutare de lucru ajungînd la 1,7 mili
oane persoane.

Revista care publică aceste date, „30 
jours d’Europe" (publicație a Comisiei 
C.E.E.) nu poate evita să menționeze 
faptul că persistența recesiunii în ță
rile menționate, la care se adaugă as
pecte ce țin de evoluția demografică 
previzibilă sînt element# de natură să 
ducă la agravarea în continuare a aces
tui fenomen. Mai mult, datele statistice 
arată că, dată fiind amploarea deose
bită a șomajului prognozată pentru ur
mătorii ani, vor fi tot mai numeroși 
cei care vor renunța să mai spere în 
găsirea unui loc de muncă stabil. De
parte de a se alinia creșterii ofertei de 
forță de muncă, cererea se pare că se 
va îngusta tot mai mult în următorii 

ani. Astfel, serviciile, care constituiau 
pînă acum singurul sector în măsură 
să mai absoarbă forță de muncă dispo
nibilă a intrat, încă de anul trecut, în- 
tr-o fază de regres considerabil cc va

Dinamica șomajului
Rata șomajului

bărbați femei
1977 1979 1977 1979

R.F.G. 3,2 _ 5,2 _
Belgia 4,9 5,3 12,7 14,9
Danemarca 4,3 — 6,2 —
Franța 3,3 4,1 7,2 7,9
Grecia — — — —
Irlanda 10.5 8,5 6.8 6,4
Italia 4,5 4,9 12,5 13,3
Luxemburg 0.5 0.5 0.7 1,2
Olanda 4,1 3,7 4.2 5.2
Anglia 6,5 5,8 4‘ 4

Sursa: O.C.D.E. (după ,,30 jours d'Europe", 
C.E.E.).

fi caracteristic și pentru acest an. La 
fel și în agricultură,' încadrarea forței 
de muncă continuă să scadă, iar cel 
mai puternic afectat rămîne în conti
nuare sectorul industrial: aici, numai 
în intervalul 1976-1981 industria tex
tilă, de exemplu, a pierdut 8,8 mii. 
locuri de muncă la care mai pot fi 
adăugate metalurgia — 8,2 mii., con
strucțiile de mașini cu 2,5 mii., indus
tria de automobile și construcțiile na
vale — 6,3 milioane de șomeri. Cît pri
vește siderurgia, această ramură a pier
dut, din 1974, circa o treime din sala- 
riați, cele mai drastice reduceri înre- 
gistrîndu-se în Anglia (41%), Luxem
burg (35%), Franța (33%) și Belgia 
(30%).

Caracteristic este, de asemenea faptul 
că a crescut durata medie, a intervalu
lui în care o persoană aptă de muncă 

se află în căutarea unui post. Astfel, 
din totalul șomerilor a n — 
care se aflau de mai mult de șase luni 
în căutarea unui loc. de muncă repre
zentau 60% în 1979, față de 51,7%, in 
1973, iar cei care căutau de lucru de 
mai mult de un an reprezentau, in 
același an, 37,4% față de 29,7% în 1973.

O categorie a populației puternic 
afectată de șomaj o reprezintă în pre
zent tineretul: 40% din totalul șomeri
lor din Piața comună sînt tineri sub 25 
de ani; ponderea lor ajunge chiar pînă 
la 50% din totalul șomerilor în Italia, 
Luxemburg și Olanda. Intr-o situație 
la fel de dezavantajată se află și fe- 

.meile care, deși nu reprezintă decît 
o treime din totalul salariaților contri
buie cu 45% la totalul celor fără slujbă. 
Șomajul feminin este în prezent cel mai 
accentuat în Belgia, Danemarca, Fran
ța și Irlanda.

La acest tablou general ar mai trebui 
adăugat un detaliu, și anume faptul că 
nici cele mai optimiste prognoze pri
vind evoluția situației economice pînă 
în 1985 nu anticipează posibilitatea 
unei ameliorări a situației pe piața 
muncii în țările comunitare.

