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Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

SPORIREA ACCENTUATĂ
A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

EXTRAGEREA și livrarea unor 
cantități cît mai mari de cărbune 
diferiților consumatori ccUstituie 

sarcini de mare însemnătate pentru 
colectivele de oameni ai muncii din in
dustria cărbunelui. Realizarea integrală 
a sarcinilor redimensionate pentru 1982 
în acest domeniu, creșterea accentuată 
ă producției implică însă mobilizarea la 
cote mai înalte a tuturor celor ce au 
răspunderi în această privință ; toate 
torțele umane și tehnice trebuie concen
trate pentru obținerea unor randamen
te ridicate la utilajele și instalațiile din 
dotare, în măsură să asigure realizarea 
și depășirea substanțială a sarcinilor.

Punînd în centrul activității lor ase
menea preocupări, muncitorii de la în
treprinderea minieră Cîmpulung-Muscel 
din cadrul Combinatului minier Ploiești 
— combinat care produce circa 12% din 
producția de cărbune a țării — se pla
sează în primele rînduri ale celor ce 
livrează peste prevederi însemnate can
tități de cărbune pentru producerea de 
energie electrică și termică cît și pentru 
consumul populației.

Saltul pe care l-a făcut întreprinderea 
este apreciabil dacă avem în vedere 
faptul că în 1981 unitatea a rămas da
toare economiei naționale cu o cantitate 
însemnată de cărbune, iar o parte din 
producția realizată spre sftrșitul anului 
trecut, în loc să fie imediat livrată be
neficiarilor, s-a constituit — din dife
rite motive (lipsa de mijloace de trans
port din carieră, lipsă vagoane C.F.R. 
etc.) — în stoc supranormativ. în același 
timp, în anul trecut prevederile progra
mului general de exploatare nu au fost 
realizate în întregime (s-au înregistrat 
restanțe la lucrările de. deschidere, de 
pregătire, a fost schimbată ponderea 
producției extrase, în sensul rămînerii 
in urmă a activității din subteran) și 
s-a căutat compensarea producției ne
realizate astfel prin extragerea masivă 
din cariere.

Componente ale unui salt 
calitativ

ÎN ANSAMBLUL sarcinilor ce re
vin C.M. Ploiești, întreprinderea 
din Cîmpulung deține în prezent 
o pondere mare : 39,4% la producția de 
cărbune, 60% la prevederile volumului 
de descopertă, 46% la lucrările de des
chidere și 26% la cele de pregătire ; de 
asemenea, întreprinderea are obligația 
de a produce circa 50% din cantitatea 
de cărbune ce trebuie livrată de com
binat. termocentralelor Doicești, Oradea 
și Ișalnița și cam tot atît din cea des
tinată să acopere consumul populației. 
Pe parcursul a 140 zile din acest an, 
întreprinderea argeșană a realizat și 

depășit planul la toate capitolele și a 
dat peste prevederi mai mult de o 
treime din producția suplimentară înre
gistrată pe total combinat (tabelul). Ea 
a contribuit în măsură și mai mare la 
cele peste 200 mii tone de cărbune li
vrate peste prevederile contractelor și 
graficelor stabilite cu principalii benefi
ciari și întreprinderile de transport ale 
M.T.Tc. Cum s-a ajuns la aceste re
zultate remarcabile ?

Producția de cărbune realizată peste 
plan in perioada 1 ianuarie—21 mai și 
sarcina suplimentară stabilită pentru 
acest an (tone)

Producția Sarcina su- 
Unitatea realizată plimentară 
producătoare peste pre-prevăzută 

vederi pentru acest an
C. M. Ploiești 108 062 351 000

din care :
— I. M. Cîmpu
lung-Muscel 42 886 140 000

Pe de o parte, datorită faptului că 
sarcinile de producție au fost judicios 
dimensionate, iar defalcarea pe unități, 
mine și cariere a cifrelor de plan a 
ținut seama de condițiile concrete de 
lucru, de opiniile competent exprimate 
de oamenii muncii. Pe de altă parte, 
prin realizarea sistematică a măsurilor 
tehnico-organizatorice mai bine funda
mentate pentru pregătirea producției ; 
încă de anul trecut s-au efectuat lu
crările de asecare acolo unde situația 
a impus, de asigurare a rezervelor de 
cărbune și a fronturilor de lucru la mine 
și cariere. în fine, o altă cale urmată 
a fost asigurarea mai bună, deși încă 
insuficientă, cu forța de muncă a locu
rilor productive deficitare, întărirea 
disciplinei în muncă, respectarea mai 
riguroasă a tehnologiilor de lucru, ca și 
extinderea formei de retribuire prin 
acord și acord global.

între principalele acțiuni eficiente în
treprinse se numără :
4 Creșterea considerabilă a metraju- 

lui realizat la lucrările de deschidere 
a noi panouri miniere. Plusul de circa 
700 m executat la lucrările de pregătire 
a permis conturarea și asigurarea unor 
noi fronturi de lucru, capitol la care 
întreprinderea era deficitară anul 
trecut. Aceasta a facilitat depășirea pre
vederilor de plan pină la 21 mai anul 
curent cu aproape 43 mii t.

Schimbarea ponderii între producția 
programată a fi extrasă (din sub

teran și cariere) și cea realizată s-a 
lăcut numai după o pregătire prealabilă 
corespunzătoare. Colectivul de tehni
cieni din întreprindere a căutat și a 
reușit astfel încadrarea în prevederile 

programului anual de. exploatare, pro
gram mai judicios fundamentat în uni
tate și aprobat de conducerea combina
tului. Astfel, s-a ajuns ca producția 
extrasă din subteran să reprezinte 
53,5% din totalul realizărilor pe 4 luni 
față de 57,6% planificat, iar din cariere 
46,5% față de 42,4%. Deși se observă că 
în această perioadă producția din ca
riere a contribuit substanțial la depăși
rea totală înregistrată de unitate, tre
buie arătat că aceasta s-a făcut pe fon
dul depășirii cu 202 mii mc (adică 20%) 
a programului de descopertă planificat, 
ceea ce asigură un indice de normali- 
tate corespunzător.
2 Extinderea mecanizării s-a rea- 

lizat atît prin dotarea cu noi 
mijloace tehnice (între altele cu 2 com
plexe mecanizate), cît și pe seama folo
sirii mai bune a mijloacelor aflate în 
exploatare. Astfel, deși indicele de utili
zare intensivă a utilajelor din cariere a 
a fost sensibil egal cu cel din trimes
trul IV 1981, indicele de utilizare exten
sivă în trim. I 1982 a crescut de la 66% 
la 70%. Producția realizată suplimentar 
cu mijloace mecanizate (circa 20 mii 
tone) s-a datorat în primul rînd crește
rii productivității muncii. Cîteva date 
pot fi definitorii în această privință. 
Dacă pe total combinat s-a obținut în 
primul trimestru 1,702 t/post față de 
1,583 t/post în ultimul trimestru al a- 
nului trecut, la I.M. Cîmpulung produc
ția realizată în această perioadă s-a 
ridicat la 1,831 t/post.

Asemenea creșteri au fost posibile în 
special ca urmare a îmbunătățirii acti
vității în abatajele frontale, cu deosebi
re în cele dotate cu complexe mecani
zate, unde s-au obținut 7,82 t/post, ceea 
ce echivalează cu o creștere de 18,6% 
față de realizările perioadei octombrie— 
decembrie anul trecut. La aceasta a 
contribuit șt îmbunătățirea calității 
complexelor mecanizate, dar și crește
rea calificării personalului' muncitor, 
asigurarea unei asistențe tehnice com
petente în toate schimburile etc. De
sigur, productivitatea obținută la com
plexele mecanizate pare relativ mică 
dacă este comparată cu cea din bazinul 
Gorjului și chiar cu cea medie pe total 
C.M. Ploiești. Aici trebuie avut în ve
dere însă un factor esențial și anume 
tectonica zăcămintelor în eare funcțio
nează aceste utilaje (strate cu înclinări 
mari, panouri scurte, conturate astfel 
atît din cauza presiunilor ce se manifes
tă în galerii cit și ca urmare a deselor 
deranjamente — sărituri, falii etc.), 
condiții cu mult mai dificile decît cele 
din bazinul minier gorjan.
A Diminuarea stocurilor prin intensifi- 
• carea livrării cărbunelui extras către 

depozitele termocentralelor. întreprin
derea a luat măsuri ca întreaga canti
tate de cărbune care se găsea în stoc la 
începutul anului (92 mii tone) să fie 



transportată de la locurile de depozitare 
la stația de expediție și de aici la be
neficiari. Acțiunea, care a constat în 
reactivarea parcului de utilaje și 
mijloace de transport disponibile, s-a 
desfășurat la nivelul întregului combi
nat și a beneficiat mai ales de sprijinul 
întreprinderii miniere Căpeni la care 
s-a apelat pentru detașarea unor auto
basculante necesare transportului căr
bunelui. A fost o importantă acțiune și 
un bun exemplu de colaborare între 
unități, care a avut ca rezultat redu
cerea stocului de- cărbune la numai 5 
mii t la finele lunii aprilie.

Rezerve în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor

DESIGUR, rezultatele obținute de 
I.M. Cîmpulung în perioada ana
lizată sînt importante, punînd în 
evidență resursele tehnico-materiale și 
capacitatea organizatorică a unui colec
tiv cu experiență, hotărît și capabil să 
redreseze o situație dificilă într-un ter
men relativ scurt. Prin aceasta el con
firmă că există încă disponibilități ca — 
așa cum s-a prevăzut în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c. 
— producția de cărbune să sporească 
peste prevederile inițiale și să se ex
tindă suprafețele productive din bazinul 
Munteniei de Nord (ZONA ClMPU- 
LUNG). La temelia acestor estimări 
stau mai multe argumente :

In primul rînd, programul de exploa
tare este, în prezent, mai bine însușit 
și stăpînit de personalul muncitor al 
întreprinderii și mai atent urmărit de 
specialiștii din combinat. Ca urmare a 
activității din perioada trecută din acest 
an, ponderea producției realizate în 
subteran a crescut simțitor față de anul 
anterior (de la 48% la 54%). Este con
secința sporirii numărului de abataje 

dotate cu complexe mecanizate (de la 
4 în noiembrie 1981 la 6 în aprilie cu
rent), precum și a îmbunătățirii indice
lui de utilizare intensivă a combinelor 
de înaintare (86,9% realizat față de 
85% planificat).

în al doilea rînd, în activitatea din 
subteran mai există încă unele rezerve 
de creștere a producției și productivită
ții muncii printre care menționăm : 
atingerea și depășirea vitezelor de avan
sare planificate la toate abatajele fron
tale (1,5 m/zi în loc de 1,1 m/zi în trim. 
I); folosirea în proporție mai ridicată a 
parcului din inventar (din totalul de 19 
combine de înaintare existent numai 9 
erau în funcțiune sau în operațiuni de 
montare-demontare).

Toate acestea pot fi determinate de 
înlăturarea anumitor deficiențe (în spe
cial la sectoarele Jugur și Poenari) în 
aprovizionarea cu cele necesare a fron
turilor de lucru, în procurarea pieselor 
de schimb pentru repararea parcului de 
utilaje atît în subteran dar și în cariere, 
sau de evitare a unor încălcări ale disci
plinei tehnologice și a muncii. Pe Ungă 
acestea mai trebuie învinse însă și 
anumite dificultăți provocate de neono- 
rarea la timp a contractelor de livrare 
a utilajelor miniere, a pieselor de schimb 
și a subansamblelor, sau de greutăți de
terminate de calitatea necorespunzătoa
re a unor piese și subansamble. Analiza 
acestor fenomene și dificultăți va tre
bui de aceea adîncită atît la nivelul în
treprinderii cît și al combinatului și 
chiar al cadrelor de specialiști din mi
nister, pentru a se păstra echilibrul 
creat între extracția cărbunelui și exe
cuția lucrărilor de pregătire a rezerve
lor, în așa fel îneît să poată fi asigurat 
pe timp îndelungat un ritm ridicat la 
producția de cărbune.

Realizarea ritmică în continuare a ni
velelor de producție reconsiderate (din 
tabel se poate vedea că din cele peste 
350 mii tone cărbune sarcină suplimen
tară prevederilor de plan circa 2/5 revin 
întreprinderii din Cîmpulung), impune 

ca în întreprindere să se acționeze cu 
prioritate pentru :

• punerea în funcțiune a cel puțin 
85% din numărul total de combine de 
înaintare, ceea ce va însemna crea
rea de noi fronturi de lucru în sub
teran și folosirea mai bună a parcului 
de utilaje din cariere prin îmbunătăți
rea activității de revizie preventivă și 
reparare a utilajelor în atelierele pro
prii, astfel ca să se poată realiza un 
volum suplimentar de descopertă de 
350 mii mc ;

© aplicarea integrală în toate sectoa
rele a prevederilor din programele de 
măsuri întocmite cu ocazia adunărilor 
generale ale oamenilor muncii și reac
tualizate în lumina noilor sarcini, prin
tre care : recrutarea din zonă a forței 
de muncă necesară (circa 300 de persoa
ne) pentru completarea efectivelor de 
muncitori, concomitent cu întărirea dis
ciplinei și a unui control mai riguros 
ia locurile de muncă, creșterea co
eficientului de utilizare a timpului dis
ponibil de lucru al personalului existent 
la cel puțin 95% față de 92—93% înre
gistrat în prezent.

La realizarea mai eficientă șl mai 
bună a acestor prevederi din planurile 
de măsuri un aport însemnat îl poate 
avea aplicarea pe scară mai largă a 
acordului global, formă de retribuire 
stimulativă în raport cu rezultatele ob
ținute în producție. Deși față de alte 
întreprinderi și media pe centrală acest 
sistem de retribuire se aplică în pro
porție mai mare (circa 60%) la I.M. 
Cîmpulung, analiza detaliată și extinde
rea lui — în relație cu condițiile con
crete existente la locurile de muncă, la 
peste 76% din totalul muncitorilor din 
sectoarele de producție — poate însem
na utilizarea mai bună a mijloacelor din 
dotare, creșterea productivității și a 
producției de cărbune necesară 
economiei.

Nicolae DIM1TRESCU

■ Healixări de prestigiu ale creației tehnice nmiiești=^^

Sistem compact cu microprocesor 
pentru acumulare de date

UN SISTEM automat multica- 
nal pentru măsurarea cu precizie 
ridicată a semnalelor analogice 
(tensiuni continue) de mic nivel 
a fost pus la punct de specia
liștii Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnolo
gică pentru electronică din 
București. Datorită performanțe
lor care-1 caracterizează el își 
află un larg cîmp de aplicații în 
liniile de producție industrială, 
în agricultură, în laboratoarele 
de cercetare și în cele uzinale, 
în medicină, în supravegherea 
mediului ambiant etc. Bazat pe 
o tehnologie foarte avansată 
acest sistem — indicativ E-l 100 
— permite, în domeniile enun
țate, supravegherea, înregistra
rea și controlul diverselor mă
rimi fizice (debite, presiuni, tem
peraturi etc.) convertite în ten
siuni continue cu ajutorul tra- 

ductoarelor. Utilizînd micropro
cesoare, noul sistem E-l 100 
poate fi folosit atît ca aparat de 
sine stătător sau ca terminal 
specializat într-un sistem de 
control distribuit. El îmbină în
tr-un singur aparat funcțiile 
unui voltmetru numeric cu per
formanțe înalte, ale unui multi
plexor pentru nivele mici de 
semnal, ale unei imprimante și 
ale unui microcalculator.

Robust, ergonomie, de dimen
siuni reduse (445 X 240 X 533 
mm), greutate mică (15 kg), 
acest aparat reprezintă o soluție 
tehnico-economică deosebit de 
avantajoasă pentru automatiza
rea proceselor de producție și de 
testare, contribuind la optimiza
rea proceselor, la creșterea secu
rității muncii, la reducerea 
timpului afectat testărilor, la 
eliberarea operatorilor de măsu

rări de rutină — în esență la 
creșterea substanțială a produc
tivității muncii. De aceea a 
început să fie utilizat, cu rezul
tate remarcabile, la supraveghe
rea și reglarea procesului din 
cuvele de electroliză pentru ob
ținerea aluminiului, ca monitor 

în întreprinderile de fabricare a 
bateriilor și a acumulatoarelor, 
la supravegherea temperaturii în 
cuptoarele de fabricație a sticlei, 
la urmărirea temperaturii în si
lozurile de cereale etc.

E. K.



REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE 

la baza diminuării costurilor de producție

De o deosebită impor
tanța pentru fiecare în
treprindere și centrală in

dustrială, în condițiile sporirii an 
de an a producției și adîncirii in
terdependențelor dintre unitățile 

, economice, este diminuarea ac
centuată a costurilor de produc
ție pe unitatea de produs. Acest 
obiectiv de maximă actualitate 
impune depistarea unor noi soluții 
de reducere a consumurilor spe- 

; cifiee, a cheltuielilor materiale 
și a celor generale de producție 
valorificarea Superioară a poten- 

' țialului material și uman, astfel 
incit in condițiile lărgirii și di
versificării producției, rezultatele 
financiare obținute în fiecare u- 
nitate de producție să fie maxi
me, reflectind un nivel sporit al 
eficienței economice.

Dimensiunea economiilor

PROMOVAREA unei politici ferme de 
gospodărire rațională a materiilor pri
me» și de reducere a consumurilor ma
teriale, de economisire strictă a com
bustibililor și energiei, acțiunile și mă
surile întreprinse în acest scop au per
mis ca pe primele 4 luni ale anului pe 
ansamblul industriei județului Brașov 
să se economisească importante canti
tăți de materii prime și materiale. Pe 
primul loc în această acțiune se si
tuează metalul, la care s-au obținut e- 
conomii față de normele de consum pla
nificate de peste 320 tone. Aceasta a 
influențat în mod direct nivelul cheltu
ielilor materiale (care au fost reduse 
cu 0,9 lei), cu consecințe pozitive asu
pra realizării producției nete (86 milioa
ne lei mai mult decît sarcina de plan), 
sporirii beneficiilor cu 53 milioane lei 
etc. Un număr de 43 întreprinderi din 
cadrul județului au reușit să se înca
dreze în costurile de producție, iar 
unele chiar să obțină reduceri substan
țiale față de plan.

în același timp, acțiunea de diminua
re a costurilor este însoțită și de valo
rificarea superioară a resurselor refo- 
losibile și atragerea lor în circuitul eco
nomic. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
ponderea materialelor refolosibile în 
consumul intern de materiale (oțel, 
fontă, cupru, hîrtie, polietilenă, alumi
niu etc.), se situează între 36—62% din 
consumul efectiv. Preocupări deosebite 
în această direcție au existat la între
prinderile: „Tractorul", care execută un 
număr de 826 repere din deșeuri de 
tablă, cu o economie de metal de 1 362,9 
tone; „Hidromecanica", unde se utili
zează reperele rezultate din dezmem
brarea turbosuflantelor vechi ȚS, VTR 
și TS4; „Autocamioane", unde peste 70 
la sută din șpanul realizat din procesul 
de producție se refolosește în turnăto
ria proprie etc.

Aceste rezultate au fost posibile ca 
urmare a aplicării mai ferme, în în
treaga activitate de producție, a unui 
complex de măsuri tehnico-organizato- 

rice, care au condus, în final, la depă
șirea, în marea majoritate a întreprin
derilor, a prevederilor de plan, în con
dițiile diminuării considerabile a costu
rilor de producție. Este vorba în prin
cipal de:

— înlocuirea oțelurilor din import cu 
cele indigene și creșterea indicilor de 
utilizare a metalului. Această acțiune, 
începută de mai multă vreme, a cu
noscut în 1981 și începutul acestui an 
o amploare deosebită. în multe între
prinderi, cum este cazul întreprinderii 
de scule Rîșnov, numai prin înlocuirea 
oțelurilor din import cu cele indigene 
în proporție de peste 90% s-au asigu
rat economii de cîteva sute de tone de 
metal. în același timp, la întreprinde
rea de utilaj chimic Făgăraș, realizarea 
unor indici de utilizare a metalului de 
83% (față de media pe județ de 71%) 
a permis obținerea unor economii, pe 
primele trei luni, de 22 tone;

—> introducerea unor tehnologii noi, 
cu consecințe directe asupra sporirii 
producției, diminuării cheltuielilor ma
teriale și reducerii costurilor de pro
ducție. Astfel, numai prin extinderea 
turnării prin centrifugare a bucșelor și 
piletelor din înalt aliat s-a obținut un 
spor de producție de 500 mii lei, pa
ralel cu diminuarea cu 1—2% a costu
rilor de producție;

— realizarea unor produse noi, mo
dernizate, cu gabarite și consumuri ma
teriale reduse. Au fost introduse în 
producție noi punți de motoare față- 
spate pentru tractor, 4 tipuri de radia
toare, tablouri de bord, demaroare, re- 
leuri, robineți inox pentru produsele 
chimice etc. Prin introducerea, de e- 
xemplu, a noilor motoare pentru trac
tor din gama D 111—D 121 s-a redus 
greutatea specifică cu 4-8 kg pe bucată.

Rezerve pentru care sînt 
necesare soluții de valorificare

EVIDENȚIIND cîteva din acțiunile 
soldate cu importante efecte pozitive, 
trebuie să arătăm că sînt și unități 
unde nu s-au găsit încă cele mai co
respunzătoare soluții pentru reducerea 
consumurilor materiale planificate (ni
velurile planificate ale acestora înre- 
gistrînd în unele cazuri depășiri ne
justificate), pentru valorificarea resur
selor refolosibile. Se poate aprecia că 
îndeosebi în unitățile constructoare de 
mașini, există încă rezerve serioase în 
privința reducerii consumurilor, înde
osebi la laminate, unde normele au fost 
depășite cu 359 tone, la combustibil 
convențional, la care consumul efectiv 
pe trimestrul I a fost mai mare cu a- 
proape 60 mii tcc (depășiri mai mari 
au înregistrat combinatele chimice 
Făgăraș și Victoria), și la energia e- 
lectrică, unde normele au fost depășite 
cu 12 961 mii kWh de către Combinatul 
de lianți Hoghiz, Combinatul chimic 
Victoria, „Tractorul." ș.a.