Toate încercările vizind adoptarea 
de măsuri destinate combaterii șoma
jului — îmbunătățirea sistemului de 
alocații de șomaj, activități de reci
clare și pregătire a cadrelor, ajutoarele 
selective etc. — nu au avut, după cum 
era de așteptat decît o eficacitate li
mitată — scrie publicația citată. Unele 
au determinat, dimpotrivă, rezultate 
negative în*sensul  reducerii competiti
vității anumitor unități economice. Și 
ar fi greu de crezut în posibilitatea 
unor ameliorări de fond atîta timp cît 
vor persista condițiile sociale și econo
mice generatoare de asemenea feno
mene, cu atît mai accentuate în con
diții de criză.

Em. S.

EVOLUȚII monetare

i IN INTERVALUL 19—23 APRILIE a.c. caracteristica 
principală a evoluțiilor de pe piața valutară interna- 

( țională a fost dată de deteriorarea poziției dolarului 
S.U.A. față de majoritatea valutelor occidentale, sub

■ influența slăbirii dobînzilor la fondurile în moneda 
americană atît pe piața S.U.A., cit și pe cea interna
țională de capital, precum și a menținerii tendințelor 
recesioniste in economia Statelor Unite.

- Nivelul dobînzilor la fondurile federale (deschiderea) 
s-a diminuat de Ia 15% în ziua de 19 aprilie la 14,625% 

| in ultima zi a intervalului analizat. Dobînzlle la fon- 
’ durile în eurodolarl au înregistrat în această perioadă 

o scădere cu 0,5 puncte procentuale.
,1 La nivelul întregului interval analizat, lira sterlină 
j a înregistrat, față de dolar, o apreciere de circa 1,2%, 

fiind cotată la 23 aprilie a.c. la 1,7735 dolari. Un pro
cent apropiat de apreciere față de dolar a cunoscut 
marca vest-germană (circa 1,22%), atît ca rezultat al 
deteriorării în ansamblu a poziției monedei americane. 

,, cît și al menținerii neschimbate a politicii de credit 
de către Banca Federală (in condițiile în care se anti- 

’ cipa o reducere a ratei la facilitatea lombard). La 
finele săptămânii cursul se situa la 2,3950 mărci/1 dolar,

A comparativ cu 2,4240 mărci/1 dolar la 16 aprilie a.c.
Francul francez a înregistrat o revenire sensibilă 

după pierderile de poziție suferite în săptămînile an
terioare, între altele și sub influența publicării datelor 
privind restrângerea deficitului comercial al țării la 
4,46 mrd. franci în luna martie a.c. (de la 5,28 mrd. 
franci în februarie). Aceasta a permis Băncii Franței 
să procedeze la noi reduceri ale ratei de intervenție 
(de la 17% la 16%) fără să slăbească prin aceasta pozi
ția monedei naționale. La sfîrșitul intervalului francul 
era cotat la 6,2550 franci/1 dolar, față de 0,31 franci/1 do
lar in ziua de referință de 16 aprilie a.c. Francul 
elvețian a cunoscut aprecieri pronunțate față de dolar

Evoluția cursurilor principale
lor valute occidentale față de 
dolarul S.U.A. în perioada 
19—23 IV a.c. Bază : 16 aprilie 
a.c. --

în prima parte a intervalului (între altele și sub in
fluența publicării datelor privind restrângerea defici
tului comercial la 502,5 mii. franci în martie a.c.) pentru 
ca ulterior, ca efect al ecartului de dobîndă menținut 
față de dolar, poziția sa să se deterioreze. La finele 
intervalului francul elvețian cota la 1,97 franci/1 dolar 
(1,9775 franci/1 dolar în ziua de referință). Un procent 
pronunțat de apreciere față de dolar a cunoscut francul 
belgian (circa 1,3%), cotat la 23 aprilie la. 45,25 franci/i 
dolar, în timp ce lira italiană a marcat aprecieri mai 
modeste (circa 0,8% la nivelul întregului interval) ca 
rezultat al evoluțiilor mai puțin favorabile a balanței 
de plăți. La finele săptăminll lira era cotată la 1 322,25 
lire/1 dolar, comparativ cu 1 333,50 lire/1 dolar în ziua 
de referință. în cadrul E.M.S. lira Italiană a trecut pe 
locul celei mai slabe valute, anterior ocupat de francul 
belgian.

Ca efect al restrângerii ecartului de dobîndă față de 
dolar, cursul yenului japonez s-a consolidat (apreciere 
de aproape 1,6%), situîndu-se la finele intervalului la 
244 yeni/1 dolar (247,75 yeni/1 dolar la 16 anrllie).

Evoluția dobînzilor la fondurile în principalele euro- 
valute a fost următoarea (se dau nivelurile de ofertă 
pentru depozitele pe 6 luni din zilele de 16 și 23 apri
lie a.c.) : eurodolarl 15,625% șl 15,125%, euromărci
vest-germane 9,0625% și 8,8125%, eurofranci elvețieni 
5,6875% și 5,5%.

Prețul aurului a oscilat între 355—363 dolari/uncie, si
tuîndu-se la 23 aprilie, la al doilea fixing de la Londra 
la 357 di’fali/uncie (ultimul fixing de la finele săptă- 
mînii precedente fiind de 362,75 dolari/uncie).

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU



Ajutoarele pentru dezvoltare « 
o obligație internațională

O PROPUNERE poate greu de ac
ceptat și de realizat în practică 
a apărut de curînd în paginile 

publicației Universității Națiunilor 
Unite, Development Forum, în legătu
ră cu ajutoarele externe pentru dez
voltare în favoarea țărilor rămase în 
urmă. Dincolo de gradul lor de fezabi
litate, ni s-a părut interesant spiritul 
care șe degajă din propunerile respec
tive, acela al statuării răspunderii ce 
revine comunității internaționale în 
direcția sprijinirii eforturilor de eman
cipare ale țărilor rămase în urmă. 
Aceasta, pentru că în prezent ajutoa
rele externe și cuantumul lor rămîn 
mai mult sau mai puțin un atribut al 
voinței țărilor donatoare, înțeles de 
mul ți dintre ofertanți, ca un factor 
cu valoare și caracter aleatoriu ceea 
ce a făcut, dealtfel, ca ajutoarele pen
tru dezvoltare să se mențină mult sub 
nivelul fixat de Organizația Națiunilor 
Unite (în ce privește ponderea lor în 
PNB-ul țărilor donatoare).

Pornind de aici, " editorii revistei 
Development Forum sugerează ca 
aceste' fonduri să nu mai fie conside
rate drept ajutoare ci o formă de im
pozit pe care țările dezvoltate ar tre
bui să îl plătească unor foruri inter
naționale în mod coordonat și pe anu
mite criterii determinate, la fel cum 

în prezent sînt prelevate încasări in
ternaționale derivînd din dreptul mă
rii, la fel cum C.E.E. prelevă taxe a- 
supra valorii adăugate produsă în Pia
ța comună sau așa cum funcționează 
sistemul STABEX inițiat tot de C.E.E. 
cu partenerii săi „de peste mări“.

Iată care ar fi mecanismul acestei 
propuneri susținută de publicația cita
tă. în primul rînd, acordarea obligato
rie, imediată și automată de ajutoare 
internaționale in „situații de urgență" 
caracterizate prin creșterea prețurilor 
sau prin efectele determinate de lipsa 
de coordonare a diferitelor măsuri in
ternaționale, naționale, guvernamenta
le și neguvernamentale.

O a doua etapă se referă la realiza
rea unei repartizări mai echitabile a 
rezervelor financiare internaționale 
și stabilirea unei legături coerente în
tre aceste rezerve și transferul de re
surse către lumea a treia, respectiv 
propunîndu-se acordarea, în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare a unor 
părți mai mari din drepturile speciale 
de tragere nou create. De fapt aceasta 
constituie o propunere mai veche, ne
acceptată pînă în prezent, și la care se 
mai adaugă, tot ca*  propunere, o etapă 
intermediară și anume ca țările dez
voltate să aloce în mod voluntar țări
lor în curs de dezvoltare sau instituții-

—B re via r—
• Ajutorul acordat de O.C.D.E. țărilor 

în curs de dezvoltare s-a majorat în 1980 
eu circa 9 la sută, crescind respectiv de 
la 0,35 la 0,37 la sută din P.I.B. al țărilor 
membre ale organizației.