Cum era și firesc, neîncadrarea în 
normele de consum planificate a an

trenat după sine și depășiri ale costuri
lor de producție. Astfel, ca să dăm doar 
un singur exemplu, Combinatul de 
lianți Hoghiz a depășit costurile totale 
cu 402 lei, iar cele materiale cu 281 lei, 
înregistrind cheltuieli de 1 406 lei la 
1 000 lei producție marfă. ‘ Asemenea 
depășiri ale costurilor de producție au 
mai înregistrat și alte întreprinderi.

Cauzele neîncadrării în nivelurile pla
nificate ale costurilor de producție sînt 
multiple. Pe de o parte, în unele în
treprinderi s-au menținut indici de u- 
tilizare a metalului și a capacităților de 
producție sub sarcina planificată („E- 
lectroprecizia" -Săcele, „Autocamioane" 4 
„Radiatoare și cabluri", „Timpuri Noi", 
„Stofe" etc.) și pierderi încă mari de 
producție datorate rebuturilor și pro
duselor declasate, în special în sectoa
rele calde. Pe de altă parte, nu s-a a- 
sigurat în totalitate ritmicitatea pro
ducției (50% din sarcina de plan se 
realizează în a treia decadă a lunii), iar 
parametrii proiectați la noile capacități, 
de producție nu au fost atinși în ter
menele prevăzute. Toate acestea au 
făcut ca sarcinile de reducere a costu
rilor, a cheltuielilor materiale în spe
cial, să nu fie realizate, producția să 
nu atingă nivelul prevăzut, iar efi
ciența economică să fie diminuată. La 
aceasta trebuie să mai adăugăm și o 
serie de dificultăți apărute pe parcursul 
fabricației, ca urmare a necorelării din
tre planul tehnic al unităților și con
sumurile specifice aprobate, modifică
rilor în structura sortimentelor etc.

Rezerve importante de reducere a 
costurilor de producție, insuficient atra
se în circuitul productiv, se regăsesc și 
în modul cum se utilizează metalul. Pe 
bună dreptate la întîlnirea cu activul 
de partid și de stat din județul Brașov, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu critica 
faptul că dintr-o tonă de metal la 
unele produse se aruncă 30—35 la sută 
și în unele cazuri pînă la 40 la sută. 
Cît de importantă este această pro
blemă rezultă din faptul că mărirea in
dicelui de utilizare a metalului de la 
0,77 la 0,87 ar conduce la economisirea 
a circa 80 mii tone metal în valoare de 
sute de milioane lei. Pe de altă parte, 
reducerea costurilor de producție cu un 
procent echivalează la nivelul anului 
1982 cu o economie de aproape 400 mi
lioane lei.

Totodată, avîndu-se în vedere faptul 
că în planul de aprovizionare sînt in
cluse și materialele refolosibile, este 
necesar să se acționeze cu toată răs
punderea pentru recuperarea și refolo- 
sirea integrală a acestora, ca o Con
diție de bază pentru desfășurarea co
respunzătoare a proceselor de produc
ție din fiecare unitate. Aceasta se im
pune cu atît mai mult cu cît în funda
mentarea costurilor de producție pe 
acest an, pe seama utilizării materiale
lor recuperabile și refolosibile la nivelul 
industriei județului Brașov au fost 
găsite rezerve doar de 12 milioane lei 
(peste sarcina prevăzută prin' plan), 
ceea ce reprezintă abia 10 la sută din 
volumul economiilor suplimentare ce se 



preconizează a se realiza*  în 1982. Or, 
dintr-un calcul făcut, -a reieșit că numai 
prin recondiționarea a circa 30 la sută 
din piesele de la tractoarele U 650 e- 
xistente în țară (a căror fabricație se 
realizează de 19 ani, existînd un număr 
foarte mare din aceste produse la ca
sare) s-ar economisi piesele necesare 
pentru 32 mii tractoare noi.

Extinderea normării științifice

O CALE IMPORTANTĂ de reducere 
a cheltuielilor materiale, a consumurilor 
specifice este și cea legată de extinde
rea normării științifice. Aceasta impune 
tot mai mult găsirea de soluții și me
tode constructive și tehnologice care 
să determine micșorarea simțitoare a 
consumurilor de materiale și manoperă 
atît în secțiile de bază cît și în cele 
auxiliare, reducerea greutății și gaba
ritelor produselor realizate, ridicarea 
parametrilor tehnico-funcționali și creș
terea eficienței economice. în acest sens 
întărirea disciplinei costurilor de pro
ducție poate conduce nemijlocit la asi
gurarea unor norme de consum de ma
noperă și materiale mai reduse, fără 
diminuarea caracteristicilor produselor 
realizate.

Aplicarea metodei costurilor normate 
a permis ca întreprinderea de scule 
Rîșnov, de exemplu, să obțină pe tri
mestrul I 1982 economii de 48 lei la fie
care mie de lei producție marfă și 
51 lei la cele materiale. La întreprin
derea „6 Martie"-Zărnești în 1981 apli
carea metodei normative a permis obți
nerea unor economii de circa 500 mii 
lei, diminuarea consumurilor specifice 
cu 177 tone la metal și cu 745 MWh la 
energia electrică, conducted în final la 
depășirea producției nete cu 37 milioa
ne lei și a beneficiilor cu 139 milioane 
lei. în același timp, în trimestrul î a.c. 
s-a asigurat o reducere a cheltuielilor 
totale cu 7,5 lei și a celor materiale cu 

3,3 lei, obținîndu-se o producție netă 
peste plan de 9 milioane lei și un be
neficiu suplimentar de 88 milioane lei. 
La întreprinderea de construcții aero
nautice, prin aplicarea metodei respec
tive, au fost obținute, în trimestrul I din 
acest an, 8,5 milioane lei producție netă 
peste plan, concomitent cu reducerea 
cheltuielilor materiale cu 37,2 lei și 
sporirea beneficiilor cu 141 milioane lei.

Și la alte unități care au aplicat me
toda costurilor normate și au introdus 
o disciplină fermă în urmărirea con
sumurilor materiale și de manoperă 
(„Scule"-Rîșnov, „6 Martie"-Zărneștl, u- 
tilaj chimic Făgăraș, hîrtie Ghimbav, 
construcții aeronautice Brașov etc.) s-a 
reușit să se obțină limitarea consumu
rilor specifice la nivelul normativelor 
științific determinate — în cadrul fișe- 
îor tehnologice pe produs și reper, în
cărcarea rațională a capacităților și 
scurtarea perioadei de pregătire a fabri
cației cu 30—60 de zile.

în același timp, prin aplicarea meto
dei normative a costurilor se asigură 
condițiile necesare pentru creșterea pro
ductivității muncii (prin sporirea pro
ductivității muncii cu numai 1 la sută 
se poate obține la nivelul industriei din 
județ un spor de producție netă de peste 
200 milioane lei, cu influență în redu
cerea cheltuielilor de producție cti 50 
milioane lei). De fapt, analizele de
monstrează că nivelul productivității 
muncii poate fi sporit la nivelul jude
țului nu cu 1%, ci cu procente de pînă 
la 3—4%. Pentru a pune în valoare cît 
mai repede aceste rezerve disponibile, 
conducerile întreprinderilor trebuie să 
asigure o corelare mai strictă a planului 
cu dotarea tehnică existentă, ur- 
mărindu-se cu prioritate promovarea 
mai largă în producție a muncii pe bază 
de norme în acord global cu fundamen
tarea științifică necesară. Este oportun 
acest lucru întrucît la unele întreprin
deri s-au depășit normele de muncă 
între 105—112 la sută, nerealizîndu-se 
nivelul planificat al productivității, 
iar altele, deși au realizat prevederile 

la indicatorul productivitate, înregis
trează depășiri mari la normele de 
muncă. Analizîndu-se aceste aspecte cu 
factorii responsabili din întreprinderi, 
la nivelul județului au fost luate unele 
măsuri care vizează te principal:

— organizarea mai bună a produc
ției și încărcarea completă a schimburi
lor. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în 
prezent, numărul personalului muncitor 
din schimbul III este de 14 la sută, în 
timp ce în schimbul I lucrează 58 la 
sută, iar în schimbul II 27 la sută. Se 
desprinde necesitatea reanalizării de 
către toți factorii de decizie din unități 
a modului de repartizare a personalu
lui muncitor pentru evitarea consumu
rilor și cheltuielilor materiale nejustifi
cate din schimbul III;

— ridicarea calificării întregului per
sonal muncitor, prin stabilirea de mă
suri de natură să asigure orientarea 
școlară și profesională a tineretului 
către meseriile deficitare, întărirea or- 
dinei și disciplinei în producție, înlătu
rarea fluctuației etc.;

— introducerea unor tehnologii per
fecționate care să conducă atît la spo
rirea producției cît și la creșterea pro
ductivității muncii, în perioada imediat 
următoare urmează să fie introduse în 
producție tehnologiile privind extinde
rea execuției inelelor de rulmenți prin 
extrudare la rece din oțelurile de ci
mentare, extinderea forjării combinate 
pe prese automate, schimbarea compre- 
soarelor cu pistoane prin compresoare 
rotative etc., și prin care se estimează 
o creștere a productivității muncii cu 
3-4%;

— adincirca cercetării uzinale și in
tegrarea eficientă a acesteia cu proiec
tarea și producția în vederea găsirii 
unor noi soluții de sporire a produc
tivității și a producției și pe această 
bază de reducere mai accentuată a 
costurilor.

loan UNGUR
secretar al Comitetului județean 

de partid Brașov

Noi resurse în circuitul economic

Sterilul de filtru-presă

O SURSA importantă în apro
vizionarea tehnico-materială 
o constituie recuperarea și uti

lizarea integrală a materialelor re- 
folosibile. In acest context se poate 
înscrie și. valorificarea sterilului de 
filtru-presă de la exploatările mi - 
niere, care pînă în prezent se hal- 
dează. Ce este aceasta de fapt ?

Prin filtrarea apelor de spălare a 
cărbunelui cocsificabil la preparațiile 
Lupeni și Petrila se reține partea 
minerală solidă, care este denumită 
steril de filtru-presă. Din analizele 
de laborator efectuate de Institutul 
de cercetări miniere Petroșani a re
zultat că acest reziduu conține, în 
anumite proporții, oxizi minerali 
(Al2O>, Fe2O?., SiO,, TiO- etc.) care in
tră necondiționat în componența 
unor substanțe minerale utile (ar
gilă refractară necesară industriei 
materialelor refractare, caolin și ar
gilă caolinoasă pentru realizarea 
produselor de porțelan, faianță, ce

ramică și gresie) ele. In afară de 
substanțele minerale utile, sterilul de 
filtru-presă mai conține praf de 
huilă care nu poate fi recuperat prin 
flotare și care, conform analizelor 
de laborator, prin ardere, asigură 
o putere calorică de circa 1 200 kcal/ 
kg. Acest praf de cărbune poate să 
ardă înglobat în masa de produs, în
locuind alți combustibili. La nive
lul Combinatului minier Valea Jiu
lui cantitatea anuală de asemenea 
produse se ridică la peste 200 mii 
tone (în echivalent aproape 35 mii 
tcc), cu posibilități de creștere pînă 
la 300—350 mii t.

Pentru punerea integrată în circui
tul economic a acestui reziduu, după 
părerea noastră, ar trebui :

— Combinatul minier Valea Jiu
lui, respectiv întreprinderea de pre
parare a cărbunelui, să creeze condi
ții tehnico-organizatorice de încăr
care și expediere pe calea ferată a 
cantităților solicitate de beneficiari 

(utilaje de excavare, de transport și | 
încărcare în vagoane C.F.R. etc.).

— institutele de cercetări și între- > 
prinderile de profil din cadrul 
M.I.M, M.I.C.M., M.I.U., M.A.I.A. și 
consiliile populare, în colaborare cu 
Institutul de cercetări miniere Pe
troșani, să studieze și să definitive
ze tehnologii de utilizare, în pro- ‘ 
ducția de ramură, a sterilului de fil
tru-presă, ca înlocuitor de alți com
bustibili și materie primă ;

— întreprinderile de profil să lan
seze comenzi ferme pentru livrarea 
cantităților necesare.

Prin valorificarea industrială a 
celor peste 200 mii t/an de steril 
filtru-presă, care rezultă la Combi
natul minier Valea Jiului, se esti
mează :

— economii la consumul energetic 
de circa 35 mii tone cc (în echiva
lent aproape 25 mii tone păcură sau 
30 mii. mc gaze naturale);

— evitarea consumului energetic 
necesar realizării unei anumite cân
tați de materie primă (argilă refrac
tară, caolin și argilă caolinoasă) care 
se înlocuiește cu sterilul de filtru- 
presă. C. Nastase-URSU



RECUPERAREA ENERGIEI - 
factor esențial în asigurarea 

necesarului energetic al economiei

CU CÎTEVA decenii în urmă, pre
țurile scăzute ale hidrocarburilor 
pe piața mondială au făcut ca, in 

toate țările, consumatorii sărși sporeas
că cererea și aprovizionarea, fără a vădi 
preocupări deosebite pentru cercetarea 
randamentelor cu care foloseau energia 
și combustibilii. în consecință, analizele 
și cercetările vizînd ameliorarea eficien
ței în utilizarea energiei au fost neîn
semnate. Astăzi, în condițiile energiei 
scumpe, se cere a fi analizată mai în
deaproape și cu spirit realist eficiența 
economică eu care sînt folosite resur
sele clasice de energie primară în insta
lațiile industriale actuale. Bilanțurile 
energetice întocmite în principatele țări 
industrializate arată că numai 32—48% 
din energia primară consumată anual 
este utilizată efectiv și se regăsește în 
produsele și serviciile realizate și că 
52—68% reprezintă energie dispersată 
în mediul înconjurător, în atmosferă și 
în apele rîurilor, fără a produce vreun 
efect util. în același timp, studiile și 
bilanțurile energetice întocmite pe insta
lațiile industriale, în diferite țări, de
monstrează că randamentul mediu net 
actual .îh utilizarea energiei primare fai 
industrie nu depășește 45%. în anumite 
ramuri — cum ar fi industria materia
lelor de construcții, industria lemnului, 
a celulozei și hîrtiei, industria sticlei și 
porțelanului — se realizează chiar ran
damente inferioare acestei valori (circa 
30—35%).

Tabelul nr. 1
Estimații privind pierderile de căldură 

prin apele de răcire * 1 
1 kg de aluminiu produs 3500-3800 Kcal
1 kg de butadienă 3400-3700
1 kg de petrol prelucrat
într-o rafinărie 300- 500 ”

1 kWh produsă într-o 
termocentrală cu turbine

Limitele randamentelor energetice 
care se obțin în instalațiile actuale în
dreptățesc aprecierea că în domeniul 
utilizării combustibililor' și energiei se 
deschide un vast cîm.p de acțiune, în 
care trebuie lucrat cu răbdare, compe
tență -și perseverență pentru a se recu
pera cît mai mult posibil din energia 
care se evacuează în mediul înconjură
tor. Aceasta reprezintă, potrivit specia
liștilor, principala Cale pentru a putea 
crește eficiența cu care se folosesc com
bustibilii primari și pentru a economisi 
astfel, într-o măsură cît mai însemnată, 
energia utilizată în producție.

Tocmai pornind de la aceste realități 
economice, luînd în considerare amplul 
proces de industrializare pe care l-a cu
noscut țara noastră, un loc de primă 
însemnătate în strategia asigurării inde
pendenței energetice a României în 
perspectiva sfîrșitului deceniului nouă 
revine recuperării energiei la nivelul

1 litru de alcool produs
1 litru de bere
1 kg de acid sulfuric
1 kg de zahăr fabricat

5J1300-1500 
220- 250 
160- 180
60- 100

de condensație __  1400-1550

fiecărei instalații tehnologice, sporirii 
continue a randamentului de. utilizare a 
energiei. Exprimînd cu deosebită clari
tate sarcina de a folosi cît mai eficient 
energia, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta în 
cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 31 martie a.c. că „recuperarea 
și refolosirea materialelor din toate do
meniile, inclusiv recuperarea energiei și 
refolosirea resurselor de energie consti
tuie o cale de cea mai mare importanță 
pentru asigurarea necesarului material 
și energetic al economiei. Și aici avem 
încă rezerve și posibilități foarte mari".

Direcții prioritare de acțiune

STABILIREA căilor principale de 
sporire a randamentelor energetice 
pornește firesc de la identificarea 
celor mai însemnate procese în 
care se pierde energia. Astfel, potrivit 
unor determinări ale specialiștilor s-a 
ajuns la concluzia că cele mai mari 
pierderi de căldură, deci de combusti
bili, din instalațiile industriale, se pro
duc prin gazele de combustiune care 
sînt evacuate în atmosferă, prin radiație 
în mediuil ambiant (din cauza insufi
cienței izolațiilor termice) și prin insta
lațiile de răcire (prin apele care sînt 
aruncate în rîuri, lacuri și canale). De 
asemenea, pierderi importante de căl
dură mai au loc prin gazele combusti
bile secundare (evacuate în atmosferă 
sau arse la facle) care rezultă din dife
rite instalații tehnologice în industria 
chimică, industria metalurgică, rafină
riile de petrol, industria celulozei și pfin 
produsele finite sa-u semifabricate cal
de care sînt lăsate să se răcească în 
atmosfera liberă.

Iată în tabelul nr. 1, cîteva exemple 
care arată ce cantități de căldură se 
pierd din instalații industriale prin ape
le de răcire.

Pentru a avea o imagine și mai clară 
asupra valorii deosebite a energiei care 
se poate recupera să amintim că indus
tria (inclusiv centralele termoelectrice) 
evacuează în atmosferă enorme cantități 
de căldură, din care pînă în prezent se 
recuperează numai foarte puțin (2-3%) : 
în acest timp încălzitul locuințelor, ha
lelor industriale și al imobilelor de toate 
felurile consumă în toate țările cu climă 
rece (5-6 luni pe. an) importante canti
tăți de căldură (la parametri scăzuți — 
presiune și temperatură) care actual
mente se asigură prin consum direct de 
combustibili primari, în principal hidro
carburi.

Dezvoltarea termoficării industriale și 
urbane (prin producerea în centrale 
termoelectrice, în mod combinat, a 
energiei electrice și termice) — so
luție ingenioasă și de ridicată efi
ciență economică, permite și ea în
semnate recuperări de energie. S-au fă
cut în ultimii ani progrese foarte im
portante în transportul în cantități mar i 
și la distanță a energiei termice — în 
formă de abur și apă fierbinte. Astăzi 
se transportă abur pentru industrie pe 

distanțe de 18—20 km și apă fierbinte 
pentru încălzit urban, sere și alte folo
sințe pe distanțe pînă la 35 km. Desigur, 
centrale electrice de producere combi
nată de energie electl'ică și termică nu 
pot să fie construite peste tot, deoarece 
amplasamentul, eficiența lor economică, 
profilul și dimensionarea puterii insta
late sînt determinate prioritar de ne
voile sistemului elec-troener getic națio
nal și de existența combustibilului pri
mar cu care trebuie alimentată centrala 
electrică. Instalații industriale însă, care 
consumă combustibili primari și elimi
nă în atmosferă, fără efect util, mai 
mult de jumătate din căldura conținută 
în acești combustibili există practic pe 
tot teritoriul țării, datorită amplasării 
de unități industriale în fiecare județ. 
De asemenea, și nevoile de încălzit apar 
dispersate în teritoriu și îndeosebi pe 
platformele industriale și în așezările 
urbane din vecinătatea lor. Este evident 
că principala măsură pentru economisi
rea combustibililor primari constă ast
fel în recuperarea maxim posibilă a 
căldurii care este eliminată în mediul 
ambiant din toate instalațiile industriale 
și valorificarea ei prioritară prin pro
ducerea de apă fierbinte pentru folosin
țe de încălzit. Pentru viitor, reprezintă 
o necesitate absolută ca, în paralel cu 
extinderea termoficării urbane din cen
trale electrice, să se concentreze insta
lațiile de încălzire, prin rețele termice 
locale, în puncte termice care vor fi le
gate la rețele de distribuție de energie 
termică, la rîndul lor racordate la in
stalații care recuperează și valorifică 
căldura eliminată din instalații indus
triale, indiferent de felul industriei care 
o produce.

Fiecare tonă de combustibil conven
țional recuperată din resurse secundare 
și valorificată în circuite de utilizare, 
chiar dacă este folosită numai pentru 
încălzit, economisește 735 kg păcură sau 
870 m3 gaze naturale. în această ordine 
de preocupări pot fi găsite și soluții cu 
un grad de aplicare mai redus, știut fi
ind faptul că fiecare ramură industrială 
are caracteristicile sale. Astfel, s-a con
turat un număr de posibilități reale de 
a ameliora randamentele energetice, din 
care principalele ar fi următoarele : a) 
îmbunătățirea, extinderea și întreține
rea în perfectă stare a tuturor izolațiilor 
termice la cuptoare, cazane și conduc
tele de abur, de apă fierbinte și de 
fluide calde; b) asigurarea tuturor 
instalațiilor care consumă combustibili 
lichizi și gaze cu echipament de reglaj 
automat și control al arderii și întreți
nerea acestui echipament în bună s-tare 
de funcționare ; c) preîncălzirea, cît mai 
intens posibilă, a aerului de combustiu
ne și a combustibilului, folosindu-se căl
dura recuperată din gazele de combus
tiune fierbinți evacuate la coș, din ace
eași instalație, sau din instalații înve
cinate.

Cu căldură recuperată din gaze de 
combustiune trebuie să fie preîncălzita 
apa de alimentare a cazanelor și, în ca
zul cuptoarelor industriale, să fie pre- 
încăizite materialele sau produsele care



Tabelul nr. 2
Repere privind eficiența economică a recuperării energiei

Costul la
Perioada de re
cuperare a in-

Ramura industrială care revine 
tona de cc 
din resurse 
recuperate*)  

($/tcc)

vestițiilor făcute, 
prin economiile 
de combustibili 

primari realizate 
(ani)

Metalurgică 20—24 1 —1,5
Chimică 23—32 1 —2,5
Rafinării de petrol 12—18 0,8—1,4
Metalurgie neferoasă 30—34 1,5—2,2
Materiale de construcții 30—35 1,5—2,2
Lemn și celuloză 18—24 1 —1,8
Alimentară 28—38 2 —3
Sticlă și porțelan 26—36 1 —2,5
Centrale termoelectrice 20—25 1 —2
Construcții de mașini 24—34 1,5—2,8

») Costul specific al tonei de cc energie primară, în diferite țări, în funcție de struc- 
tura resurselor folosite, a variat în 1979—- 1930 între 85 și 140 $

se introduc în cuptoare. Este necesar, de 
asemenea, să fie oprite toate consumu
rile de combustibili primari în instala
țiile de uscare (de materiale ceramice, 
lemn, produse agricole) și să fie trans
formate aceste instalații pentru ca ele 
să funcționeze cu căldură recuperată 
din gaze de combustiune sau cu gaze 
combustibile secundare care rezultă din 
procese industriale și acum sînt arun
cate în atmosferă.

Pentru creșterea randamentului ter- 
moenergetic în instalațiile industriale de 
uscare trebuie să se folosească circulația 
repetată a aerului cald sau a gazelor de 
combustie în schimbătoarele de căldură. 
Se pot folosi uscătoare în trepte succe
sive, cu încălzirea aerului înaintea fie
cărei trepte. Instalațiile de uscare tre
buie să fie amplasate (mutate) 
în vecinătatea surselor de căldu
ră industrială, căldură care, în 
condițiile actuale, este pierdută, fără 
efect, în mediul înconjurător. In
tercalarea de mici turbine de gaze sau 
de abur în toate instalațiile în care se 
destind fluide sub presiune (vapori, 
gaze naturale, gaze de combustiune) 
pentru a se valorifica căldura și energia 
de destindere, transformîndu-le în ener
gie mecanică sau electrică, reprezintă, 
de asemenea, o cale importantă în creș
terea gradului de valorificare a energiei. 
Totodată, se impune desființarea așa- 
ziselor „stații de reducere-răcire" care 
coboară parametri (presiunea și tem
peratura) aburului care trece dintr-un 
cazan lucrînd la parametri supe
riori spre consumatori care au nevoie 
de abur la parametri mai coborîți ; a- 
ceste stații trebuie să fie înlocuite cu 
mici turbine de abur (antrenând gene
ratoare electrice adecvate), dimensio
nate pentru condițiile concrete locale.

O soluție ingenioasă pentru creșterea 
considerabilă a randamentului termo- 
energetic în centralele termoelectrice 
(indiferent de mărimea lor), o constituie 
și utilizarea ciclului mixt gaze-abur 
combinînd o turbină de gaze cu o insta
lație clasică cazan-tuvbină de abur. A- 
ceastă soluție reprezintă o aplicație 
practică de recuperare a căldurii conți
nută in gazele de combustiune evacuate 
la coș din cazan care, în loc să fie a- 
runcate în atmosferă, sînt trimise într-o 
turbină de gaze, pentru a produce un 
efect util suplimentar. Calculele evi
dențiază că o instalație mixtă gaze-abur 
permite să se economisească 18—20% 
din consumul specific de combustibil al 
unei instalații cu turbină de abur de 
aceeași putere.

Un aspect deosebit de important îl 

reprezintă folosirea pe scară largă a 
pompelor de căldură și a acumulatoa
relor de căldură în toate cazurile în care 
tehnic și economic sînt utilizabile pen
tru recuperarea căldurii din instalațiile 
industriale. Mai departe, menționăm că 
industria frigului este, paradoxal, mare 
consumatoare de căldură. Camerele fri
gorifice, instalațiile de conservare a pro
duselor (îndeosebi în industria alimen
tară), abatoarele, fabricile de zahăr și 
chiar condiționarea aerului în anumite 
spații industriale sînt consumatoare im
portante de energie. Pentru a se produce 
frigul se consumă energie în mașini fri
gorifice, care sînt de fapt pompe de 
căldură. în fapt, pompa de căldură 
constituie mijlocul tehnic prin care se 
pot modifica parametri căldurii, pentru 
a-i face să corespundă cererii. Este si
gur că pompa de căldură poate fi utili
zată în numeroase domenii și se poate 
prevedea că avantajele sale economice 
se vor afirma mai categoric în viitor, 
pe măsură ce energia va fi din ce în 
ce mai scumpă.

Trebuie să se recupereze și să se re- 
folosească toate cantitățile de abur care 
sînt suflate (sau pierdute) în mediul 
ambiant din instalații industriale — și 
situații de acest fel sînt foarte nume
roase. Se pot folosi în acest scop schim
bătoare de căldură, pompe de căldură 
sau mici turbine, în funcție de para
metri aburului recuperat. De asemenea, 
se impune folosirea în instalații de în
călzit (sere, locuințe) sau de uscat a cit 
mai mult posibil din căldura conținută 
în apele de răcire care se evacuează 
din instalațiile industriale ; valorifica
rea tuturor gazelor combustibile rezi
duale care rezultă din procesele tehno
logice, îndeosebi în industriile metalur
gică și chimică ; colectarea și returnarea 
condensatului rezultat din aburul in
dustrial folosit în instalații tehnologice ; 
reciclarea deșeurilor (metalice, de hîr- 
tie, agricole, din industria lemnului și 
celulozei, din industriile chimică si ali
mentară).

Eficiența economică 
a recuperării resurselor 
energetice secundare

PUNEREA în practică a măsurilor de 
recuperare a energiei implică, de regu
lă, adaptări ale tehnologiilor, moderni
zarea lor și, deci, investiții al căror cost 
este uneori ridicat. De aceea, se pune 
problema de principiu a evaluării efi
cienței generale — din perspectiva cos

turilor și a efectelor — a măsurilor de 
recuperare. Trebuie arătat din capul 
locului că experiența concretă din țara 
noastră, precum și din alte țări 
(U.R.S.S., Franța, R.F. Germania) arată 
că investițiile necesare pentru recupe
rarea unei tone de combustibil conven
țional din resurse energetice secundare 
sînt de 4-5 ori mai mici decît investițiile 
necesare pentru a se asigura aceeași 
tonă de combustibil convențional prin 
extracție de combustibili primari. Re
cuperările care astăzi par încă neecono
mice vor fi cu siguranță foarte eficien
te, într-un viitor apropiat

Pe baza rezultatelor concrete din țări 
industrializate și a datelor publicate în 
lucrări ale O.N.U. și ale Conferinței 
Mondiale a Energiei (în anii 1977— 
1980) se poate întocmi următorul tablou 
sugestiv privind eficiența economică a 
recuperărilor (tabelul nr. 2).

In economia noastră, conducerea de 
partid și de stat a acordat acestor pro
bleme, încă cu 10—15 ani în urmă, o 
atenție deosebită, deoarece dezvoltarea 
cu prioritate a bazei energetice a eco
nomiei, în condiții cît mai eficiente, asi
gură premisa principală a dezvoltării 
industriei, obiectiv esențial al politicii 
noastre economice. Dar, avîndu-se în 
vedere ritmurile de creștere a indus
triei, precum și eforturile îndreptate 
spre asigurarea într-o proporție cît mai 
mare a necesarului de materii prime și 
energie din interior, condițiile specifice 
generate de criza mondială energetică 
și de materii prime, sporirea ponderii 
recuperării energiei dobîndește — așa 
cum am mai arătat — o importanță 
deosebită.

Există o concepție clară, de perspec
tivă în acest sens. în institutele noastre 
de cercetări, în întreprinderi au fost în
tocmite programe de studiu al căror re
zultat se concretizează în soluții tehnice 
valoroase, capabile să transpună în 
practică acest imperativ economic, să 
degreveze într-o măsură tot mai mare 
balanța de plăți a țării. Important este 
ca aceste măsuri să fie aplicate cu ope
rativitate. Decalajul care se menține 
încă, așa cum arăta secretarul general 
al partidului, între rezervele de care 
dispunem, rezerve importante, și rezul
tatele mai puțin satisfăcătoare din pro
ducție se cere a fi cît mai grabnic înlă
turat spre beneficiul economiei națio
nale. Desigur, acest lucru nu este ușor, 
iar o responsabilitate majoră revine în
treprinderilor, tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii. în fiecare unitate in
dustrială se cer activizate toate rezer
vele materiale, financiare dar mai ales 
rezervele de inițiativă și creativitate 
pentru a se reduce efectiv și într-o mă
sură cît mai mare consumurile energe
tice. De asemenea, se impune ca o con
cepție nouă, adaptată actualelor impe
rative și condiții economice, să fie pre
zentă și în rîndul compartimentelor de 
concepție. Căci, dacă pentru unitățile 
care se află în activitate, recuperarea nu 
vizează restructurări de fond ale proce
selor economice, orice nouă investiție, 
fiecare nouă tehnologie trebuie să fie 
gîndită prin prisma eficienței globale cu 
care este folosită energia, fiecare mate
rie atrasă în circuitul productiv. Acțio- 
nînd astfel, acționăm în spiritul progre
sului economic, ne angajăm într-un 
efort ale cărui roade se vor vădi pe o 
perioadă lungă de timp, răspundem unui 
imperativ național de vitală impor
tanță.

loan HERESCU 
Emil COSTIN



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI:
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

Dezbatere „R. E“ DIMENSIONAREA JUDICIOASĂ 

A NECESARULUI
DE MIJLOACE CIRCULANTE <■)

APLICAREA în practică, cu fermitate, a principiilor 
noului mecanism economico-financiar presupune 
ca fiecare unitate economică să-și gospodărească cu 

eficiență fondurile materiale ți bănești, să prevină 
cheltuielile neeconomicoase și imobilizările, să-și mobili
zeze toate rezervele interne de care dispune pentru desfă
șurarea pe baze eficiente a activității. In acest cadru o 

; importanță deosebită capătă colaborarea strînsă între or
ganele bancare și conducerile unităților economice în pla
nificarea și acordai ea creditelor, precum și în rambursa
rea acestora la termen, incit să se ajungă la un raport 
optim între fondurile proprii și împrumutate.

In scopul evidențierii unor posibilități de mobilizare a 
rezervelor unităților economice pe linia gospodăririi mij- 

‘ loacelor materiale și bănești, revista a organizat — cu 
sprijinul Sucursalei municipiului București a Băncii Na
ționale — o dezbatdre la care au participat specialiști din 
unități economice, din aparatul bancar și învățămîntul 
economic superior, a cărei publicare o începem în acest, 
număr.

Credite în funcție de nevoile reale ale producției

V. MOȘOEANU, directorul Sucursalei municipiului Bucu
rești a Băncii Naționale. „Aplicarea neabătută a principiilor 
noului mecanism economico-financiar impune creșterea rolului 
și răspunderii organelor bancare în folosirea pîrghiilor specifice 
pentru sprijinirea unităților în realizarea sarcinilor de plan, în 
gospodărirea rațională a fondurilor și creșterea eficienței econo
mice. Fără îndoială că utilizarea eficientă a pîrghiilor bancare 
depinde în foarte mare măsură de cunoașterea permanentă de 
către organele bancare a tuturor fenomenelor ce apar în unită
țile economice pe parcursul realizării sarcinilor de plan, în toate 
etapele și fazele de desfășurare a procesului de producție. Aceas
ta impune o colaborare foarte strînsă între organele bancare și 
organele de conducere și de execuție din întreprinderi. în acti
vitatea lor practică, organele bancare urmăresc ca determinarea 
mijloacelor circulante să fie făcută de întreprinderi în strictă 
corelare cu sarcinile economice, iar volumul resurselor de aco
perire a mijloacelor circulante și îndeosebi a creditului bancar 
să fie corect dimensionat, punînd la baza analizei principiul 
autofinanțării ca element de creștere a eficienței. în acest sens, 
reliefăm evoluția pozitivă a unor indicatori bancari la nivelul 
municipiului București : ponderea creditelor nerambursate la 
scadență în volumul total al creditelor bancare a scăzut la 3,9% 
la finele anului trecut față de 4,2% în 1980 și 9,8% în 1979. O 
situație asemănătoare se înregistrează și la 31 martie a.c. Aceasta 
demonstrează o preocupare mai mare a colectivelor din unități 
pentru reducerea stocurilor de valori materiale imobilizate, 
pentru utilizarea cu eficiență sporită a creditului bancar.

Există însă mari rezerve pentru reducerea nivelului încă ri
dicat al acestor credite cu dobîndă penalizatoare. Consider inac
ceptabil ca, în condițiile actuale, să existe unități care să '•« 
aprovizioneze cu diverse materii prime și materiale, care din- 
tr-un motiv sau altul nu sînt folosite în procesul de producție și 
pentru care timp de peste un an de zile să nu găsească soluții 
de valorificare ; bineînțeles că materialele respective au ca sursă 
de finanțare creditul cu dobîndă penalizatoare.

Ni se pune deseori întrebarea de către specialiști din unități 
de ce se reduce plafonul de credite la contul curent cu unele 
imobilizări reflectate în credite nerambursate la scadență, întru- 
cît această măsură influențează negativ capacitatea de plată a 
unității. Consider aceasta ca o măsură restrictivă binevenită față 
de unitățile care și-au imobilizat o parte din mijloacele circu
lante puse la dispoziție pentru desfășurarea normală a procesu
lui de producție, menită să mobilizeze conducerile unităților în 

cauză să ia măsurile corespunzătoare pentru a înlătura această 
situație în timp cît mai scurt. Este știut că prin planul de cre
dite ce se .aprobă prin decret al Consiliului de Stat nu se pla
nifică credite nerambursate la scadență — nici n-ar fi firesc — 
și că nu este admisă depășirea volumului creditelor aprobate, 
în acest context, trebuie să sporească preocuparea conducerilor 
unităților față de buna gospodărire a mijloacelor circulante.

Pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante 
organele bancare acordă o atenție deosebită efectuării operațiu
nilor de decontare între unități într-un termen cît mai scurt. 
Forma de decontare prin intermediul căreia se poate încasa de 
către furnizor, în termenul cel mai scurt, contravaloarea mărfu
rilor livrate sau a serviciilor prestate este decontarea din iniția
tiva plătitorului, folosindu-se ca instrument de decontare dispo
ziția de plată cu factură. în practică rezultă însă o situație 
anormală, viteza medie de decontare a dispoziției de plată fiind 
mai mică decît viteza medie de decontare a dispoziției de înca
sare cu factură, aspect ce determină multe unități să ceară uti
lizarea ca instrument de decontare dispoziția de încasare și nu 
dispoziția de plată, chiar și în cazul decontărilor între parteneri 
care au conturile deschise la aceeași bancă.

Analizînd cauzele acestei situații anormale a rezultat că unele 
unități, îndeosebi cele care sînt în incapacitate de plată, deși au 
primit și recepționat mărfurile — unele fiind chiar consumate 
— întîrzie voit introducerea în bancă a dispoziției de plată cu 
factură primită de la furnizor odată cu marfa sau pe altă cale 
(prin poștă), încâlcind astfel prevederile normelor băncii privind 
efectuarea operațiunilor de decontare. Schimbarea instrumente
lor de plată nu rezolvă însă problema, respectiv nu duce la 
accelerarea vitezei de decontare, deoarece în situația unităților 
aflate în incapacitate de plată, documentul de decontare în loc 
să fie reținut de întreprinderea plătitoare este ținut de bancă lr 
cartoteca de plăți restante pînă la crearea în cont a disponibilu 
lui necesar achitării. în aceste condiții, consider că atenția tre 
buie îndreptată spre menținerea permanentă a echilibrului într 
venituri și cheltuieli, spre asigurarea permanentă a capacități 
de plată a fiecărei unități economice. Desigur că problemei 
complexe ale realizării sarcinilor la unele unități pot determin- 
dezechilibre temporare între încasări și plăți. în Legea finanțe 
lor și în normele de creditare ale băncii sînt prevăzute regie 
mentări precise pentru rezolvarea unor astfel de situații și-per 
tru a preîntâmpina ca greutățile apărute la o întreprindere s 
influențeze negativ activitatea celorlalte unități cu care intră i 
relații economice, respectiv să se preîntâmpine blocajul în lan

Consider că este necesar ca în acel «tablou de bord» al coi 
ducerii întreprinderii prin care se urmărește zilnic evoluția prir 
cipalilor indicatori să figureze și plățile scadente neonorate. F 
asemenea, în colectivele de conducere să se analizeze period', 
echilibrul dintre încasări și plăți, să nu se considere că aceast 
ar fi o sarcină exclusivă a compartimentului financiar contabi 
așa cum se mai întîmplă în unele unități".

Asigurarea capacității de plată prin prevenirea 
imobilizărilor

REMUS DUȘA, șef serviciu financiar la întreprinderea „7 
codava". „Lipsa capacității de plată a întreprinderii, după pa 
rea mea, nu trebuie pusă întotdeauna pe seama deficiențelor 
ordin organizatoric ce ar putea exista în cele trei faze ale p 
cesului de producție la o întreprindere (aprovizionare-produc 
desfacere) ; ea este uneori determinată însă de sistemul ac 
de plăți, în sensul că la termenele stabilite sumele planif: 
trebuie virate la buget, indiferent dacă unitatea are sau nu 
ponibil în cont L'neori o unitate nu-și poate achita în ter 
obligațiile către buget nu din vina sa, ci a unităților cu care 



relații contractuale. Asupra creării disponibilului în contiii său, 
o unitate furnizoare are posibilități limitate de a influența ; 
astfel, deși de multe ori își respectă termenele de livrare prevă
zute în contracte, nu poate acționa cu aceeași fermitate asupra 
încasărilor ce trebuie să-i intre în cont, deoarece beneficiarul 
său poate să se afle în incapacitate de plată sau pur și simplu 
să-i întârzie plățile. Posibilitatea apariției fenomenului de inca
pacitate de plată datorită celor menționate mai sus există și la 
unitățile care își realizează indicatorii de plan, dar la care înca
sările din vînzarea producției nu s-au făcut ritmic potrivit cu 
planul.

în cazul unităților care nu-și realizează sarcinile planificate 
dispozițiile legale prevăd regularizarea vărsămintelor pe baza 
situației principalilor indicatori economico-financiari sau a bi
lanțurilor contabile, în sensul că volumul sumelor datorate că
tre buget din beneficii nu poate fi mai mare decît beneficiul net 
înregistrat. Fină la cunoașterea acestei situații pe baza datelor 
contabile se scurge o perioadă de cel puțin 30 zile, timp în care 
unitatea este lipsită de capacitate de plată și va fi obligată să 
plătească penalizări pentru neacbitarea în termen a facturilor 
către furnizori, cît .și către bugetul statului pentru nevirarea în 
termen a sumelor datorate. Și mai evidentă este cauza lipsei 
capacității de plată atunci cînd este vorba de vărsămintele ce 
trebuie efectuate în contul prelevării pentru societate a unei 
cote din valoarea producției nete. Stabilirea sumelor de vărsat 
la buget din prelevare se face avînd la bază producția netă, care 
se determină prin scăderea din valoarea producției globale pen
tru calcularea producției nete, a cheltuielilor materiale, în timp 
ce vărsarea efectivă a sumelor se efectuează din rezultatele fi
nanciare. Este posibil într-un anume caz să se realizeze pro
ducția netă și deci să se datoreze bugetului cota planificată din 
prelevarea pentru societate, dar tot atît de bine s-ar putea în
tâmpla ca producția avută în vedere la determinarea producției 
nete să nu fie realizată (vândută și încasată) ; în această situație 
întreprinderea este ținută în evidență cu sume ce le datorează 
bugetului, dar pe care nu le poate achita din lipsa încasărilor. 
De aceea, pentru a preveni situațiile mai sus-amintite, ar fi bine 
ca toate vărsămintele și prelevările ce se efectuează să fie făcute 
în limita rezultatelor efectiv înregistrate și prelevarea datorată 
bugetului să fie calculată nu după producția netă, ei tot după 
rezultate.

Normele în vigoare prevăd ca înainte de. începerea perioadei 
de plan să tie încheiate toate contractele cu beneficiarii. Este o 
cerință deosebită pentru bunul mers al activității. în industria 
tricotajelor însă, în care moda joacă un rol deosebit, nu rare sînt 
cazurile cînd definitivarea contractelor cu beneficiarii are loc 
chiar în cursul perioadei de producție. Date fiind greutățile în 
cunoașterea exactă a structurii producției ce urmează a se fa
brica se ivesc probleme deosebite în încheierea contractelor cu 
furnizorii de materii prime, materiale auxiliare, coloranți, chi
micale, care solicită să le fie dată' din timp structura de fire pe 
fineți și culori, materiale auxiliare, etichete, embleme, gama de 
coloranți și chimicale în structura coloristică necesară. în aceas
tă situație, cînd nu cunoști structura de fabricație ești constrîns 
totuși să lansezi la furnizori necesarul de materii prime și ma
teriale conform planului, care se determină pe bază de expe
riență, cu o anumită aproximație. Consecința este că planul de 
producție în structura sa definitivă nu corespunde întocmai cu 
cererile de materii prime și materiale cerute inițial la furnizori, 
care acceptă modificări cu destulă greutate și uneori cu anumite 
condiții. Ca urmare, în întreprindere se constituie stocuri fără 
utilizare pînă se reușește introducerea lor în fabricație. De aceea, 
consider necesar să se adopte un sistem mai elastic în relațiile 
cu furnizorii, care să permită modificări operative în funcție de 
schimbările de plan, prevenindu se astfel formarea de stocuri la 
beneficiari.

Eu am un alt punct de vedere decît cel al tovarășului Mo- 
șoeanu, în legătură cu stocurile supranormatăve determinate de 
organele bancare la verificarea garanției creditelor și evidențiate 
de acestea la credite nerambursate la scadență. După părerea 
mea, nu este cazul ea să mai fie afectat plafonul de credite al 
contului curent — în sensul diminuării acestuia cu volumul cre
ditelor nerambursaie la scadență — deoarece pentru unități 
acest procedeu constituie o dublă penalizare, anume : o dată1 
se plătește, dobînda de 12% pentru imobilizările reflectate in 
credite nerambursate la scadență, iar a doua sancțiune constă 
în aceea că, redueîndu-se plafonul la credite al contului curent 
cu creditele nerambursate la scadență, unitatea este lipsită de 
posibilitatea efectuării plăților către furnizori și de aici altă pe
nalizare pe care o solicită furnizorii pentru neachitarea la ter
men a facturilor1'.