Un fapt pozitiv îl constituie creșterea 
Ajutorului oficial pentru dezvoltare furni
zat de unele țări (Austria, Italia, Finlanda 
și Elveția) unde raportul dintre cuantu
mul acestui ajutor și P.LB. era pînă în 
prezent inferior mediei realizate per to
tal țări donatoare. Un trend în creștere 
este remarcat în cazul Olandei, Japoniei 
și Franței.

Olanda a realizat în 1980, un nivel re
cord, respectiv de 0,99 la sută din P.I.B , 
față de 0,93 la sută în 1979.

lor financiare multilaterale o parte 
din D.S.T. ce le-au fost afectate.

în al treilea rînd, se avansează posi
bilitatea introducerii unui impozit in
ternațional asupra producției și con
sumului de petrol și gaze naturale, 
eventual ca o taxă de 2 la sută asu
pra prețului pieței mondiale, aceste 
fonduri urmînd să servească pentru 
dezvoltarea de surse alternative de 
energie în țările în curs de dezvoltare 
importatoare de petrol.

După cum arătam la început, se 
poate aprecia că chiar și numai pune
rea în discuție a acestor măsuri repre
zintă un prim pas către înțelegerea 
caracterului internațional pe care tre
buie să îl capete răspunderea și aju
torul față de eforturile de înlăturare 
a sărăciei în țările în curs de dezvol
tare.

TEHNOLOGII ADECVATE

Un experiment la nivel local

SUB acest titlu revista Societății pentru dezvoltare inter
națională, DEVELOPMENT, prezintă spre dezbatere 
proiectul unui program menit să. clarifice raportul 

dintre tehnologiile de vîrf din țările*  industrializate și cele 
tradiționale existente în țările în curs de dezvoltare, în con
textul preocupărilor pentru definirea și implementarea — în 
acest din urmă grup de‘ țări — a tehnologiilor adecvate. Ideea

Tehnologii 
nou . 
create inoiogn ■cramuii 

îmbunătățite

Tari
'în curs de dezvoltare^industrializate

Populație

Tehnologii 
te tipurilor 
alternative 
ce dezvoltare

Tehnologii 
moderne

Tehnologii 
intermediare

inițială a programului o constituie conceptul potrivit căruia 
dezvoltarea poate și trebuie văzută ca un act inițiat din in
teriorul țărilor în cauză, în interesul lor și potrivit condiții
lor existente pe plan local, precum și pe baza eforturilor co

lective din aceste țări. în acest context se impune o abordare

pînă în prezent a rolului 
(1) în graficul alăturat — 
(la) astfel îneît transferul 
așa cum se intîmplă de 

tehnologiilor de 
sau al tehnologii- 
de tehnologie să 
multe ori — la

mai atentă decit 
vîrf, — notat cu 
lor intermediare 
nu mai ducă —
disfuncții economico-sociale în țările beneficiare, să nu cree
ze simple „insule" moderne neadaptabile — dacă nu chiar 
factori negativi — la procesul dezvoltării integrate a țărilor 
rămase în urmă.

Transferul de tehnologie urmărit de țările industrializate, 
inclusiv în scopul de a controla dezvoltarea țărilor rămase 
în urmă, a dus la neglijarea cunoștințelor și a tehnologiilor 
tradiționale din aceste țări. Potrivit programului propus, ar 

putea apare astfel un nou tip de tehnologie, pe baza 
unui nou sistem de cercetare și «dezvoltare realizat pe 
seama cunoștințelor tradiționale și cu contribuția ex- 
perților în materie. Aceștia ar fi chemați nu să ofere 
soluții, „din afară" sau să preia neschimbate cunoștin
țele locale ; trăind in mijlocul populației respective, 
învățînd de la aceasta, ei ar trebui să crt'eze astfel noi 
tehnologii, să le dezvolte în interesul colectivităților 
și națiunilor respective, pe baza resurselor și cunoștin
țelor existente pe plan local.