Prof, unii, dr. E. VASILESCH — „Problema corelațiilor în 
cadrul autogestiunii este de maximă importanță, deoarece de ea

Corelația autofinanțare-oreditare 

depinde în cea mai mare măsură justa aplicare a mecanismului. 
Nu este suficientă înscrierea în plan și în bugetul de venituri 
și cheltuieli a unor indicatori fără o reală și detaliată funda
mentare, deoarece chiar în procesul execuției intervin o serie 
de factori care pot afecta autofinanțarea. Corelația autofinian- 
țare-creditare nu trebuie înțeleasă mecanic, ci ca o sinteză a 
eforturilor depuse de fiecare unitate pentru realizarea venituri
lor, beneficiilor și formării fondurilor proprii.

O problemă strîns legată de aspectele de mai sus o constituie 
dimensionarea judicioasă a creditului în funcție de nevoile 
reale de producție. Autofinanțarea se .manifestă plenar cu con
diția asigurării beneficiului pentru acoperirea necesarului de 
fonduri al unității. Dacă această condiție nu este îndeplinită, 
principiul nu mai funcționează normal. După părerea noastră 
se impune în acest caz revizuirea rolului pîrghiei creditului, în 
sensul stabilirii undi metodologii care să fundamenteze criterii 
reale de participare a sa la alimentarea necesarului de mijloace 
circulante, a fondurilor în general, mai cu seamă că în practică 
se recurge în multe cazuri la suplimentări de credite față de 
cele dimensionate prin plan, cînd în fapt unitatea tar trebui să 
obțină în execuție beneficii suplimentare care sări permită-creș- 
terea gradului de autofinanțare. Propunem ca în asemenea ca
zuri volumul creditului bancar să fie diferit in funcție de parti
cularitățile ramurii și în cadrul acesteia pe unități, cu accent 
pe creșterea în timp a ponderii fondurilor autofinanțate.

Din activitatea practică a unităților economice și bancare din 
ultimii ani s-a desprins concluzia avantajelor pe care le-ar pre
zenta reflectarea distinctă, în cadrul contului curent, a creditelor 
pentru documente in curs de încasare. Acest fapt ar permite atît 
o mai justă determinare, cît și o urmărire mai atentă a folosirii 
acestui fel de credit, cu implicații pozjtiVe asupra vitezei de ro
tație, a decontărilor și capacității de plată a întreprinderii, în 
situația actuală, mult simplificată, acest credit a rămas — prin 
metodologia globală de determinare a sa — o supapă la îride- 
mîna unităților economice pentru a ieși temporar din incapaci
tate de plată (îndeosebi în perioadele-de plată a retribuțiilor).

O altă problemă deosebită o constituie controlul bancar prin 
credite, respectiv momentul cheie al acestuia, verificarea garan
ției materiale. După părerea mea, actuala metodologie de deter
minare a garanției creditelor pornește aprioric de la existența 
unor imobilizări de mijloace circulante. Ea devine inoperantă în 
cazul unităților care nu declară imobilizări și care astfel pot 
ieși de sub incidența controlului bancar ; mai mult decît atît, 
nu ar mai -trebui efectuat controlul în situația cînd unitatea în
registrează permanent plus de garanție. Se impune, deci, schim
barea opticii în această problemă, întrucât numai printr-o per
fectă sincronizare a autogestiunii unităților economice cu acti
vitatea organelor financiar-bancare se poate ajunge la o colabo
rare fructuoasă cu efecte favorabile în asigurarea creșterii re
zultatelor activității și a patrimoniului unității. De aceea, pro
punem să se revină la metoda bilanțieră a verificării garanției 
— indiscutabil cu mai multe valențe în materie de reflectare a 
calității controlului și pe această bază acordarea unui sprijin 
mai eficient unităților în autogeștiunea economico-financiară.

Deosebit de unele propuneri de îmbunătățire și perfecționare 
a tehnicilor de lucru, a metodologiei de creditare și plăți, a le
găturilor dintre întreprindere, centrală și bancă, menite să con
tribuie în mai mare măsură la urmărirea modului de derulare 
a fluxurilor economice, cu efecte pozitive în autogeștiunea eco
nomică, apreciem că centrul de greutate al măsurilor și iniția
tivelor trebuie să se plaseze în sfera efortului propriu al între
prinderilor, care trebuie să asigure mobilizarea întregului, po
tențial încă din faza de fundamentare a planului propriu și bu
getului de venituri și cheltuieli.

în condițiile aplicării principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, fiecare unitate economică socialistă trebuie să 
fie în măsură, în orice moment, să-și îndeplinească obligațiile 
bănești către furnizori, personalul propriu, bugetul statului, 
bancă etc., asigiîrindu-și, totodată, resursele necesare alimentării 
fondurilor propriii. în practică, deși se resimt numeroase efecte 
negative ale neonorării în termen a obligațiilor între furnizori 
și beneficiari, nu se utilizează nici u'n indicator de natură să 
permită urmărirea unuia din cele mai sensibile fenomene din 
autogeștiunea unităților, respectiv capacitatea de plată. în acest 
sens, propunem adoptarea și utilizarea indicatorului coeficientul 
capacității de plată, care prin elementele sale structurale, sim
plitatea determinării și posibilitățile de planificare și urmărire 
operativă pe baza datelor din fiecare întreprindere oferă indicii 
asupra stării de echilibru bănesc al unității atît pe prioade 
foarte scurte (zile), cît și pînă la nivelul trimestrelor sau anului," 
înlesnind astfel stabilirea și aplicarea de către factorii respon
sabili a celor mai eficiente măsuri pentru asigurarea potenția
lului onorării obligațiilor exigibile ale întreprinderii".

Dezbatere consemnată de
Mana IONIȚA



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI: 
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

Prevenirea și lichidarea operativă 
a stocurilor supranormative

IN CONDIȚIILE autogestiunii în
treprinderii, a utilizării efective 
a bugetelor de venituri și chel

tuieli- ca instrumente de conducere, de 
analiză și de control, în sprijinul deci
ziilor ce se adoptă la nivelul organe
lor de conducere colectivă, apare nece
sară o sporire a preocupărilor pentru 
valorificarea în grad mai înalt a posi
bilităților astfel create privind perfec
ționarea activităților de planificare și 
urmărire în execuție a necesarului 
total de mijloace circulante și a resur
selor de acoperire a acestora și, în 
acest fel, de atragere în circuitul eco
nomic cît mai operativă a stocurilor 
supranormative de materiale existente 
și de prevenire a formării lor. în 
acest sens se cei’ efectuate mai. con
secvent analize periodice ale situației 
mijloacelor circulante, pentru adoptarea 
operativă a măsurilor de corecție ce 
se impun de fiecare dată în raport cu 
modificările intervenite în situația 
fondurilor circulante și de circulație.

Importanța promovării la momentul 
oportun a măsurilor corespunzătoare 
pentru încadrarea în fondurile plani
ficate este evidențiată în mod preg- 
'nant de rezultatele unei analize efec
tuate recent de către organe ale In
specției teritoriale financiare de stat 
și ale Băncii Naționale la întreprin
derea mecanică Bucium-Iași din subor- 
dinea Centralei industriale de utilaj 
tehnologic și material rulant.

Concluziile desprinse atestă că ne- 
analizarea la timp — trimestrial, pe 
bază de bilanț și lunar, pe bază de 
date operative — a echilibrului finan
ciar a condus în această unitate la ne
cunoașterea în momentul oportun a 
situației fondurilor circulante și de cir
culație, la acumularea unor importante 
imobilizări de fonduri în stocuri su
pranormative de materii prime, ma
teriale, care au condus la încetinirea 

vitezei de rotație a fondurilor circu
lante și de circulație cu 62,3 zile, cu 
toate consecințele ce decurg de aici 
asupra capacității de plată a întreprin
derii, Ca urmare, nici nu au putut fi 
promovate operativ pe parcurs în toate 
cazurile măsurile corespunzătoare pen
tru readucerea în circuitul economic a 
stocurilor supranormative, ajungîndu-se 
ca, la începutul anului în curs, la ma
terii prime și materiale, piese de 
schimb șî obiecte de inventar, produse 
finite și .produse expediate și neînca
sate, stocurile existente în activ să 
depășească fondurile planificate cu 63%, 

în acest sens, apreciem că, Ia ma
terii prime, materiale, piese de schimb 
și obiecte de inventar, unde stocurile 
supranormative au,generat o încetinire 
a vitezei de rotație a fondurilor’ circu
lante și de circulație cu 39,4 zile, o 
analiză mai aprofundată efectuată pe 
Parcurs ar fi evidențiat faptul că mo
dificările intervenite în planul de pro
ducție, perspectiva realizării acestuia, 
cit și unele neajunsuri în aproviziona
rea tehnico-materială impuneau a se 
acționa operativ pentru renunțarea la 
unele aprovizionări și pentru redistri
buirea și valorificarea materialelor de
venite astfel inutile la nivelul între
prinderii.

Dorim să subliniem faptul că nea
junsurile înregistrate aici privind ne- 
ritmicatatea realizării producției fizice, 
neconcordanța dintre programele de 
fabricație și termenele de livrare a 
produselor prevăzute în contractele în
cheiate cu cliențiî nu constituie pro
bleme fără soluții de rezolvare atunci 
cînd ele sînț cunoscute' din timp, ana
lizate aprofundat și stăvilite prin mă
suri adoptate cu concursul tuturor 
compartimentelor de la nivelul între
prinderii. De asemenea, acționarea la 
momentul oportun asupra cauzelor care 
au condus la livrarea unor cantități 

de produse mai mari decît cele con
tractate sau după expirarea termene
lor de livrare prevăzute în contractele 
economice putea preveni imobilizările 
de fonduri în producție facturată și ne
încasată de ordinul a milioane de lei.

Pe baza controlului efectuat a fost 
inițiat un complex de măsuri a căror 
aplicare are menirea de a conduce la 
restabilirea echilibrului financiar și 
readucerea în circuitul economic a 
stocurilor supranormative de materii 
prime, materiale și produse finite exis
tente în întreprindere, cît și la preve
nirea în viitor a unor asemenea feno
mene negative. Astfel, pe baza anali
zării stocurilor de materiale în struc
tura lor fizică, pornind de la cauzele 
care le-au generat și avîndu-se în ve
dere cerințele realizării planului de 
producție pe acest an, cît și unele mo
dificări intervenite, au fost elaborate 
grafice — și întreprinderii îi revin res
ponsabilități sporite în vederea trans
punerii lor în practică — privind atra
gerea și consumul în producție al unor 
materiale în valoare totală de 2,4 mol
iei, renunțarea în condițiile și la ter
menele prevăzute în contractele econo
mice încheiate la aprovizionarea eu 
unele materiale devenite inutile, în 
valoare de 7,7 mii. lei, livrarea către 
Baza județeană de aprovizionare teh 
nico-materială a unor materiale de uz 
general necesare în valoare de 0,6 mii. 
lei și a altor materiale în valoare de 
1,1 mii. lei către diferite unități socia
liste etc. Printre materialele la a căror 
aprovizionare s-a renunțat pentru 
sem. II din acest an figurează 269,7 
bone oțel lat, 248,7 tone tablă groasă, 
265 tone tablă subțire, 322 tone pro
file îndoite, 97 tone oțel rotund ete, 
care pot fi dirijate către alte unități 
în vederea realizării sarcinilor de plan 
pe anul în curs în aceste întreprinderi.

Principala concluzie desprinsă din 
controlul efectuat este aceea a necesi
tății și obligației fiecărei întreprinderi 
ca în lumina cerințelor noului meca
nism economico-financiar, să acționeze 
cu prioritate pentru prevenirea unor 
asemenea situații pe calea controlului 
financial-preventiv și a controlului 
economic-preventiv, în scopul evitări; 
consecințelor dăunătoare, atît la ni
velul întreprinderii respective, cît și 
pentru alte unități economice. Apare 
necesară în întreprindere 6 concentrare 
a eforturilor pentru transpunerea inte
grală în practică a măsurilor de am
plificare a preocupărilor proprii pentru 
lichidarea supranormativelor de ma
teriale, pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare desfășurării în flux 
continuu a producției cu o eficiență 
sporită.

dr. T. ONOFREI 
șeful Inspecției teritoriale financiare de 

stat Iași



PUNCTE DE VEDERE

Energia animală

DACA la începuturile primei re~ 
voluții industriale „oaia a în
ghițit omul“, în condițiile revo

luției științifico-tehnice contemporane 
— care cuprinde și agricultura — se 
poate spune că „mașina a înghițit a- 
nimalur. Existența unor surse de 
energie, fosilă abundentă și ieftină, a 
favorizat extinderea motorizării în 
agricultură — și peste tot motorul a 
trecut peste animalul de tracțiune sau 
de povară, - ca trenul peste o roabă. 
Rînd pe rînd, țările dezvoltate — ca
pitaliste și socialiste și după ele nu
meroase țări în curs de dezvoltare, au 
înlocuit animalele de tracțiune prin 
tractoare și mijloace de transport moto
rizate. Agricultura cea mai înaintată a 
lumii contemporane a fost cuprinsă de 

o adevărată beție a motorului, iar ani
malului de tracțiune i s-a rezervat — în 
majoritatea cazurilor — rolul de 
mijloc de sport și agrement.

Dar, din acest vis frumos, agricul
tura mondială a fost aruncată în coș
marul crizei energetice care se resimte 
cu deosebită tărie în agricultură, unde 
principala forță motrice — tractorul — 
se bazează în exclusivitate pe folosirea 
energiei fosile. Ca urmare, ultimul de
ceniu se caracterizează prin inițierea și 
intensificarea investigațiilor de desco
perire și folosire a unor noi surse de 
energie reînnoibilă, inclusiv prin recon
siderarea energiei animale, mai ales 
pentru țările în care procesul de înlă
turare a animalelor de tracțiune încă 
nu a atins limite ireversibile. Desigur 

Relația,,motor—animal" 
în complexul activităților agricole

ARGUMENTUL principal folosit împotriva animalelor de 
tracțiune (mai ales împotriva calului) a fost incompatibilitatea 
dintre energia mecanică și energia animală, teză infirmată însă 
atît de practica mondială, cît și de propria noastră experiență 
(la care mă voi referi în continuare, pe baza rezultatelor cer
cetărilor pe care le-am inițiat și condus în cadrul cercului ști
ințific studențesc de „Economie și politică agrară în R.S. Româ
nia").

în primul rînd, pe plan mondial, parcul de tractoare în ulti
mul deceniu (1969/71—1980) a crescut cu 4,8 milioane bucăți (de 
la 15,5 la 20,3 milioane, deci cu 31%). în aceeași perioadă, efec
tivul de cabaline s-a redus cu numai 2,7% (cel de catâri și mă- 
igari răimînînd constant), reducere datorată numai subaprecierii 
animalelor de tracțiune în unele țări. Este clar deci că extin
derea motorizării agriculturii nu exclude, ci presupune existența 
animalului de tracțiune ca o sursă complementară de energie, 
absolut necesară în anumite condiții de lucru (pe care le vom 
detalia în continuare). Această sursă devine cu atît mai nece
sară în condițiile crizei de energie fosilă, singura capabilă să 
acționeze pe scară largă mijloace mecanice deplasabile, mobile, 
care să acopere suprafețe mari de teren.

Or, .cercetările efectuate pe plan mondial au Stabilit o 
strînsă corelație între energia disponibilă la hectar și randa
mentul culturilor agricole, mai ales cînd importurile energetice 
se ridică la 0,4 kW/ha. în ateste condiții, animalele de tracțiune 
pot furniza energia complementară energiei mecanice pentru 
sporirea randamentului la ha.

în al doilea rînd, cea mai evidentă ilustrare a caracterului 
complementar care revine energiei animale față de energia 
mecanică este situația din agricultura unor țări avansate eco
nomic (S.U.A., de pildă), care arată clar că motorul nu înlătură 

icaltil, ci îl subordonează în sistemul energetic al agriculturii, 
ipentru buna desfășurare, cu economicitate ridicată, a tuturor 
lucrărilor agricole. Or, în România, unde pe un tractor fizic ' 
revin 107 ha teren agricol sau 75 ha teren arabil, iar Ia același 
■tractor fizic revin 8 locuitori din mediul rural sau 4 persoane 
active din agricultură, o cabalină revine la 19, respectiv 10 per
soane. Numai din aceste simple comparații se poate vedea de 
ce rezerve — care se ridică la rangul de necesități — dispunem 
■pentru sporirea efectivelor de animale de tracțiune, respectiv a 
cailor.

Animalul de tracțiune și mica gospodărie

ÎN AL TREILEA rînd, în anumite condiții social-economice, 
tehnice și pedoclimatice din agricultura României, folosirea, ani
malelor de tracțiune se dovedește mai eficientă (sub raport șo

ca nu este o problemă ușor de rezolvat, 
dat fiind faptul că o lungă perioadă de 
timp practica și cercetarea economică 
au desconsiderat această sursă energe
tică primară, cu ajutorul căreia omul a 
înfăptuit o adevărată revoluție în dez
voltarea uneltelor și metodelor de cul
tură agricolă1 * * * * * * *).

i) Simptomatic din acest punct de vedere mi se pare faptul că o ase-, 
menea lucrare de erudiție în materie cum este „Energy ter World 
Agriculture", elaborată de B.A. Stout in colaborare cu C.A. Myers, A.
Hurand și L. W. Faidley și editată de F.A.O. la Borna in 1979. lucrare 
care citează nu mai puțin de 282 de surse bibliografice, nu face decît
banale referiri la forța de tracțiune animală, pe o singură pagină. , De 
asemenea, prestigioasa, revistă editată de O..N..U. „Forum du develop-
pement", Intr-un documentat articol din nr. 70/1881, se limitează la o 
apreciere în treacăt : .„Animalele de tracțiune reprezintă o sursă de 
energie descentralizată și renuvel abilă... (pe scama căreia) există puține 
informații... Energia animalelor de tracțiune nu trebuie să fie neglijată". 
Sursele O.N.U.. la care face apel articolul menționat, nu citează decît 
energia animală actuală din india (30x10s kWh) și prezintă aprecierile 
globale pentru anul 2000 (1 OOOxlO9. kWb) • De altfel, însuși prestigiosul 
„Annuaire F.A.O. de la production" prezintă date totale cu privire la 
efectivele (pe țări) de cabaline, eatîri, măgari, bovine, bubaline și cămi
le, astfel că nu se poate forma o imagine veridică asupra numărului 
de animale efectiv folosite la tracțiune. în ce privește „Anuarul sta
tistic al R.S. România", din conținutul .său au fost excluse-complet
efectivele de animale de tracțiune.

în asemenea condiții, -„Rapport interiniaire sur l/vnergie des anlnuux 
de trait", elaborat de - profesorul N.S. Ramaswamy și prezentat la cea
de-a doua sesiune (21 iulie — 1 august 1980). organizată de Comitetul
pregătitor al „Conferinței Națiunilor Unite cu privire l-a sursele de 
energie noi și renuvelabile", precum și studiul „L’ânergie animale dans 
Ies systemcs de production agricole" de F.M. Inns, publicat în revista 
„Zooteehnie" nr. 34/1980. sînt de o deosebită importanță documentara,
conceptuală șl practică în domeniul, utilizării energiei animale.

Situația animalelor de tracțiune pe 
plan mondial și în România, criticile 
aduse, reconsiderarea avantajelor ani
malelor de tracțiune ca sursă de ener
gie reînnoibilă în agricultură, direcțiile 
principale de dezvoltare a creșterii ani
malelor de tracțiune și de folosire mai 
eficientă a lor — iată numai cîteva din 
problemele pe care voi încerca să le 
analizez în cele ce urmează.

tr
cial și economic) decît a mijloacelor mecanice, fapt care im
pune îmbinarea proporționată a energiei mecanice cu cea ani
mală.

Este vorba, mai înainte de toate, de condițiile cu totul spe
ciale ale gospodăriilor individuale din zonele de munte și chiar 
de deal : suprafețe arabile mici, risipite pe terenuri cu panta 
relativ mare, cu un strat de sol puțin adînc etc. în asemenea 
condiții, actualmente, problema extinderii mecanizării în aceste 
zone, prin construirea unui tractor specific cu sistemă de mașini 
adecvată, se pune de la sine sub aemnul întrebării. Mecaniza
rea este unul din atributele tehnice ale marii producții. Or, toc
mai lipsa unor condiții adecvate, care să permită evidențierea 
superiorității marii producții a determinat menținerea micii gos
podării în aceste zone. înființarea unor stațiuni de mecanizarea 
agriculturii pentru servirea gospodăriilor individuale, din zonele 
de munte credem Că este inoportună în actualele condiții ale 
crizei energetice. Mai potrivită ni se pare sporirea efectivelor 
de animale de tracțiune (și de povară) și producerea, de către 
industria noastră, a uneltelor necesare pentru tracțiunea ani
mală, modernizînd procesele de producție agricolă din aceste 
zone pe baza acestei'puteri energetice.

După ultimele bate publicate (1973), gospodăriile individuale 
dispun de peste un sfert din efectivul de cabaline al țării, deși 
posedă numai 9,5% din suprafața agricolă sau 4,8% din supra
fața arabilă. Credem însă că, dată fiind structura specifică de 
producție din aceste zone deficitare. în cereale producătoare de 
furaje concentrate, precum și condițiile specifice de desfășurare 
a lucrărilor agricole, principala forță de tracțiune animală tre
buie să o reprezinte boul. în. același timp, nu trebuie neglijată 
folosirea cailor de tracțiune ușoară pentru diferite lucrări de 
transporturi (inclusiv din exploatările forestiere), ca și a celor



de povară, a căror necesitate va deveni tot mai evidentă pe 
măsura intensificării producției pe pășunile de munte, prin tre
cerea pe scară largă la organizarea de tabere de vară pentru 
animalele de pășune (taurine și ovine) din zonele de șes.

Probleme deosebite ridică și folosirea animalelor de tracțiune 
în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori. Acestor 
gospodării le reveneau 14% din efectivul de cabaline și cea mai 
mare parte a efectivului de măgari. Executarea lucrărilor agri
cole pe suprafețele mici ale loturilor personale aflate în vatra 
satului, dar mai ales a transporturilor de interes productiv și 
gospodăresc face din cal și măgar un prețios auxiliar în acțiu
nea de valorificare superioară a tuturor resurselor de producție 
din gospodăriile personale.
Domeniul de rentabilitate al transporturilor hipo

MAREA PRODUCȚIE agricolă socialistă mecanizată — prin 
însăși natura ei de valorificare pe baze economice, raționale, a 
tuturor resurselor de producție — nu înlătură, ci își subordo
nează. forța de. tracțiune animală. Foarte edificatoare din acest 
punct de vedere sînt rezultatele cercetărilor la care ne-am 
referit mai înainte, localizate într-un număr de cooperative 
agricole de producție din județul Buzău, atît în zona de șes cît 
și în zona de deal a acestuia.

Pe domenii de activitate, la actuala structură de producție din 
cooperativele agricole investigate, circa 70% din consumul de 
zile-perechi animale (z.p.a.) au loc în sect.orul producției vege
tale, îndeosebi pentru transporturi : de îngrășăminte (circa 1/5), 
de produse agricole (circa 1/3), de furaje pentru animale (1/10 — 
1/5), transportul cooperatorilor la cîmp (pînă la 1/10), precum și 
transport de sămînță la.cîmp, transport pentru construcții, pen
tru lucrări de irigații, transport de apă pentru plantatul tutu
nului (în șes) sau pentru stropitul viței de vie (pe dealuri) etc. 
în concordanță cu structura culturilor, aproape 2/3 din consu
mul total de z.p.a. revine culturilor de porumb (aproape 2/5) și 
de grîu, urmate de culturile de legume, sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui, lucerna, și tutun. în cazul în care caii sînt folosiți și. Ia 
executarea unor lucrări agricole, peste 4/5 din consumul de 
z.p.a revin cositului (aproape 2/3) și prășitului, urmate de com
baterea dăunătorilor și de greblat.

Folosirea cailor de tracțiune prin excelență la transporturi pro
ductive și gospodărești se explică' prin eficiența economică mai 
ridicată (costul mai redus) al acestei surse energetice în compa
rație cu cea mecanică (mai ales autocamioane). Chiar pe plan 
mondial, se apreciază că. vehiculele, cu tracțiune animală sînt com
plementare mijloacelor de transport mecanizate, dînd o eficiență 
mai ridicată în cazul transporturilor de încărcături mai mici (ca 
greutate, dar care pot fi voluminoase — ca paiele, cocenii, furajele 
etc.) pe distanțe - scurte. Rentabilitatea superioară a mijloacelor, de 
transport cu tracțiune animală în comparație cu autocamioanele sau 
tractoarele este și mai evidentă în cazul în care timpul de încărcare 
și de descărcare este mare în; raport cu. durata transportului pro- 
priu-zis. Ținînd seama de investițiile necesare,, pentru a fi rentabil, 
un autocamion trebuie să parcurgă zilnic o distanță de cel puțin 
150 km. De aici se vede cît este de neeconomică folosirea autoca
mioanelor sau tractoarelor la transportul de pe:cîmp al cocenilor.de 
porumb,, paielor, finului strîns în. căpițe,, precum și al știuleților de 
porumb depozitați temporar în, cîmp și a căror încărcare și descăr
care se face manual.

Din. datele de cam dispunem, din activitatea unor cooperative 
agricole de producție rezultă: că transporturile de fibroase nebalo 
tate sînt mai ieftine cînd se execută cu tracțiune animală (cai) pînă 
la distanța de 7 km com.partiv cu tractorul cu o remorcă de 4 tone, 
pînă la distanța de 6,4 km comparativ cu tractorul cu o remorcă de 
5 tone și pînă la 5 km comparativ cu tractorul cu două remorci. 
Transportul unei tone de fibroase pe un km costă cu 97% mai mult 
cînd este folosit tractorul cu o remorcă de 4 tone și cu 64,4% mai 

• mult cînd este, folosit tractorul cu o remorcă de 5 tone, în com
parație cu vehiculul tractat de 2 cai. Costul transportului de gunoi 

•'de grajd (pe tonă/km) rămîne mai redus cînd se execută cu caii 
/ pînă Ia distanța de. 2,45 km. în cazul transporturilor de rădăclnoase 

(sfeclă de. zahăr, cartofi), costul (pe tonă/km) este mai mic la trac
țiunea animală pînă la distanța de 4,85 km (dai- starea drumurilor 
în. perioada de toamnă tirzie și ploioasă face ca această limită să 
atingă valori mult mai mari). Transporturile cu tracțiune animală 
de grîu, orz, ovăz etc., sînt mai ieftine comparativ cu tractorul pînă 
la distanța de 2,95 km și numai pină la distanța de 2,65 km compa
rativ. cu autocamionul. Cit privește transportul porumbului știuleți. 
folosirea mijloacelor de transport hipo costă mai puțin decit folosi
rea tractorului (tot pe tonă/km)' pînă la distanța de 3 km.

Desigur că acestea sînt limite orientative, determinate în anu
mite condiții (înainte de actualizarea prețurilor la combustibil, res
pectiv motorină și benzină), ele puțind varia în funcție de schim
barea parametrilor pe baza cărora au fost determinate. Cert este 
însă un lucru : în domeniul transporturilor intragospodărești (nu 
mai amintim de cele din interiorul fermei), folosirea energiei ani
male este mai rentabilă deeît a celei mecanice (între anumite limi
te). Această concluzie este valabilă și pentru transportul personalu
lui de conducere și îndrumare, unde revenirea la clasica șaretă' cu 
un cal nu numai că poate aduce economii în exploatare, dar mărește 
și capacitatea de percepere a realităților din teren, contribuind Ia o 
mai bună înțelegere a lucrurilor.

Critici care nu țin seama de realități

PRIN URMARE, departe de a-și fi epuizat rolul istoric în 
dezvoltarea agriculturii — și împotriva dorinței nemotivate a 
unora de a grăbi ieșirea animalului de tracțiune din tabloul 
satului contemporan — energia animală se dovedește la fel de 
utilă pentru progresul agriculturii ca șî cea mecanică, față de 
care ocupă o poziție.— este adevărat — complementară, dar de 
neînlocuit.2)

h Gindirea economică agrară din țara noastră a anticipat de altfel, 
această concluzie. La hotarul dintre, secole, marele nostru economist 
agrar George Maior scria : „Orieît. de mult a-r. fi cîștigat puterile ne
însuflețite ale naturii-abur, apă, electricitate — în agricultură și la 
mijloacele de transport și comimic-ațlune, totuși ele nu vor putea 
substitui vreodată forma musculară a vitelor... Economia fără, vite — 
deși este în parte posibilă, înlocuind forța vitelor prin forța de aburi 
la arat, comunicațiune și> transport-, iar gunoiul de grajd prin îngrășă
minte chimice, totuși după experiențele de pînă aci s-a dovedit că ea 
nu se. poate menține pentru durată , și nici a o practica timp mai în
delungat fără a deteriora : condiția, fizică a. pămîntului... Fără vite de 
muncă bune și suficiente. nu. se poate face agricultură sistematică".

3) Tocmai pe această bază, Raportul Grupului special rentru energie 
rurală (inclusiv utilizarea energjei. în agricultură), elaborat de- Grupul 
pregătitor al Conferinței Națiunilor Unite privind, sursele de energie, 
nouă și reînnoibilă și prezentat la cea de-a treia: sesiune din 30 martie 
— 1Ț aprilie 1981, recomanda : „O atenție sporită ar trebui acordată 
tracțiunii animale și ameliorării atelajelor și instrumentelor agricole. 
Dat fiind, faptul, că. mari suprafeței sînt necesare: pentru a asigura, ali
mentația animalelor; de;.tracțiune chiar, când acestea nu. lucrează,, posi
bilitățile pe care le-oferă această sursă de energie sînt Limitate în. caz 
de penurie de teren, cel puțin cînd recoltele nu, au un randament foarte 
ridicat. Utilizarea animalelor de tracțiune contribuie totodată la reali
zarea obiectivului care constă în intensificarea producției și creșterea 
randamentelor"..

Pe de altă parte, cei care în mod subiectiv, fără o funda
mentare corespunzătoare, pretind că animalele de tracțiune 
„rivalizează cu-omul" în folosirea terenului, trec cu vederea un 
element esențial : din categoria animalelor de tracțiune nu fac 
parte nici porcinele; nici păsările. Cea mai mare parte a ali
mentației animalelor de tracțiune se bazează pe produse vege
tale de care omul nu se servește, ele consumă furaje care, altfel, 
ar fi pierdute pentru economie. Prin urmare, creșterea animale
lor de tracțiune nu numai că ar permite valorificarea superioară 
a pășunilor și fînețelor naturale, dar — prin îngrășămîntul na
tural produs — ar contribui la creșterea randamentului acestora. 
Este adevărat însă că ele intră în concurență cu animalele de 
producție, limitînd resursele furajere ale acestora. în realitate, 
nu prezența, ci insuficiența animalelor de tracțiune limitează 
resursele furajere ale țării. Să avem în vedere numai pierde
rile — cantitative și calitative — de furaje, datorate întârzierii 
recoltatului, transportului și depozitării, tocmai datorită lipsei 
de animale de tracțiune, cele mai indicate pentru asemenea 
transporturi. Există deci loc sub soare și pentru animalele de 
producție și pentru cele de tracțiune — interacțiunea lor favori- 

: zînd sporirea producției atît vegetale, cît și animaliere.3)
O altă „critică" are în vedere caracterul sezonier al utilizării 

animalelor de tracțiune, faptul că acestea consumă și în zilele 
; în. care nu participă la activități agricole. Aceasta nu înseamnă 
că nu se poate organiza utilizarea energiei animale și în timpii 
„marți" din agricultură. Transportul gunoiului de grajd la cîmp 
în perioada de iarnă (tradiție pierdută, tocmai datorită insufici
enței animalelor de tracțiune, care pot pătrunde pe traseuri 
inaccesibile tractorului), transportul furajelor voluminoase de 
la locul de depozitare la grajd, aprovizionarea cu. îngrășăminte 

. chimice, cu semințe etc. — ca să nu mai vorbim de necesitățile 
de transport-pentru-activitățile productive neagricole de la sate 
— sînt tot atîtea direcții de folosire mal uniformă în cursul 
anului a animalelor de tracțiune, astfel că durata de utilizare 
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Revifatizarea unor activități agricole eficiente

CULTURA CIUPERCILOR - 
o importantă sursă alimentară

Realizarea programului 
privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială pentru 

asigurarea populației cu produse agri
cole animale și vegetale, elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită 
a. tovarășului Nicolae Ceaușescu, impu
ne luarea unor măsuri ferme pentru va
lorificarea la maximum a întregului 
potențial agricol, a tuturor resurselor 
care pot contribui la îmbunătățirea ca
litativă și cantitativă a consumului 
populației. în acest context, producția 
de ciuperci se înscrie ca una din resur
sele a cărui potențial economic și ali
mentai’ este încă slab valorificat.

Estimată la aproximativ 1 800 tone, 
producția de ciuperci este concentrată 
în numai cîteva unități. Astfel, cel mai 
mare producător este I.A.S. Arad, la 
care se adaugă Ferma 5 Mogoșoaia (sec
torul agricol Ilfov), C.A.P. Stoicănești 
(județul Olt), C.A.P. Bucov (județul Pra
hova) și alte cîteva unități. în gospodă
riile populației, unde se poate dezvoltă 
în condiții dintre cele mai bune, pro
ducția realizată este cu totul nesemni
ficativă. Din cele prezentate ne putem 
da seama că această activitate este de
parte de a asigura valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și de mun
că din unitățile agricole, de a contribui, 
așa cum ar trebui, la satisfacerea nece
sităților de consum ale populației.

Se poate spune că în țara noastră, 
cultura ciupercilor a cunoscut tendințe 
diferite, dezvoltîndu-se mai mult prin 
inițiativa proprie a cultivatorilor sau în 
urma campaniilor de presă. Astfel, 
după ce în perioada anilor ’70—’75 pro
ducția de ciuperci a cunoscut un oare- i 
care reviriment — înființîndu-se chiar > 
magazine specializate în vînzarea ciu
percilor — treptat, cantitățile puse la 
dispoziția cumpărătorilor, direct pe pia
ță, au scăzut simțitor, numărul cultiva- i 
terilor individuali, ca și cei din unitățile 
socialiste, reducîndu-se treptat. Această 
situație a fost determinată atît de fap
tul că producția de'ciuperci nu a fost, 
coordonată pe bază de plan sau a unui 
program de perspectivă, cît și datorită 
unor deficiențe de ordin tehnic, legate 
de posibilitatea asigurării miceliului ne
cesar însămînțărilor. Această situație 
este regretabilă dacă avem în vedere 
avantajele deosebite pe care ie aduc 
ciupercile cultivatorilor individuali sau 
unităților socialiste.

Creșterea gradului de folosire a 
pămîntului

DEZVOLTAREA intensivă și multila
terală a agriculturii noastre socialiste 
impune — pe lîngă eforturile care se 
fac pentru modernizarea și dezvoltare^ 
bazei tehnico-materiale — utilizarea cu 

maximă responsabilitate a principalului 
mijloc de producție din agricultură — 
pămîntul. în acest context, noțiunea de 
folosire la maximum a pămîntului a 
fiecărei, palme de pămînt, așa cum zice 
gospodarul harnic, trebuie reconsidera
tă, extinsă în conținut, lărgind granița 
a ceea ce înțelegem de obicei prin acest 
lucru și anume suprafața ocupată cu 
plante. Este necesar să includem în a- 
ceastă categorie și unele spații constru
ite, deoarece în acestea prin inițiativă 
și spirit gospodăresc se pot cultiva flori, 
legume, ciuperci etc. Prin particularită
țile de cultură, ciupercile măresc gra
dul de folosire a pămîntului. ele putînd 
fi cultivate în sere și solarii dezafectate, 
răsadnițe, forturi și cetăți vechi, tune
luri și galerii de mină, bordeie etc. De 
asemenea, ele pot fi cultivate în pivni
țele caselor, magazii (cămări), balcoane, 
terase etc. Folosind și spațiul asigurat 
de un ghiveci mai mare, putem spune 
că ciupercile nu necesită decît inițiativă 
și dorință de a le cultiva.

Valorificarea superioară a unor 
resurse secundare

CIUPERCILE au și avantajul reintro
ducerii în circuitul economic a unor re
surse secundare de natură agricolă și 
neagricolă. Astfel, substratul necesar 
cultivării ciupercilor, în funcție de soi, 
poate fi format din paie, ciocălăi de 
porumb, rumeguș de foioase, hîrtie, 
frunze de stejar, deșeuri textile etc. 
Pentru suprafețe mari, fabricile de 
hîrtie sau de industrializare a lemnu
lui sînt surse sigure de procurarea unor 
materiale care, de obicei, se aruncă 
(rumeguș, coajă de copac, crengi, așchii 
de lemn etc.) De asemenea, alte mate
riale se găsesc la fel de ușor, în gos
podărie, sau în afara el, deșeuri de 
hîrtie și deșeuri textile de bumbac, 
frunze de stejar etc. în cooperativele 
agricole de producție, paiele și ciocălăii 
de porumb se obțin din activitatea de 
producție și nu ridică probleme de 
aprovizionare și transport.

Unele specii de ciuperci folosesc gu
noiul de grajd provenit de la majori
tatea speciilor de animale (cai, vaci, 
porci, păsări). La toate acestea trebuie 
adăugat și faptul că materialele folo
site ca substrat în cultura ciupercilor 
pot fi introduse sau reintroduse în cir
cuitul agricol ca îngrășăminte natu
rale. La aceste materiale se mai folo
sesc, în cantități mici, ca amendamente, 
carbonat de calciu (cretă furajeră) sau 
var stins, care, de asemenea, se pot 
procura ușor la un cost aproape nesem
nificativ.

Avantaje economice mari

DACĂ ÎN GOSPODĂRIA personală 
cultura ciupercilor reprezintă, printre 
altele, o modalitate plăcută de ocupare 
a timpului liber și numai într-un număi’ 
mic de cazuri se pune problema renta
bilității, în unitățile socialiste rentabi
litatea constituie primul argument în 
cultivarea ciupercilor. De la început 
trebuie precizat faptul că, alături de 
celelalte avantaje, cultura ciupercilor 
asigură, în anumite condiții, o eficiență 
economică destul de mare. în funcție 
de substratul pe care se cultivă (celu
lozic sau pe gunoi de grajd), producția 
obținută poate fi de 7—11 kg/m2 și une
ori chiar mai mare. Din 100 kg ciocălăi 
de porumb, 8 kg de boabe de orz și 
5—6 kg carbonat de calciu, se poate asi
gura — prin pregătire, conform rețetei 
— un amestec pentru 4—5 m2 de cul
tură, de pe care se poate obține o pro
ducție de 35—45 kg ciuperci în timpul 
unui ciclu.

O problemă de fond ce se pune în 
cultura industrială a ciupercilor și de 
care depinde eficiența acestora este spa
țiul și perioada în care se cultivă. Ast
fel, dacă se cultivă toamna-iama în 
spații cu încălzire termică, eficiența este 
mai scăzută. în acest caz, se recoman
dă folosirea spațiilor în care se poate 
utiliza căldura reziduală. Cel mai eco
nomic este cultivarea ciupercilor în pe
rioada primăvară-toamnă, în spații fără 
încălzire, în această perioadă putîndu-se 
obține două cicluri de cultură. De exem
plu, se însămînțează în martie și se în
cheie primul ciclu în mai-iunie, urmînd 
ca al doilea ciclu să înceapă cu însă- 
mînțarea în luna august și recoltarea 
în octombrie-noiembrie.

Pentru a sublinia mai bine aspectele 
de ordin economic ale culturii ciuper
cilor redăm în continuare cîteva as
pecte ale costurilor de producție reali
zate la Ferma nr. 5 Mogoșoaia. Astfel, 
la specia bureți, pentru obținerea unui 
kg de ciuperci se folosesc materiale în 
valoare de 3,47 lei (1,75 kg paie de grîu, 
0,25 kg ciocălăi de porumb, 0,1 kg car
bonat de calciu și 0,14 kg miceliu de 
ciuperci). La aceasta se adaugă mano
pera de 3,5 lei, rezultînd în total 6,97 
lei cheltuieli directe.

în cazul ciupercii albe, costul mate
rialelor se ridică la 4,43 lei pe kg ciu
perci determinate în principal de 7 kg 
gunoi de cal, 0,9 kg gunoi de păsări, 
0,8 kg paie de grîu, 0,3 kg ciocălăi po
rumb, 0,2 kg carbonat de calciu și 0,05 
kg miceliu. Adăugind și manopera, în 
acest caz de 7 lei, se obțin în final 11,43 
lei cheltuieli directe pentru un kg' de 
ciuperci. Dacă avem în vedere că pre
țul de livrare al ciupercilor este cu
prins între 17 și 28 lei/kg, în funcție de 



specie și calitate, rezultă un important 
beneficiu. La un preț mediu de vînzare 
de 20 lei/kg și o producție de 10 kg/m2, 
rezultă o valoare a producției de 200 lei 
pe m2 și un venit net — în funcție de 
cheltuielile directe (10 lei/kg) — de 100 
lei pe ciclu de cultură. în două cicluri 
de cultură obținute în perioada de pri- 
măvară-toamnă, în spații neîncălzite, cu 
o suprafață modestă de 100 m2 se pot 
obține venituri nete de peste 20 000 lei. 
Așa de exemplu, C.A.P. Bucov — în 
cadrul căreia creșterea ciupercilor a 
căpătat un caracter industrial — obține 
pe o suprafață de 6 000 m2 (de pe care 
se recoltează peste 130 t ciuperci) o va
loare a producției de peste 3,5 milioane 
Tei ; o parte importantă a recoltei este 
.destinată exportului. Apreciem că prin 
producerea ciupercilor în cantități su
perioare și crearea unor secții de pre
lucrare în cadrul cooperativelor, veni
turile acestora pot crește și mai mult, 
la acest lucru adăugîndu-se și faptul 
că' se asigură și o sporire a gradului de 
ocupare a forței de muncă.

în cazul producătorilor individuali, 
care au posibilitatea vînzării ciupercilor 
direct pe piață, veniturile ce pot fi ob
ținute sînt și mai substanțiale. Compa
rativ cu culturile de cîmp (grîu, porumb 
etc.) valoarea producției pe m2 cultură 
este de peste 200 ori mai mare, iar față 
de cultura viței de vie de peste 40 ori. 
Aceste cifre demonstrează grăitor gra
dul de intensificare pe care-1 poate asi
gura producției agricole cultura ciuper
cilor.

Din cele prezentate, rezultă oportuni
tatea și posibilitatea valorificării la 
maximum a acestei activități simple și 
rentabile, atît de către unitățile agrico
le, cît și de producătorii individuali, 
școli, cantine, unități de alimentație 
publică etc. Trebuie subliniată, în. acest 
sens, inițiativa unităților de alimentație 
publică din București, care sub asis- 

ten ța tehnică a specialiștilor de la Fer
ma 5 Mogoșoaia, au organizat cultura 
ciupercilor în spațiile mari, disponibile 
în pivnițele restaurantelor, acest lucru 
asigurând obținerea unoi- multiple a- 
vantaje atît pentru consumatori cît și 
pentru unități. Deși mai timid și unele 
unități agricole cooperatiste din sectorul 
agricol Ilfov (C.A.P. Periș, C.A.P. Do- 
brotești etc.) au luat inițiativa de a 
organiza crescătorii de ciuperci în spa
țiile din unele grajduri dezafectate.

Avînd în vedere că în majoritatea 
unităților agricole se găsesc suficiente 
spații posibile de utilizat, iar materia
lele și forța de muncă nu lipsesc, con
siderăm că este necesar ca organele 
agricole să facă mai mult în direcția 
coordonării și sprijinirii acestei activi
tăți. Tot în acest sens, considerăm că 
este util ca prin magazinele de specia
litate să se pună la dispoziția celor in
teresați, material de însămînțat, sub
stanțele chimice necesare tratamentelor, 
unelte și accesorii, documentație tehnică 
etc. Asigurarea unor prețuri stimulative 
producătorilor individuali, facilități în 
procurarea unor materiale și organiza
rea unui sistem simplu de colectare a 
cantităților suplimentare de ciuperci, 
apreciem că vor contribui la sporirea a- 
portulul acestei categorii de producători 
la creșterea producției de ciuperci. Can
tități însemnate de ciuperci se pot ob
ține în mod eficient valorificând spațiile 
din galeriile de mină.