Se creează în acest fel (vezi graficul), interconexiuni 
între tehnologiile de vîrf și cele tradiționale pe de o 
parte și între tipurile alternative de dezvoltare din în
seși țările industrializate — apărute în contextul cău
tărilor de noi forme de creștere mai puțin afectate de 
sistemul capitalist clasic de dezvoltare — și tehnolo
giile nou create sau cele tradiționale din țările rămase 
în urmă.

Aflat încă în stadiul de proiect, programul vizează 
extinderea acestor relații de la nivelul comunităților 
locale la nivelul națiunilor și ca raporturi între na

țiuni, în spiritul conceptului dezvoltării colective prin foi
țe proprii, concept susținut tot mai .mult în forul Națiunilor 
Unite de grupul țărilor aflate în curs de dezvoltare.

Pagină realizată dr 
Em, STANCb



Copiii, sub impactul 
exploatării

CONFORM datelor furnizate de Or
ganizația internațională a muncii, la 
sfîrșitul anului trecut circa 55 milioane 
de copii sub 15 ani prestau în lume di
ferite munci în calitate de angajați, în 
marea lor majoritate în țările în curs de 
dezvoltare. Dar, după opinia specialiști
lor, această cifră reprezintă doar „vîrful 
icebergului", deoarece nu include decît 
persoanele angajate cu norma de timp 
întreagă. Or, în numeroase țări munca 
prestată de copii îmbracă un caracter 
ilicit, nefiind ca atare declarată sau este 
minimalizată.

Cercetările medicale au demonstrat 
că muncile grele, deseori penibile și 
prestate de la o vîrstă precoce în con
diții insalubre sau în medii toxice, au 
grave repercusiuni asupra dezvoltării 
normale a copiilor, asupra sănătății lor 
fizice și mintale. Astfel, de pildă, o an
chetă efectuată în Japonia a evidențiat 
că persoanele care au început să mun
cească înainte de a împlini 14 ani au 
rămas, în medie, cu 4 cm mai scunde 
decît persoanele al căror stagiu de mun
că a început după 18 ani.

Citind cifrele de mai sus, publicația 
Forum du developpement arăta recent 
că, deși este cauzată — în general — de 
necesitatea completării veniturilor in
suficiente ale familiei, angajarea în 
muncă a copiilor contribuie la agravarea 
șomajului adulților, îndeosebi în țările 
cu un nivel ridicat al acestuia (ponderea 
copiilor în vîrstă de 10—14 ani în an
samblul populației active fiind — de 
exemplu — de 30% în Tanzania și de 
25% în Thailanda, față de 1,6% în 
S.U.A.). Totodată, nivelul, de regulă scă
zut, al remunerării muncii copiilor im
primă o tendință descendentă și sala
riilor primite de muncitorii adulți, ne
calificați, ambii factori menționați con
tribuind de fapt la perpetuarea cercului 
vicios al sărăciei. Realități și efecte, a 
căror eliminare — relevă publicația — 
nu este posibilă decît în condițiile înlă
turării cauzelor sociale, ale modificării 
radicale a structurilor economice care 
le generează.

Evoluția resurselor 
petroliere

CONFORM unor evaluări publicate 
de revista Oil and Gas Journal, rezer
vele totale certe de petrol (inclusiv gaze 
condensate), ale țărilor capitaliste in
dustrializate și ale celor în curs de dez
voltare se ridicau — la finele anului 
1981 — la 79,7 miliarde tone, înregistrînd 
o creștere de 4 la sută în raport cu a- 
ceeași perioadă din 1980. Din acest to
tal țările membre ale O.P.E.C. dețin 
circa. 75 la sută (Arabia Saudită 22,4 
mlrd. tone, Kuweit 8,9, Iran 7,7, Emi
ratele Arabe Unite 4,2, Irak 4,0, Libia