Pe linia creșterii eficienței și a pro
ducției de ciuperci, considerăm că este 
necesar să se exploreze posibilitatea, 
cultivării dirijate a ciupercilor direct 
în pădure. De asemenea, se poate avea 
în vedere și posibilitatea valorificării 
potențialului de producție a unor soiuri 
din flora spontană prin aclimatizarea 
acestora în condițiiletde creștere indus
trială sau prin dirijarea creșterii lor în 
mediul natural, prin supraînsămînțări 

și protejare, valorificând în mod superior 
ceea ce natura ne pune la dispoziție 
gratuit. Totodată, considerăm că este 
necesară elaborarea unui program spe
cial cu privire Ia organizarea și dez
voltarea producției de ciuperci în țara 
noastră.

O modalitate simplă de 
îmbogățire calitativă și 
cantitativă a meniului

NU ÎN CELE DIN URMA, trebuie să 
evidențiem calitățile nutritive ale ciu
percilor, faptul că ele pot fi consumate 
ca atare sau în combinații cu alte ali
mente, pregătite într-un număr foarte 
mare de moduri, fapt ce face ca să 
fie apreciate și căutate de consumatori. 
Numite pe bună dreptate „carne vege
tală", ciupercile au un gust plăcut și o 
valoare nutritivă ridicată. Valoarea 
nutritivă este asigurată de conținutul 
de proteină (2,7—4,0%), hidrați de car
bon (3—3,5%), săruri minerale (0,1— 
1%). De asemenea, ciupercile sînt bo
gate în vitaminele B, C, K și D. Dintre 
substanțele minerale conținute se poate 
evidenția prin cantitate fosforul. Avînd 
o putere calorică redusă, dar foarte hră
nitoare, ciupercile se pot folosi atît de 
către cei sănătoși cît și de unele cate
gorii de bolnavi (obezitate, diabet etc.). 
La toate acestea, trebuie adăugat și fap
tul că, prin conservare, ciupercile pot 
fi păstrate pînă la un an de zile, asigu
rând astfel posibilități de completare a 
meniului în perioadele deficitare în 
substanțe hrănitoare.

Gheorghe FRATILA 
Ștefan STRECHE 

Tiberîu TITEA

Energia animală
(Urmare din pag. 11)

sc poate ridica la 200 și chiar 300 de zile pe an (depășind pe 
cea a unui tractor sau chiar autocamion).

Să nu uităm că, pînă în prezent cel puțin, un motor nu 
poate naște alt motor care să-1 înlocuiască la ieșirea lui din 
funcțiune. Or, energia animală prezintă marele avantaj că este 
reînnoibilă ; iapa, vaca, bivolița, măgărița etc., lasă în urma sa, 
pe durata activității ca animal de tracțiune, mai mulți urmași, 
care devin — la rîndul lor — animale de tracțiune. De aici și 
semnificația deosebită a siirsei de energie animală.

Efecte economice „secundare"

CREȘTEREA cabalinelor, în actualele condiții ale pieței in
ternaționale, poate deveni și o sursă valutară demnă de luat în 
considerare. Aportul valutar al unui cal trăpaș vîndut din her
ghelie (pînă la Vîrsta de 2 ani) este de 1 000—2 500 dolari; pentru 
un cal „prelucrat" de 1—2 ani (cînd cheltuielile ae întreținere 
cresc cu circa 10% față de cele pînă la vîrsta de 2 ani), aportul 
valutar este de 15—20 ori mai mare*).

*) Vezi, în acest sens, articolul „Exploatarea cabalinelor : prezent <?i 
viitor44, de I. Teocloru, în R.E. nr. 45/1970 (nota red.)

Mai mult decît atît. Animalele de tracțiune prezintă o serie 
întreagă de alte foloase, de mare însemnătate economică. Băle
garul și urina sînt utilizate ca cel mai complet îngrășământ (o 
treime din agricultorii lumii ie folosesc pentru fertilizarea so
lurilor). La sacrificare, aceste animale furnizează carne, piele, 
copite, oase, singe ș.a., care își găsesc multiple întrebuințări 
în industrie și chiar în alimentație. Carnea de cal, de pildă, se 
caracterizează prin cel mai ridicat conținut de substanțe pro

teice și de glucide, printr-un conținut ridicat de substanțe mi
nerale și prin cel mai redus conținut de grăsime. De aceea, este 
regretabil că, în timp ce organizăm îngrășarea cailor pentru 
export, consumul intern subapreciază carnea de cal, a cărei par
ticipare la fabricație făcuse faima tradiționalului salam de Sibiu. 
Cît privește bălegarul de cal, denumit pe bună dreptate „bio- 
combustibil", el nu este egalat în calitățile calorice nici de cel 
de bovine. Odinioară, întreaga producție de răsaduri și de 
legume timpurii, precum și cea de ciuperci se baza pe folosirea 
acestui „combustibil viu“. înlocuirea lui prin încălzirea tehnică 
sau prin solarii din folii de polietilenă nu numai că s-a dove
dit costisitoare, dar nici nu asigură plantei elementele nutritive 
ieftine pe care le oferă bălegarul de cal. Chiar și părul (din 
coamă) își găsește cele mai diverse și utile întrebuințări, pînă 
Ia site pentru industria moraritului și arcușuri pentru instru
mente de coarde, iar oasele servesc la rafinarea zahărului și, ca 
făină, în furajarea animalelor.

Trecutul istoric apropiat ne obligă și la o altă constatare, de 
ordin social-economic : reducerea forțată a efectivului de ani
male de tracțiune în agricultură a contribuit la procesul de 
migrare a forței de muncă de la sate la oraș. Vechiul țăran, în 
floarea vîrstei, cu calificarea profesională de care dispunea și 
cu atașamentul înnăscut pentru animalul de tracțiune, nu și-a 
mai găsit locul într-o agricultură motorizată, care cerea o nouă 
calificare, o nouă orientare profesională. Nu întîmplător, astăzi, 
lipsa de animale de tracțiune se resimte concomitent cu lipsa 
forței de muncă pentru dezvoltarea zootehniei pe baza noilor 
orientări rezultate din îmbinarea rațională a modernului cu 
tradiționalul.

Animalul de tracțiune, în primul rînd calul, a fost unul din 
primii tovarăși ai omului, cu care acosta a pornit la drumul 
lung și plin de greutăți al făuririi civilizației moderne. Iar pre
zentul istoric no stă mărturie că rolul energiei animale în agri
cultură nu poate fi neglijat.



CITITORII AU CUVÎNTUL
întreținere funcțională

NOILE METODE de organizare a între
ținerii și reparării fondurilor fixe produc
tive, prezentate de dr. Iulian Ceaușu în 
suplimentele nr. 13 și 17/1982 ale „R.E.", 
sînt de deosebit interes și pentru între
prinderea noastră.

Pentru aplicarea metodei de întreți- j 
nere funcțională curentă s-a trecut și la 
noi la unele pregătiri. Astfel, toate uti
lajele au fost predate personalului de- 
servent, care a fost instruit cu privire <a 
modul și obligația de a le curați, de a 
îndepărta impuritățile și agenții po- 
luanți. Pentru fiecare utilaj se întocmesc 
scheme de ungere și instrucțiuni de între
ținere și reparare. Pină în prezent s-au ob
ținut unele rezultate bune, constatate la 
controalele efectuate în zilele de repaus.

în ce privește întreținerea funcțională 
periodică de tip preventiv planificat, se 
încearcă aplicarea ei la atelierul de 
strunguri automate; personalul de întreți
nere aferent a fost trecut de la secția me- 
cano-energetică la acest atelier, urmînd 
ca după stabilirea instrucțiunilor de lucru 
concrete privind lucrările de verificare 
periodică, revizie parțială și revizie gene
rală și după instruirea peisonalului pri
vind executarea acestor lucrări, să se in
troducă această metodă.

intimpinăm însă greutăți in aplicare, 
datorită faptului că aceasta implică ma
jorarea numărului de personal încadrat la 
baza de întreținere a atelierului, care e 
considerat ca făcînd parte din categoria 
..personal indirect productiv".

finind seama de avantajele evidente 
ale noii metode de întreținere și repa
rare, care aduce economii importante, 
considerăm că se impune încadrarea per
sonalului respectiv ca personal direct pro
ductiv.

dr. L. DOINARU
directorul întreprinderii 

mecanică fină Sinaia

Transporturi
IN DOMENIUL transporturilor auto sînt 

posibilități multiple de economisire a car
buranților șijubrifianților, de reducere a 
cheltuielilor Ta beneficiari, lată, de pildă, 
mijloacele de transport auto care aparțin 
de sectorul forestier. Acestea parcurg în
cărcate cu material lemnos distanța din 
pădure la fabricile de cherestea, stații de 
cale ferată sau alți beneficiari în baza 
unui program. La înapoiere pentru o nouă 
reîncărcare cu material lemnos, pentru e- 
vitarea mersului în gol ar putea servi alți 
beneficiari. Prin cooperare aceste mașini 
pot fi folosite Io transportul unor mărfuri 
pentru cooperația de consum, pentru con
strucții forestiere, alți beneficiari județeni.

Gh. LAZANU
Cluj-Napoea

ECOURI

Contracte, stocuri...
CELE RELATATE in articolul intitulat 

„Cînd și cum sînt realizate prevederile 
din contracte", apărut în nr. 6 al R.E.", 
corespund realității. Pentru anul în curs, 

in vederea realizării contractelor econo
mice s-au perfectat - în baza reparti
țiilor primite - contracte cu 'toți furni
zorii; în plus, cu unii dintre cei mai im
portanți în livrarea de echipamente me
canice pentru construcții navale s-au în
cheiat grafice de lucrări cu termene de 
livrare lunare și chiar decadale. Condu
cerea ministerului nostru a inițiat o serie 
de măsuri menite să conducă la îmbu
nătățirea aprovizionării tehnico-materiale 
□ unităților ce compun centrala prin: 
comandamente lunare cu principalii furni
zori conduse de către un adjunct al mi
nistrului, emiterea de dispoziții obligato
rii pentru unii dintre furnizori cu privire 
la respectarea termenelor de livrare, fixa
rea de deplasări comune la unii furnizori 
ale căror produse au o pondere deose
bită în construcțiile navale etc.

Ne exprimăm convingerea că toate - 
măsurile - coordonate cu unele acțiuni 
întreprinse în interiorul centralei noastre 
— vor contribui din plin la realizarea 
pentru anul 1982 a unei discipline con
tractuale corespunzătoare.

Vă mulțumim pentru ideile și sugestiile 
cuprinse în articolul publicat în revista 
dv„ considerînd că acestea ne vor fi de 
un real folos în munca noastră de viitor.

Ion Alexandru MOCANU 
director comercial la Centrala I 

industrială navală din Galați
•k

PROBLEMELE care vzează, printre al
tele, și modul cum au fost asigurate în 
anul 1981 principalele materiale și cum 
se derulează contractele economice perfec
tate pentru semestrul I 1982 pe linie de 
aprovizionare considerăm că au fost ri
dicate într-un moment oportun, fiind și 
de natură să sensibilizeze pe principalii 
noștri furnizori de metal din. subordinea 
Ministerului Industriei Metalurgice pen
tru a-și onora obligațiile contractuale.

Centrala noastră a fost nominalizată 
printre centralele industriale deținătoare 
de stocuri supranormative. în legătură 
cu aceasta vă informăm că s-au valorificat 
de către noi prin redistribuiri 1 454 tone 
laminate feroase. Restul, în cantitate de
5 475 tone, au fost comunicate M.I.C.M.- 
D.A.D. în vederea redistribuirii lor la alte 
centrale industriale din subordinea sa.

C. SOFRONIE 
director economic 

la Centrala industrială de utilaj 
tehnologic, chimic și rafinării

★

ARTICOLUL apărut în „Revista eco
nomică" nr. 6 a reușit să cuprindă o se
rie de probleme deosebite în care se re
găsește și Centrala industrială de auto
vehicule pentru transport Brașov, în ceea 
ce privește „valorificarea superioară prin 
efort propriu a materiilor prime disponi- 
bile“ prin „eliminarea mai rapidă a stocu
rilor supranormative", C.I.A.T. Brașov a 
luat măsuri de redistribuire directă vin in
teriorul centralei a 1 025 tone laminate fi 
nite pline de oțel, 410 tone țevi construc
ții, 160 tone oțel calibrat, 361 tone profile 
formate la rece. Pentru cantitatea do
6 600 tone materiale feroase s-au into-, 
mit liste care au fost difuzate în ve
derea redistribuirii lor în cadrul centra 
lelor M.I.C.M.

C.I.A.T. Brașov vo lua măsuri în conți 
nuare de distribuire la sfîrșitul fiecărui 
trimestru sau ori de cîte ori se va dis

pune de organele de sinteză a stocurilor 
supranormative, urmărind prin toate mij
loacele ca ele să fie reduse la minimum.

Augustin MACOVEI
director comercial la Centrala 

industrială de autovehicule 
pentru transport din Brașov

★
PROBLEMELE RIDICATE în „R.E." in le

gătură cu modul de asigurare a unități
lor Ministerului Petrolului cu piese de 
schimb și utilaj petrolier au fost analizate 
de coordonatorii de balanță și uzinele 
furnizoare. Din obligațiile contractuale pe 
anul 1981 la piese de schimb au rămas, 
restante 6,6 mii. lei, reprezentînd diferite 
pistoane, cămăși, pompe extracție din 
fontă și oțel. Acestea nu au putut fi exe
cutate din cauza bazei materiale, care a 
fost asigurată cu întîrziere. Pe primele 
luni ale acestui an însă, obligațiile con
tractuale de piese de schimb au fost li
vrate integral.

Vă informăm că utilajele restante din 
anul 1981 au fost cuprinse în nivelul anu
lui 1982, că lunar se analizează stadiile 
de execuție și de livrare a utilajelor și 
pieselor de schimb contractate, stabilin- 
du-se măsuri corespunzătoare.

Gheorghe TENEA 
director general în M.I.C.M.

★
IN conformitate cu prevederile Legii nr. 

14/1971 modificată și completată cu Le
gea nr. 11/1980art. 137 aliniatul „d“, Cen
trala idustrială de utilaj petrolier și mi
nier s-a preocupat permanent pentru pre- 
întîmpincrrea formării de stocuri supra
normative și pentru readucerea în circui
tul economic o sțocurilor disponibile și 
fără mișcare. Au fost redistribuite în 
anul 1981 3 340 tone, iar în acest an alte 
cîteva mii de tone. în anul 1981 au fost 
oferite bazelor județene 20 050 tone metal. 
Au rămas nepreluate 3 260 t la B.J.A.T.M. 
Prahova, 2 100 t la B.J.A.T.M. Maramureș, 
1 800 tone la B.J.A.T.M. Satu Mare, 1 100 
t la B.J.A.T.M. Vaslui și la alte baze. Pen
tru 1982 unitățile vor raporta trimestrial 
și prin bilanțul contabil valoarea materia
lelor disponibile predate la bazele jude
țene și separat la bazele specializate 
aflate în subordinea coordonatorilor de 
balanțe, în funcție de modificările de plan 
survenite în ultimul timp, se vor face 
resortimentări de materiale la furnizori, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 14/1971.

Menționăm că atit în anul 1981 cît și 
în 1982 M.LC.M.-D.A.D, nu a redistribuit 
nimic din listele prezentate, iar M.I.M.- 
D.G.A.’D. nu a preluat nimic în bazele din 
subordine. Considerăm util ca aceste or
ganisme să acționeze mai eficient, iar 
bazele județene să preia de la unități 
toate materialele de uz general, nu nu
mai pe cele pentru care au cereri și asi
gurată desfacerea imediată.

Se mențin încă greutăți în asigurarea 
bazei materiale datorită restanțelor și li
vrărilor neritmice de la Baza nr. 5 Caran
sebeș, Baza 6 Pestiș, COS. Tîrgoviște, 
întreprinderile de țevi din Roman și „Re
publica".

1 NEGULESCU 
director comercial la

Centrala industrială de utilaj 
petrolier si minier

Pagină realizată de
Emil ZAMFIRESCU



ș CONDUCEREORGANIZARE

de sisteme de evidență, diferite radical ca volum de muncă 
și hîrtie necesar funcționării lor.

Unificarea și tipizarea formularelor

O nouă etapă 
în perfecționarea 

sistemului informațional unitar 
al economiei naționale

CUNOAȘTEREA profundă a proceselor economice și so
ciale reale și formularea pe această bază a unei previziuni 
clare a dezvoltării în perspectivă — atribute esențiale ale 

conducerii științifice, a societății — impun organizarea unui 
control sistematic și a unei bune evidențe în toate sectoarele 
(vieții economico-sociale. In realizarea acestui deziderat și, ca 
atare, și a noului mecanism economico-financiar — supus unui 
proces obiectiv de perfecționare continuă, în funcție de modi
ficările unor factori interni și externi — un rol de mare im
portanță deține raționalizarea sistemului informațional. înce- 
pînd din 1968, pe plan național au fost luate o serie de măsuri 
concrete privind perfecționarea sistemului informațional pentru 
conducere, în care se includ realizarea sistemului de evidență 
unitar — cît mai eficace și cît mai ieftin — al tuturor unită
ților și al economiei naționale, dotarea cu mijloace electronice 
de calcul și utilizarea lor cît mai eficientă, în funcție de dez
voltarea producției diferitelor tipuri de calculatoare și de reali
zarea unor programe eficiente de prelucrare a datelor.

în prezent este realizată baza sistemului de evidență unitar 
ieconomico-social. Astfel, în urma unor temeinice analize au 
fost elaborate (de coordonatorii domeniilor de activitate, în co
laborare cu ministerele și organele centrale și locale de resort) 
jși aprobate (de către Comisia guvernamentală pentru raționali
zarea sistemului de evidență în unitățile socialiste) circa 3 800 
ule formulare comune pe eeonomie, care — tipărite, de regulă, 
Centralizat și utilizate după caz de către toate unitățile — au 
înlocuit zecile de mii de formulare folosite anterior. Din acest 
total, peste 800 sint formulare adaptate la cerințele prelucrării 
automate a datelor, multe din ele fiind utilizate anual în mi
lioane de exemplare (de exemplu : „dispoziție de lucru“ pe 
produse, secții, ateliere și locuri de muncă — 16 mii. exempla- 
re/an ; „bon de consum" pentru ridicarea din magazie a ma
teriilor prime, materialelor, combustibililor etc. — circa 90 mii. ;
„factură" și „foaie de parcurs" — circa 80 mii.).

Cele 112 proiecte de sistem de evidență cadru elaborate 
ș pentru activitățile și subactivitățile din economie (industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, comerț, proiectare, cerce
tare etc.), formularele comune aprobate, precum și indicațiile 
comisiei guvernamentale au constituit baza concepției unitare 
ce a fost avută în vedere la elaborarea a 92 proiecte de sistem 
informațional pentru întreprinderi, centrale industriale, ramuri 
etc. De asemenea, au fost analizate și proiectate sistemele de 
■evidență cadru pentru municipii, orașe, comune.

Cu toate rezultatele destul de importante, în acest domeniu 
■sînt încă multe neajunsuri. Astfel, se consumă un volum de 
muncă și o cantitate de hîrtie exagerat de mari pentru cule
gerea, transmiterea, prelucrarea, circulația și stocarea datelor ; 
se utilizează suporți din hîrtie de dimensiuni exagerat de mari, 
;în forme diverse, conținînd date paralele, fără a se. recurge la 
unificarea lor la nivelele organizatorice respective. în multe 
unități economice, pentru îndeplinirea prevederilor actelor 
normative în vigoare se elaborează și utilizează un sistem de 
evidență exagerat de mare, cu consum nerațional de muncă 

■și hîrtie. De exemplu : pentru urmărirea modului de aplicare 
>a Legii nr. 37/1974 privind retribuirea muncii, neexistînd un 
sistem de evidență cadru pe economie, fiecare întreprindere 
■(mai bine zis, fiecare compartiment care se ocupă în între- 
jprindere de realizarea prevederilor acestei legi) și-a conceput 
iși aplică un sistem propriu de evidență, al cărui volum variază 
(între normal și exagerat de mare. Pentru foarte multe ordine 
jale ministerelor, neexistînd un sistem unitar de evidență în 
vederea aplicării, în întreprinderi se proiectează o diversitate

PENTRU înlăturarea acestor neajunsuri și completarea 
realizărilor deja obținute, s-a trecut — pe baza indicațiilor și 
orientărilor date de conducerea de- partid, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — la o acțiune etapizată de unificare și 
raționalizare a formularelor utilizate în unitățile socialiste din 
țara noastră.

Intr-o primă etapă, care privește formularele comune pe 
eeonomie, colective de specialitate au analizat peste 2 700 de 
formulare și s-au făcut testări în 39 de unități. De asemenea, 
organele coordonatoare ale domeniilor de activitate privind sis
temul informațional au reanalizat cele aproximativ 3 800 de 
formulare aprobate anterior, dintre care au fost eliminate, ca 
nefolositoare, peste 1000. Astfel, în unitățile agricole în care 
s-a făcut analiza (S.M.A., C.A.P., I.A.S.), din cele 649 de for
mulare comune utilizate s-a renunțat la 203 ; în întreprinde
rile industriale, din 625 formulare comune utilizate, 71 au fost 
eliminate și alte 134 au fost raționalizate.

Acțiunea de unificare și tipizare este în plină desfășurare. 
Din analizele efectuate s-au desprins cîteva căi esențiale pentru 
reducerea Ia minimum a numărului documentelor utilizate în 
întreprinderi și alte unități socialiste, printre care :

• realizarea în condiții optime a studiilor de raționalizare 
a sistemului de evidență, pentru o maximă reducere a aces
tuia ;

• găsirea și aplicarea metodelor de comasare și unificare 
a suporților de informații din sistemul de evidență ;

• realizarea sistemului unitar, cadru, de evidență pentru 
aplicarea fiecărui act normativ care reglementează unele acti
vități din economia națională, înlăturîndu-se exagerările apă
rute în această privință ;

• utilizarea pe scară mai largă a mijloacelor electronice 
de culegere, transmitere, prelucrare și stocare a datelor — și 
în special a minicalculatoarelor și a terminalelor — astfel ca 
să se reducă volumul de muncă și consumul de hîrtie pentru 
evidență ;

• stabilirea indicatorilor de plan, pe diferite niveluri orga
nizatorice, la optimul necesar cunoașterii și conducerii activi
tăților economice subordonate nivelului respectiv ;

• acordarea competențelor necesare și posibile tuturor or
ganelor de conducere colectivă, în vederea luării deciziilor ope
rative pe baza datelor concrete, nealterate, cunoscute direct 
din procesul de activitate respectiv.