3,0, Venezuela 2,9 ; Nigeria 2,2 etc), 
Mexic 8 mlrd. tone, S.U.A. 4, Anglia 
2

In ceea ce privește volumul extrac
ției de petrol brut din lumea nesocia- 
listă, acesta s-a redus în cursul anului 
trecut cu 8,4 la sută față de nivelul 
atins în 1980. Ca urmare, s-a îmbună
tățit întrucîtva indicele de acoperire a 
extracției curente prin rezerve dispo
nibile, el fiind — de asemenea la sfîr
șitul lui 1981 — de 39 de ani. La aceas
ta se adaugă și prognozele firmei ita
liene AGIP, conform cărora volumul 
resurselor de petrol care urmează a fi 
descoperite în următoarele decenii în 
țările nesocialiste (îndeosebi în Orien
tul Apropiat și Mijlociu și în cele două 
Americi) ar însuma 139 miliarde de 
tone.

Orientări în comerțul 
exterior cehoslovac

ANUL TRECUT volumul comerțului 
exterior cehoslovac a sporit cu 7,5%, o 
creștere mai rapidă, de 9,4% înregis- 
trîndu-se în cazul exportului. Către ță
rile socialiste exportul a crescut anul 
trecut cu Î2%, iar către cele nesocialiste 
— cu 4%, reflectînd atît încetinirea ge-

R. F. G. — un nou sector 
afectat de criză

RECENTUL Tîrg internațional al 
meșteșugurilor — cel de al 34-lea — care 
s-a ținut, la Miinchen, a constituit un

(Sursa:La Tribune d A’ietnațjnel

prilej pentru presa vest-germană de a 
evoca ..dificultățile acestui important sec
tor al economiei naționale a R.F.G. Re
percusiunile crizei economice asupra 
atelierelor meșteșugărești, a micilor în- 

I treprinderi industriale și de prestări de 

nerală a ritmului activității economice, 
cît și obstacolele ridicate în țările dez
voltate în calea anumitor mărfuri făcînd 
obiectul exportului cehoslovac. După 
cum arăta Bohumil Urban, ministrul co
merțului exterior al R.S. Cehoslovace în 
buletinul Brno 82 (nr. 3), aceasta a di- 
minunat și posibilitățile de import ale 
Cehoslovaciei din țările respective.

Pe ansamblul perioadei 1981—1985, 
planul cincinal prevede o creștere cu 
circa 30% a volumului comerțului exte
rior. Realizarea acestui obiectiv, sublinia 
ministrul cehoslovac, presupune asigu
rarea unei mai mari stabilități a schim
burilor pe baza unor acorduri pe ter
men lung și a utilizării unor forme mai 
avansate de cooperare economică și teh
nică, dar și sporirea potențialului de ex
port al economiei prin accelerarea dez
voltării unor ramuri industriale ale că
ror produse sînt solicitate pe piața ex
ternă, ca și prin sprijinirea ramurilor 
care se bazează pe utilizarea unor ma
terii prime disponibile în țară, cum sînt 
industria prelucrării lemnului, industria 
celulozei și hîrtiei, a ceramicii și sticlei. 
Paralel, se au în vedere măsuri econo
mice și organizatorice care să asigure 
scurtarea termenelor de livrare a măr
furilor solicitate la export.

O atenție sporită se acordă relațiilor 
economice cu țările în curs de dezvol
tare, cu care anul trecut au fost înche
iate 36 de acorduri și convenții comer
ciale.

servicii s-au concretizat anul trecut nu 
numai în stagnarea cifrei globale de 
afaceri (vezi graficul) și a profiturilor, 
dar și în micșorarea - cu 10% (față de 
nivelul atins în 1980) a investițiilor în 
cadrul ramurii, în sporirea cu 45% a 
numărului falimentelor, în reducerea 
personalului angajat (pentru anul în 
curs prevăzîndu-se o nouă reducere a 
efectivelor cu 1—2%). Se apreciază că 

cele mai afectate în ultimii ani au fost 
unitățile meșteșugărești din sectorul 
construcțiilor sau deservind acest dome
niu, cele legate de industria automobi
lelor și eeie luerînd pe bază de subcon
tractors
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