A ’ P R
întreprinderea de rețele electrice Suceava 
întreprinderea de mașlnl-unelte

1 008 360 35,7

și agregate București 1 644 576 35,0
Regionala de căi ferate București 1 380 440 32,0
Combinatul siderurgic Hunedoara 1 399 512 36,6
întreprinderea „23 August" București 
Centrala de construcțli-montaj București

1 224 514 42,0
1 030 4Î9 11,0

Inspectoratul silvic Prahova 842 363 43.1
întreprinderea NAVROM Constanța 787 335 43,0
Combinatul de prelucrarea lemnului Pitești 946 425 45,0
oficiul de turism Prahova 520 334 64,0

Aceste căi de reducere a numărului de suporți de*infor-  
mații și, în special, a numărului de formulare au fost avute 
în vedere în acțiunea de unificare și tipizare a formularelor 
utilizate în unitățile economico-sociale.

în tabel sînt exemplificate, pe 'baza datelor culese de la 
ministerele (consiliile populare) tutelare, unele rezultate obți
nute. Coloana A indică numărul total de documente existent 
anterior acțiunii de unificare, coloana P — numărul formula
relor comune propuse după analiză, coloana R — reducerea 
(în procente).

Semnificația datelor prezentate în tabel reiese mai clar dacă 
precizăm că în unitățile în care s-au făcut testările, formula
rele comune plus formularele cadru (la care ne vom referi 
mai jos) propuse pentru aprobare au trebuit să cuprindă tota
litatea informațiilor rămase în urma analizelor, din cele con
ținute de formularele (comune + specifice) existente anterior. 
(Procentul de reducere a numărului de formulare este, în ge
neral, apropiat de cel de reducere a datelor conținute în for
mularele existente.)

Clarificarea unor noțiuni specifice

REALIZAREA în bune condiții a activității de unificare, 
comasare și tipizare a formularelor a cerut, ca o premisă, cla-



^CONDUCERE-ORGAMIZARE

rificarea înțelesului noțiunilor respective. Astfel, înțelegem 
prin :

— unificare : realizarea intr-o singură formă a unui formu
lar care pînă acum a existat și circulat, în unități, în diverse 
forme. în principal, unificarea s-a impus și se impune formu
larelor cu date de intrare-ieșire și ieșire în prelucrarea auto
mată a datelor. z (Ca exemplu de diversitate în acest sens pu
tem cita formularele utilizate în gestiunea stocurilor — 
GESTOC, pentru care, din motive nejustificate, s-au proiectat 
un număr exagerat de mare de programe și se utilizează sute 
de forme de formulare, cu aceleași date și în același scop.) 
Esența unificării constă în faptul că aplicîndu-se o singură 
formă, se mărește tirajul formularului respectiv, se reduc 
costul și munca pentru înscrierea, prelucrarea și analiza da
telor ;

— comasare (integrare) ; realizarea, din două, trei sau mai 
multe formulare existente, a unuia nou, prin eliminarea datelor 
paralele (în special a celor fără utilizare) și a circuitelor si
multane și inutile. Noul formular de bază poate avea, even
tual, una sau două variante ;

— tipizare : stabilirea unui conținut de date generale, unei 
forme și unui format unice pentru formularul respectiv, Cînd 
numărul de date variază esențial de la o întreprindere la alta, 
se pot proiecta variante ale aceluiași formular, pe formate de 
mărimi diferite. în fond, variantele nu sînt alte formulare, ci 
aceleași, dar cu date mai puține. De aceea, în analizele ce 
s-au efectuat, variantele nu au fost (și nici nu trebuie să fie) 
considerate în numărul formularelor utilizate de întreprinderea 
sau unitatea respectivă. Utilizarea formularului variantă exclu
de utilizarea celui de bază și invers. Ca atare, numărul formu
larelor de bază utilizat rămîne neschimbat, indiferent de va
riantele proiectate pentru anumite unități.

în acțiunea de unificare și tipizare a formularelor a fost 
și este necesar să se realizeze formulare cadru și formulare 
model.

Formularul cadru este un formular care nu-i tipizat inte
gral, în sensul că nu i se pot proiecta structura logică a da
telor generale și formatul. Se pot stabili (tipiza) denumirea, 
conținutul, numărul de informații și modul de tipărire. Prin 
denumire se stabilesc clar scopul și conținutul general de date. 
Formularul cadru poartă un cod general ; din el pot rezulta 
mai multe formulare tipizate specifice, cu coduri specifice.

Formularul model este, de asemenea, un formular netipizat, 
deoarece formatul-(mărimea) lui variază în funcție de numă
rul datelor ce se înscriu în el de către fiecare unitate. La acest 
fel de formular se tipizează denumirea și în special structura 
logică a datelor generale. Formularul model diferă radical de 
cel cadru, în sensul că din el nu se pot proiecta mal multe 
formulare specifice, ci un singur formular, cu mărimi diferite.

Din cerințele concrete ale întreprinderilor și altor unități 
în care s-au efectuat studiile de unificare și tipizare a rezultat 
necesitatea aprobării unor formulare variante la cele apro
bate. Avem deci : formular comun — cel utilizat în unitățile 
din subordinea a două sau mai multe ministere și organe cen
trale : formular comun de bază — cel utilizat în proporția cea 
mai mare, in majoritatea întreprinderilor și altor unități din 
ramura sau ramurile economiei ; formularul comun variantă 
a celui de bază — utilizat în cazurile în care, datorită unor 
condiții specifice, nu este posibilă sau nu se justifică economic 
folosirea formularelor de bază. (De exemplu : „fișa tehnologi
că" de bază pentru prelucrări la rece în industria construc
țiilor de mașini se utilizează numai în întreprinderile mari, cu 
acest profil, ale ministerului de resort, în care operațiile pen
tru realizarea unui produs^sînt foarte numeroase, iar tipurile 
de produse diferă de la o perioadă la alta. Pentru aceeași teh
nologie, în cadrul întreprinderilor care produc permanent un 
produs destul de simplu, cu un număr mic de operații, nu este 
necesar să se folosească fișa tehnologică de bază — și, ca atare, 
s-a considerat utilă și economică utilizarea unei fișe tehnolo
gice cu mult mai puține date, deci o variantă a fișei tehnolo
gice de bază, cu un format mai mic și un număr de coloane 
sau rînduri redus. Important este că, în general, într-o între
prindere se utilizează pentru scopul respectiv o singură fișă 
tehnologică — fie cea de bază, fie varianta ei. în concluzie, 
numărul real, al formularelor comune este cel al formularelor 
de bază.

Eforturile depuse în vederea unificării și comasării formu
larelor comune și specifice au de pe acum rezultate semnifi
cative, dar analizele (în special pentru formularele specifice) 
sînt încă în plină desfășurare : datele provizorii indică posibi
litatea reducerii în această nouă etapă — în funcție și de unele 
îmbunătățiri de adus, în acest sens, actelor normative actuale — 
cu 23—25% a volumului de muncă și consumului de hîrtie 
pentru evidență.

dr. P. ALIU

Sistemul de conducere
și sistemul informaționalDIN PUNCT DE VEDERE sistemic, întreprinderea reprezintă o unitate tehnico-economică concretizată prin existența unui proces tehnologic global, ce reunește toate procesele parțiale de transformare a obiectelor muncii în produse finite. Acest proces determină relații de interdependență tehnologică reciprocă și raporturi de pro- porționalitate între mărimea diferitelor Subsisteme productive componente. Planificarea, organizarea și- urmărirea activității întreprinderii sînt asigurate de aparatul de conducere (procesul decizional) la diferite nivele ierarhice, prin decizii luate pe baza datelor din interior (procesul operațional), ceea ce presupune un sistem informațional rațional și eficace.Concepțiile moderne privind organizarea unui sistem de conducere asigură posibilitatea autoreglării activităților, avînd la bază principiile ciberneticii privind1 structura elementelor de comandă. Principiul conexiunii inverse implică emiterea informațiilor de comandă (deciziilor), după prelucrarea informațiilor primite din execuție privind desfășurarea activității, în scopul reglării acesteia. Mecanismul constă in primirea datelor atit din interiorul activității, cît și din afară, realizarea de modele matematice și algoritmice pe baza . metodelor cercetărilor operaționale, pentru prelucrarea datelor (fie manual, fie cu mijloace moderne de calcul), în scopul găsirii unor soluții optime care să asigure echilibrul între resursele materiale și umane, sarcinile de producție și îmbunătățirea indicatorilor de eficiență (productivitate, cost etc.).Eficiența soluțiilor adoptate, în general a activității dc conducere din întreprindere depinde într-o măsură hotărîtoare de existența unui sistem informațional cit mai operativ, cu responsabilități precise pentru fiecare treaptă ierarhică și care să permită dirijarea producției „din mers“ prin înlăturarea la timp a tuturor abaterilor de la realizarea normală a sarcinilor prevăzute în planuri și programe. Aceasta se materializează prin proiectarea și implementarea unor organisme de organizare și funcționare reale, in perfectă concordanță cu gradul de dezvoltare al întreprinderii, utilizînd tehnici de colectare, transmitere, prelucrare și stocare a datelor, in așa fel îneît organele de conducere să primească în timp util informații oportune pentru luarea deciziilor și tot în timp util informațiile de comandă să fie transmise direct organelor avizate, eliminîndu-se paralelismele, intersectările, circuitele lungi etc., care îngreuiază procesul de conducere și reduc eficiența activității întreprinderii.Pentru ca sistemul să fie eficient, trebuie implementate, potrivit necesităților specifice, o serie de concepte noi și anume : • perfecționarea cadrelor de conducere, pentru a fi capabile să utilizeze corect sistemul, pe fiecare treaptă ierarhică ; • descentralizarea procesului de luare a deciziilor pînă la nivelul cel mai de jos la care acestea pot fi luate (ceea ce mărește spiritul de răspundere și capacitatea de gîndire a conducătorilor respectivi) ; • stabilirea de responsabilități pentru orice decizie care implică fonduri bănești de prevederile cheltuieli (cel ce tuarea unor cheltuieli siguranța eficienței propunerii sale) ; • utilizarea indicatorilor de eficiență și competitivitate ca regulator al producției ; • aplicarea principiului muncii colective ca mod curent de lucru, imprimînd fiecărui conducător spiritul de echipă în luarea deciziilor, paralel cu creșterea responsabilității sale individuale pentru realizarea sarcinilor ce-i revin din hotărîrile adoptate în colectiv ; © însușirea și aplicarea unor metode noi de conducere, adaptate la cerințele progresului științific și tehnic, pentru antrenarea conștientă și activă a tuturor participanților la conducerea colectivă în vederea obținerii unor rezultate din ce în ce mai bune : • folosirea mijloacelor moderne de calcul și a tehnicilor de

antrenarea de suplimentare față bugetului propune să de efec- aibă

analiză în probleme dc organizare și conducere.Schema de mai sus prezintă fluxul informațiilor într-un astfel de sistem de conducere.In condițiile imperativului unei noi calități în activitatea economică a întreprinderilor industriale, succesul depinde din ce în ce mai mult de optimizarea acțiunilor conducerii atît pentru prezent cît mai ales pentru viitor.
Petre ȘUTRU 

Alexandru CIUPERCĂ



RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI

Inaugurăm în acest număr o nouă rubrică, în care revista își propune 
să răspundă la întrebări pe marginea unor probleme actuale, de larg interes.

O cerință esențială a dezvoltării pe baze sănătoase a economiei mon
diale, a ameliorării situației de pe piețele internaționale o constituie cobo- 
riiea dobînzilor practicate la creditele bancare la niveluri rezonabile, în inte
resul tuturor statelor. In legătură cu această necesitate strigentă publicăm 
articolul de mai jos.

PfmiKll PE TERMEN SOIRE Șl MEOIll

ALE EVOLUJIEI RATEI OOBÎNZII PE PLAN INTERNATIONAL

PRINTRE cele mai importante fe 
nomene de agravare a situație 
economice mondiale se număr 

evoluțiile din ultima vreme de pe pie 
țele financiare internaționale caracteri 
zate prin creșterea exagerată a nivelu
lui dobînzilor bancare. Așa cum se știe, 
politica monetară restrictivă promo
vată de unele țări occidentale, în 
mod deosebit de S.U.A., a avut 
efecte în lanț , declanșînd majo
rarea dobînzilor și la alte categorii de 
credite. Rata dobînzilor preferențiale a 
ajuns în S.U.A. în vara anului 1981 la 
aproape 24% — racord absolut în isto
ria economiei americane — iar cele
lalte țări occidentale au procedat la rîn- 
dul lor la majorarea ratei dobînzilor pe 
piețele naționale de capital pentru a 
atenua efectele negative ale politicii 
dobînzilor excesive a S.U.A. în conse
cință, s-a declanșat un adevărat „răz
boi al dobînzilor" „ o cursă ascendentă 
generalizată a ratei dobînzilor pe pie
țele naționale și internaționale de capi
tal. Procesul de creștere a ratei dobîn
zilor s-a transmis de pe piețele mone
tare din țările occidentale la toate ca
tegoriile de credite, inclusiv la cele pe 
termen lung acordate de instituțiile fi
nanciare internaționale. De exemplu, 
Banca Mondială — care la rîndul ei 
folosește și resurse împrumutate de pe 
piețele occidentale de capital — a ma- i 
jurat substanțial în ultimii ani rata do
bînzilor la creditele acordate în scopul 
realizării unor proiecte de dezvoltare, 
de la 7—8% în 1977 la 11.6% în prezent.

Factor de agravare a 
decalajelor internaționale

ESCALADA continuă a ratei dobînzi
lor s-a suprapus peste celelalte fenome
ne de criză din ecojjomia mondială — 
criza energetică și a materiilor prime, 
inflația, fluctuațiile cursurilor de schimb, 
dezechilibrele plăților internaționale, 
datoria externă a țărilor în curs de dez
voltare — agravîndu-le și făcînd tot 
mai dificilă sarcina depășirii lor.

în condițiile interdependențelor cres- 
cînde din economia mondială contem
porană, efectele nefavorabile directe și 
indirecte ale nivelului exagerat al do
bînzilor se resimt în toate țările, mari 
sau mici, dezvoltate sau în curs de dez
voltare. cu atît mai mult cu cît în epoca 
noastră utilizarea creditelor este indis 
pensabilă pentru o mare parte din pro
cesele economice. Cu deosebită acuitate 
resimt aceste efecte țările în curs de 

iezvoltare, absolut nevoite să recurgă 
a credite comerciale externe cu o do- 
,.ndă extrem de ridicată, de 15—20%, 
jentru a finaliza obiective economice 
-•are, odată intrate în funcțiune, au de 
regulă o rentabilitate mult mai redusă 
datorită unor dificultăți specifice țărilor 
in curs de dezvoltare : rămînerea în 
urmă a infrastructurii, lipsa forței 
de muncă de înaltă calificare etc. în 
aceste condiții, nivelul exagerat al do
bînzilor practicat deliberat de unele 
țări capitaliste dezvoltate antrenează o 
diminuare a resurselor economice, ceea 
ce nu numai că împiedică lichidarea 
subdezvoltării, dar și contribuie consi
derabil Ia agravarea ei. Astfel, datorită 
condițiilor extrem de nefavorabile în 
care sînt acordate, în loc de a repre
zenta o cale eficientă de sprijinire a 
țârilor în curs de dezvoltare, creditele 
externe au devenit un instrument de 
secătuire a resurselor extrem de reduse 
ale țărilor „lumii a treia", O NOUĂ 
FORMĂ DE EXPLOATARE ȘI ASER
VIRE A ACESTOR ȚĂRI, DE PER
PETUARE A EXPLOATĂRII CELOR 
SLABI DE CĂTRE CEI PUTERNICI. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, ca 
efect al creșterii exagerate a dobînzilor, 
în ultimii ani intrările de fonduri în 
contul ajutorului pentru dezvoltare în 
țările în curs de dezvoltare nu mai reu
șesc .să acopere volumul crescînd al 
plăților pe care ele sînt obligate să le 
facă în contul datoriei lor externe.

în lumina efectelor negative pe care 
nivelul exagerat al dobînzilor le creează 
tuturor țărilor, inclusiv celor dezvoltate, 
România consideră că întreaga comu
nitate internațională este interesată și 
trebuie să acționeze cu fermitate pen
tru a determina renunțarea la politica 
dobînzilor înalte și trecerea la practi
carea unor dobînzi raționale. Definind 
poziția țării noastre în această pro
blemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Este necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru a pune capăt 
noilor forme dc exploatare, printre 
care și cele folosite de capitalul finan
ciar — impunerea unor dobînzi înalte 
— care pun poveri tot mai mari pe 
umerii țărilor în curs de dezvoltare, 
dezorganizând, în același timp, întreaga 
economie mondială. Este necesar să se 
înțeleagă că aceasta dăunează intere
selor generale ale popoarelor, este o 
cale care va duce la adîncirea crizei 
economice și va atrage neapărat riposta 
topoarelor sărace, care nu vor putea să 
<ufere la infinit asuprirea și jaful im
perialist".

Țările dezvoltate sînt și ele afectate 

de politica dobînzilor înalte, care a 
descurajat investițiile tocmai într-o 
perioadă de încetinire marcată a acti
vității economice, ceea ce a avut drept 
consecință creșterea pînă la proporții 
fără precedent în perioada postbelică a 
dimensiunilor șomajului. Nu întîmplă- 
tor efectele economico-sociale ale ni
velului ridicat al dobînzilor au fost 
comparate de ministrul de finanțe al 
Franței cu cele ale unui al treilea „șoc 
petrolier", iar politica dobînzilor exa
gerate practicată peste Ocean a făcut 
și face în continuare obiectul unor 
critici vehemente chiar în rîndul țărilor 
dezvoltate, mai ales al celor vest-euro- 
pene, determinînd o ascuțire a contra
dicțiilor interoccidentale.

Constituind un factor de adîncire a 
crizei economice din țările dezvoltate, 
creșterea nivelului dobînzilor acționează 
implicit în direcția îngustării pieței pe 
care o reprezintă aceste țări cu o pon
dere majoră în comerțul internațional. 
Puternica încetinire din ultimii ani a 
comerțului mondial își are însă expli
cația nu numai în reducerea piețelor 
țărilor dezvoltate, provocată de criză, 
ci și în condițiile mai grele de finan
țare a schimburilor internaționale de
terminate de scumpirea creditului. în 
plus, comerțul internațional a fost afec
tat și de oscilațiile valorice ale cursului 
dolarului ca principală monedă de 
decontare 'pe plan internațional, osci
lații cauzate în bună măsură tot de 
fluctuațiile ratei dobînzilor.

Contravenind intereselor majore ale 
economiei mondiale în ansamblul său. 
politica dobînzilor exagerate ridică în 
calea creșterii economice a țărilor în 
curs de dezvoltare dificultăți cu atît 
mai greu de suportat cu cît ele s-au 
adăugat altor fenomene negative cum 
sînt : diminuarea relativă a prețurilor 
exporturilor lor îh raport cu prețurile 
produselor importate, măsurile protec- 
ționiste promovate de unele țări capi
taliste dezvoltate, scunfpirea masivă a 
prețului petrolului etc.

în această situație, pentru a putea 
achita dobînzile și ratele scadente la 
împrumuturile mai vechi, țările în curs 
de dezvoltare sînt nevoite să recurgă 
permanent la noi credite, cu dobînzi 
sporite, astfel că datoria lor externă a 
crescut în ultimul deceniu de peste șase 
ori, depășind 500 miliarde de dolari la 
sfîrșitul anului 1981.

Așa cum apreciază diferite docu
mente oficiale, printre care și un raport 
întocmit în vederea apropiatei reuniuni
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de la Geneva a Consiliului-Economic si 
Social al O.N.U. (ECOSOC), actualele 
tendințe din economia mondială, pro
vocate, în mare măsură, de politica 
monetară a țărilor occidentale și în spe
cial de ratele înalte din ultimii ani ale 
dobînzilor bancare, ar putea conduce la 
extinderea instabilității politice și la 
accentuarea suferințelor umane în 
multe dintre cele mai sărace țări ale 
lumii. între altele, experții ECOSOC re
comandă reducerea imediată a ratelor 
înalte ale dobînzilor, care frînează in
vestițiile, sporirea fondurilor pentru 
finanțarea programelor de dezvoltare, 
inclusiv îmbunătățirea calitativă a asis
tenței economice pentru dezvoltare, 
lărgirea resurselor Fondului Monetar 
Internațional.

Amplificarea cheltuielilor 
militare — o cauză a nivelului 
excesiv al dobînzilor

ESTE indiscutabil că unul din factorii 
care au contribuit la creșterea nivelului 
dobînzilor în economia mondială l-a 
constituit accentuarea inflației.

Se apreciază că în condiții normale, 
nivelul dobînzilor ar trebui să se si
tueze cu 2—4 procente peste rata anuală 
a inflației : de exemplu, la o rată a in
flației de 10%, rata nominală a dobîn
zilor ar trebui să fie de 12—14%, ceea 
ce ar însemna o rată reală a dobînzii de 
2—4%. Or, înregistrarea unor creșteri 
galopante de prețuri de 10—15% în 
ultimii ani a acționat în sensul esca
ladei dobînzilor.

în prezent, în ciuda faptului că în 
S.U.A. rata inflației a coborît la 5—6% 
și chiar mai puțin, nivelul dobînzilor se 
menține foarte ridicat (16—17%). Cum 
se explică o rată reală a dobînzii de 
10—12% ?

O primă explicație constă în fap
tul că se ia în calcul nu atît rata 
trecută a inflației, cît mai ales cea pre
văzută de cercurile de afaceri pentru 
perioada următoare, iar acestea se în
doiesc că actualul declin al inflației din 
S.U.A. ar fi de durată. Mulți specialiști 
apreciază că evoluția ceva mai favo
rabilă a prețurilor în trimestrul I 1982 
s-a datorat în exclusivitate recesiunii 
deosebit de severe din economia ame
ricană și că ocAtă cu înviorarea acti
vității economice se va reveni la o rată 
ridicată a inflației.

O a doua explicație constă în cererea 
mare de credite, atît din partea secto
rului public, cît și a sectorului privat. 
Deficitul bugetului federal american pe 
anul financiar în curs este prevăzut la 
peste 100 miliarde dolari ; jumătate din 
economiile populației americane (o 
sursă centrală pentru oferta de credite) 
sînt destinate, deci, finanțării deficite
lor bugetare. Finanțarea masivelor chel
tuieli ale Administrației americane — 

n principal cheltuieli militare — a spo
rit considerabil cererea de credite și, în 
consecință, acționează în sensul majo
rării ratei dobînzilor. La acest factor 
trebuie să se adauge cererea sporită de 
credite din partea sectorului privat, 
multe corporații americane fiind nevoite 
din cauza crizei să apeleze la piețele de 
capital.

în sfîrșit, politica monetară restric
tivă promovată de Sistemul Federal de 
Rezerve (Banca Centrală a S.U.A.) a 
limitat serios oferta de fonduri lichide, 
în ciuda faptului că cererea de credite 
— inclusiv pentru nevoile guvernului 
federal — a crescut considerabil. Cu 
toate că rezultatul a fost adîncirea cri
zei și agravarea șomajului, această po
litică monetară restrictivă a continuat.

Desigur este greu să fie prevăzută 
în detaliu combinația de factori care va 
acționa în viitor asupra nivelului do
bînzilor. Dar cîteva coordonate pot fi 
apreciate drept probabile.

Inflația, Deși prognozele occidentale 
indică posibilitatea unei ușoare ate
nuări a inflației în lunile următoare ca 
urmare a agravării crizei, rata inflației 
se va menține în anii viitori la niveluri 
destul de ridicate ; pe ansamblul 
O.C.D.E. probabil că ea nu va scădea 
sub 6—8% pe an. Deci, rata riominală 
a dobînzilor este puțin probabil să 
ajungă din nou, în anii următori, la ni
velurile moderate din perioada ante
rioară declanșării crizei energetice și 
din contra, se așteaptă ca ea să se men
țină la niveluri ridicate.

Politica monetară. Continuarea po
liticii monetare restrictive se dovedește 
deosebit de dăunătoare, criza generînd 
folosirea incompletă a unor capacități 
de producție, respectiv pierderea de ve
nit național și accentuarea șomajului, 
ceea ce determină puternice conflicte 
sociale și politice,

în concluzie se poate aprecia că poli
tica monetară restrictivă a ajuns la un 
„moment critic" și că se va asista la o 
relaxare a „frînei monetare". Dar 
această relaxare nu va reduce decît în- 
tr-o măsură limitată nivelul dobînzilor. 
Dacă relaxarea politicii monetare va fi 
de amploare acest lucru va accelera 
inflația și va genera pe această cale o 
nouă majorare a dobînzilor; dacă re
laxarea va fi moderată, efectele în 
sensul descreșterii ratei dobînzilor vor 
fi modeste. De aceea la recenta reu
niune a F.M.I. s-a recomandat utili
zarea echilibrată și convergentă a mai 
multor instrumente de politică eco
nomică. Dar rata dobînzilor la creditele 
internaționale va rămîne sensibilă și la 
alți factori de influență, care pot de
termina un comportament de multe ori 
imprevizibil al acesteia, ca de altfel și 
în prezent. în mod deosebit, existența 
unor importante deficite bugetare în 

toate țările occidentale, precum și 
dezechilibrele balanțelor de plăți, vor fi 
factori care vor acționa în sensul ma
jorării ratei dobînzilor.

în concluzie, atît pe termen scurt cît 
și pe termen mediu, se poate aprecia că 
în relațiile internaționale se va menține 
un nivel relativ înalt al ratei dobînzi
lor, eu oscilații destul de sensibile de 
la o perioadă la alta.

Avînd în vedere efectele dezastruoase 
pe care le are scumpirea fără prece
dent a creditului internațional asupra 
țărilor în curs de dezvoltare, precum și 
tendințele menționate, reiese și mai clar 
necesitatea stringentă de a acționa pen
tru reducerea, prin toate mijloacele, a 
nivelului dobînzilor. Imperativul mo
mentului este renunțarea la politica de
liberată a dobînzilor înalte. în acest 
sens, România apreciază că întreaga 
comunitate internațională este inte
resată și trebuie să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru a stăvili escalada do
bînzilor, pentru luarea unor măsuri 
concrete in vederea reducerii dobînzi
lor la niveluri justificate din punct de 
vedere economic.

Pentru frînarea cursei dobînzilor exa
gerate, țara noastră a propus atît la 
O.N.U. cît și la F.M.I. și B.I.R.D.. în
cheierea unei înțelegeri internaționale 
potrivit căreia plafonul maxim al do
bînzilor să nu depășească 8% ; pentru 
țările în curs de dezvoltare, acest pla
fon să nu fie mai mare de 5%, iar sta
telor celor mai puțin dezvoltate să li se 
acorde credite fără dobîndă sau cu 
dobînzi de maximum 2—3%.

De asemenea, avînd în vedere situa
ția care s-a creat, țara noastră apre
ciază că rezolvarea problemelor legate 
de datoria externă a țărilor în curs de 
dezvoltare constituie un obiectiv ce 
merită o atenție specială in cadrul pro
cesului instaurării noii ordini economice 
internaționale. în acest sens, încă de 
la sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. din toamna anului 1980, 
România a propus măsuri pentru ușu
rarea datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare și echilibrarea balanțelor 
lor de plăți, cum sînt anularea datoriei 
externe a țărilor cu un venit național 
de sub 500—600 dojari pe locuitor, apli
carea de reduceri ale datoriilor, insti
tuirea de moratorii, reeșalonarea plă
ților, inclusiv amînarea rambursării 
unor datorii pe perioade lungi, de 
15—20 ani, fără aplicarea de dobînzi, 
pentru țările în curs de dezvoltare îm
povărate de datorii.

înfăptuirea acestor propuneri realiste, 
constructive și echitabile ar corespunde 
adevăratelor interese pe termen lung 
ale tuturor țărilor, cauzei generale a 
progresului și păcii în lume.

Ilie MĂGURA



INVESTIȚIA SPECIFICĂ, 
indicator economic cu multiple valențe d)

1. Pirobleme metodologice

INVESTIȚIA specifică exprimă un 
raport între volumul de investiții efec
tuat și sporul cu o unitate a producției 
realizate, într-o perioadă determinată 
de timp. Ea reprezintă volumul de in
vestiții necesar pentru realizarea unei 
producții suplimentare de o unitate, 
exprimată fie în unități monetare, fie 
în unități naturale (sau convenționale).

Investiția specifică constituie deci o 
expresie sintetică a efortului investițio
nal în raport cu producția respectivă 
obținută în practica economică din 
țara noastră, investiția specifică *)  este 
— de regulă — considerată ca un indi
cator de eficiență economică a cărui 
semnificație economică se limitează la 
nivel microeconomic, la nivel de obiec
tiv de investiții. In cele ce urmează 
ne-am străduit să extindem aria de fo
losire a investiției specifice, relevînd 
valențele acestui indicator atît la nivel 
macroeconomic, cît și la nivelul ramu
rilor economiei naționale și sub-ramu- 
rilor industriei. Analiza comparativă a 
investiției specifice evidențiază econo
mia de muncă socială care se poate ob
ține la investiții pentru realizarea unui 
anumit spor al producției sociale.

*) Legislația definește astfel acest indicator : 
„valoarea investiției (conform devizului ge
neral din documentația tehnică) raportată la 
capacitate sau la valoarea producției marfă 
în cazul întreprinderilor cu producție etero
genă care nu poate fi exprimată în unități 
fizice sau convenționale", (vezi H.C.M. cu 
privire la .pregătirea și realizarea lucrărilor 
de investiții. Buletin Oficial nr. 75—76, Par
tea I, 7.VII—1970).

Sfera de analiză a investiției specifi
ce poate fi extinsă și pe plan interna
țional, dată fiind similitudinea elemen
telor de efort și efect din care este con
stituit acest indicator de eficiență eco
nomică. Investiției specifice ca indica
tor economic, îi corespunde din punct de 
vedere al tehnicii de calcul „coeficien
tul marginal al capitalului", utilizat în 
analiza economică occidentală.

Analiza comparativă internațională a 
investiției specifice permite să se evi
dențieze gradul de eficiență a investiți
ilor în diferite țări ; analiza este facili
tată de faptul că acest coeficient poate 
evita procesul atît de controversat de 
transformare a monedelor naționale în- 
tr-o monedă unică.

Această analiză comparativă nu are 
semnificație limitată la planul teoretic; 
dată fiind intensificarea participării 
economiei românești la diviziunea in
ternațională a muncii, prezintă un deo 
sebit interes cunoașterea nivelului de 
eficiență a unităților economice simi
lare din alte țări, cu care unitățile ro
mânești noi puse în funcțiune se vor 
confrunta în competiția tot mai crîn- 
cenă în condițiile conjuncturii actuale.

Investiția specifică poate fi utilizată 
la nivel macroeconomic în scopul previ- 
zionării și planificării investițiilor : cu- 
noscîndu-se investiția specifică pe fie
care ramură și fiind date creșterile pla
nificate ale producției se poate deter
mina necesarul de investiții în fiecare 
ramură. în acest context se pune pro
blema transformării investiției specifi
ce într-un normativ de eficiență deter
minat în mod. științific pe obiective, 
grupe de produse, subramuri și ramuri.

Determinarea cantitativă a investiției 
specifice la nivel macroeconomic pen
tru o anumită perioadă se efectuează pe 
baza următoarei formule :

unde :
Is — investiția specifică

I — investițiile
Y — venitul național
t — perioada analizată
n — anul fiind al perioadei analizate
La nivel macroeconomic, investiția 

specifică arată cîte unități monetare 
naționale au fost necesare să fie in
vestite în decursul perioadei analizate 
pentru a obține un spor cu o unitate 
monetară a venitului național (sau altă 
expresie a producției agregate) în țara 
respectivă. în esență, investiția speci
fică reprezintă suma de bani investită 
pentru a obține o unitate monetară su
plimentară de producție.

Dacă numărătorul formulei investi
ției specifice este evident (este vorba 
de suma investițiilor în perioada anali
zată) determinarea numitorului, și anu
me AY( care exprimă „sporul de 
venit național" ridică o seamă de pro
bleme. Pe ansamblul economiei națio
nale și pe ramurile producției mate
riale neagricole, „sporul de venit națio
nal" poate fi calculat prin diferența 
dintre venitul național din ultimul an 
al perioadei analizate și ultimul an al 
perioadei precedente, considerat ca an 
de bază în analiză :

AY( = ¥n - Y„
Aceasta este însă numai o variantă 

de calcul, bazată pe prezumția că spo
rul de venit național dintr-o perioadă 
se datorează investițiilor efectuate în 
perioada respectivă. Or, în realitate 
există un decalaj în timp între pe
rioada procesului investițional și pe
rioada în care investițiile își manifes
tă efectele asupra volumului produc
ției. Această problemă este cunoscută în 
literatura de specialitate sub denumi
rea de „lag“ investițional. Acest ter
men englez s-a încetățenit în literatu
ra economică din țara noastră (ca și 
din alte țări în care engleza nu este 

limba oficială) dată fiind elaborarea 
și cuantificarea de către econometria 
americană a acestei noțiuni, preluate 
din fizică. în științele fizice prin „lag" 
se înțelege cantitatea (sau valoarea) cu 
care se întîrzie într-un curent sau în- 
tr-o mișcare, de pildă în transmiterea 
energiei electrice printr-un corp. în 
limba română, cuvîntul „lag" se tradu
ce, în general, prin „întîrziere, înceti
nire, decalaj".

Economiștii români au ezitat să tra
ducă cuvîntul „lag" prin unul din 
acești termeni, deoarece s-ar fi putut 
crea o confuzie asupra semnificației 
economice a acestei noțiuni, fiindcă nu 
este vorba nici de întîrziere, nici de în
cetinire, nici de decalaj, ci de un pro
ces de prelungire în timp a efectelor 
economice a investițiilor puse în func
țiune.

Cuantificarea „lag" -ului investițional 
este încă o problemă nerezolvată de 
teoria și practica economică. Conside
răm însă că elaborarea a trei variante 
de calcul printr-o extindere a efecte
lor investiției cu 1, 2 și 3 ani poate fi 
suficientă, respectiv, un calcul al spo
rului de venit național în variantele ur
mătoare :

AY / — Y n+i Yj 
AY t — Y n+2 — Y2 
AY? = Yn+3 - Ys

Perioada de calcul a investiției spe
cifice exercită o influență asupra di
mensiunii acestui indicator, care nu 
poate fi subapreciată. Calculul investi
ției specifice an de an este lipsit de 
semnificație pentru o analiză macro
economică dinamică, constatîndu-se 
mari variații de la un an la altul, în 
funcție de o serie întreagă de elemen
te, dintre care menționăm : oscilațiile 
producției și coeficientul de transfor
mare a investițiilor în fonduri fixe.

Determinarea investiției specifice la 
nivel macroeconomic și pe ramurile 
economice nu are semnificație decît pe 
o perioadă de timp de minimum cinci 
ani. Cu cît perioada de analiză este mai 
îndelungată, cu atît se compensează o 
seamă de factori aleatori și se obține 
o imagine mai reală asupra dimensiunii 
indicatorului.

Analiza eficienței investițiilor la ni
vel macroeconomic și pe ramuri ne 
arată că investiția specifică poate lua 
uneori și valori negative, ceea ce pare 
absurd din punct de vedere economic : 
efectuarea de investiții nu poate să de
termine o scădere a producției. Investi-

M. HOROVITZ 
Gh. ZAMAN 

Șt. SANDU
Institutul de economie socialistă
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15 ani de la înființarea Institutului de economie mondială

NOI EXIGENȚE IN FAȚA CERCETĂRII

ECONOMIEI MONDIALE

SESIUNEA științifică jubiliară cu 
prilejul împlinirii în aceste zile 
a 50 de ani de cercetare ro

mânească în domeniul conjuncturii 
economice mondiale și a 15 ani 
de activitate a Institutului de eco
nomie mondială a reprezentat pen
tru toti lucrătorii din domeniul cer
cetării economice nu un simplu act 
profesional, tradițional, ci un eveni
ment cu multiple semnificații. Această 
sesiune a urmărit șă reliefeze, este a- 
devărat parțial, dar elocvent, noile di
mensiuni și trăsături ale cercetării ro
mânești în domeniul economiei mon
diale, rezultate din politica consecventă 
;a Partidului Comunist Român privind 
valorificarea continuă a tezaurului gîn- 
dirii economice progresiste românești, 
analiza celor mai actuale probleme ale 
gîndirii și practicii economice contem
porane, creșterea contribuției științei 
lâ progresul economic al patriei noas
tre.

Cu acest prilej se cuvine să adresăm 
întreaga noastră recunoștință și grati
tudine conducerii de partid și de stat, 
secretarului general al partidului, pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin întreaga 
sa activitate — atît pe plan teoretic cît 
și practic — a ridicat știința economică 
la rangul de forță motrice a dezvoltă
rii societății noastre, a deschis noi ori
zonturi cercetărilor economice și a im
primat noi valențe dar și exigențe, 
muncii de cercetare, corespunzător ro
lului său crescînd în viața socială.

în același timp, aniversarea este și 
un prilej de bilanț și de analiză res
ponsabilă, de apreciere a muncii depu
se de către toți cei care în decursul ce
lor cinci decenii au demonstrat, cu forța 
exemplului personal, necesitatea, dar și. 
posibilitatea organizării și desfășurării 
cercetărilor românești în domeniul con
juncturii mondiale, al relațiilor econo
mice internaționale sau al economiei 
mondiale și au elaborat lucrări știin
țifice și patriotice în conținut, utile 
maselor de oameni ai muncii pentru 
practica curentă și înfăptuirea unor 
obiective strategice majore, eficiente 
pentru prosperitatea poporului nostru.

împlinirile Institutului de economie 
mondială au contribut la ridicarea 
pestigiului cercetării economice româ
nești atît pe plan intern cît și interna

țional. în acest sens, s-ar putea face 
multe comparații statistice privind 
numărul studiilor de cercetare și volu
mul activităților desfășurate în de
cursul celor 5 decenii de existență a in
stitutului, dar, după opinia noastră, a- 
cestea nu ar reflecta decît parțial acti
vitatea institutului. O încercare de sin
teză asupra valențelor cercetărilor în
treprinse în decursul timpului reliefea
ză cu .pregnanță progresele calitative 
obținute în domeniul cercetării econo
miei mondiale, îndeosebi în ultimii 15 
ani, progrese care se încadrează orga
nic în sistemul complex al factorilor 
dinamizatori ai dezvoltării economiei 
naționale ,și al transformărilor profunde 
din societatea românească în etapa 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Sub auspiciile unei orientări și îndru
mări permanente din partea conducerii 
superioare de partid și de stat, și, în
deosebi, datorită preocupărilor și con
tribuțiilor novatoare ale secretarului 
general al partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — privind desfășu
rarea unor cercetări originale proprii 
referitoare la procesele prezente și la 
tendințele de viitor ale economiei mon
diale, pe fondul unei activități în con
tinuă perfecționare, stimulată de inte
ligență, exigență și autoexigență, de 
cutezanță și dorință de afirmare, s-a 
creat o școală românească de cercetare 
a relațiilor economice internaționale, 
racordată la cerințele practicii econo
mice contemporane și angajată direct 
în /confruntările de opinii din gîndirea 
economică mondială.

Intrarea României în etapa decisivă 
a făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, înfăptuirea obiectivelor 
aprobate de Congresul al XII-lea al 
partidului impun noi exigențe față de 
cercetarea economică românească. Pen
tru cercetarea din domeniul economiei 
mondiale, acestea prezintă particulari
tăți distincte.

Stadiul actual al economiei naționa
le, precum și obiectivele majore ale e- 
voluției viitoare impun intensificarea 
și dezvoltarea relațiilor economice ale 
României cu alte țări, creșterea conti
nuă a eficienței comerțului nostru ex
terior. în abordarea și analiza acestor 
probleme trebuie să se pornească, în 
priniul rînd, de lâ răspunderea de înalt 
patriotism ca prin soluțiile și propunerile 
la care se ajunge, sa se asigure maximum 

de valorificare a producției destinată 
exportului. Trebuie să fim preocupați 
permanent de ideea că poporul nostru, 
care depune imense eforturi și face 
mari sacrificii pentru înfăptuirea civi
lizației socialiste, merită să beneficieze 
integral de rezultatele muncii sale și 
trebuie ferit de orice formă de transfer 
al avuției naționale peste graniță. Efi
ciența economică, obținerea unor rezul
tate maxime cu cheltuieli minime, nu 
poate și nu trebuie să fie amînată de la 
o etapă la alta sau transferată de la 
un produs la altul. Să înțelegem cu to
ții că eforturile fiecărui om și colectiv 
de muncă trebuie să se concretizeze, 
într-un timp cît mai scurt, în efecte 
maxime, că fiecare generație trebuie 
să beneficieze cît mai mult de rezulta
tele muncii șale. Totodată, situația ac
tuală a relațiilor economice internațio
nale — care cunoaște o ascensiune con
tinuă a fenomenelor negative și ampli
ficarea inegalităților economice —, ne
cesitatea lichidării datoriei externe, în
tr-un timp cît mai scurt, impun cerce
tării în domeniul economiei mondiale 
exigențe deosebite. în studiile care se 
întocmesc trebuie să se pornească de 
la ideea că situația economică actuală 
nu mai acceptă nici un fel de risc — 
care de regulă este înțeles ca pierderi 
— în relațiile noastre economice cu 
alte țări. De aceea, calitatea analizei și. 
mai ales, a soluțiilor concepute sînt ho- 
tărîtoare pentru evoluția prezentă și 
viitoare a comerțului exterior și rela
țiilor financiar-bancare cu alte țări.

Este necesar ca odată.cu concentrarea 
eforturilor pentru creșterea contribu
ției noastre la soluționarea probleme
lor practicii actuale să se dezvolte cer
cetările de prognoză. în domeniul eco
nomiei mondiale, fără surprinderea din 
timp a evoluției fluxurilor internațio
nale nu se poate realiza eficiența ma
ximă a prezentului derivat din preve
derea viitorului mai apropiat sau mai 
îndepărtat. Iată de ce consider că este 
o obligație majoră a fiecărui colectiv 
de cercetare să elaboreze studii com
plexe de prognoză, variante de soluții, 
ținîndu-se seama de eventualele posibi
lități de comportare a mecanismelor, 
pîrghiilor și fluxurilor economice inter
naționale.

Constituie, totodată, o datorie a tutu
ror celor care desfășoară activitate pe

prof. dr. hon V. TOTU
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SĂRBĂTORIREA a 15 ani de la 
înființarea actualului Institut de 
Economie Mondială coincide cu 

aniversarea a 50 de ani de la 
inițierea primelor cercetări de con
junctură economică din România. 
Intr-o epocă în care, în întreaga Eu
ropă, se constituiau sau erau dezvoltate 
institute specializate de cercetare a con
juncturii, cu funcție de „observator na
țional", ia ființă și în România, în 1932, 
„Institutul Românesc de Conjunctură". 
Institutul reunea circa 40 de tineri eco
nomiști, ingineri și matematicieni (prof. 
Octav Onicescu, N. Georgescu-Roegen, 
Mircea Vulcănescu, D. Iordan, Roman 
Cresin. Paul Sterian ș.a.) care își pro
puneau să organizeze o documentare cît 
mai completă asupra economiei națio
nale, să construiască serii de indici ne
cesari analizei obiective a acesteia și să 
efectueze studii de conjunctură, pe prin
cipalele ramuri, ca și pe ansamblul eco
nomiei românești. Rezultatele activității 
acestui prim „laborator de cercetări" — 
cum îl caracteriza cu prilejul primei sale 
aniversări. Acad. Octav Onicescu, pe 
atunci membru în Consiliul de admi
nistrație al Institutului — sînt materia
lizate într-un „Buletin trimestrial" edi
tat cu începere din 1933, completat, un 
an mai tîrziu și de un „Buletin lunar". 
Prima etapă a cercetărilor românești de 
conjunctură durează pînă în 1935 cînd 
Institutul își încetează activitatea.

O a doua etapă începe în 1936, cînd 
ia ființă „Asociația românească pentru 
studiul conjuncturii economice". Aso
ciația are în frunte pe profesorii Virgil 
Ma'dgearu și Victor Bădulescu și reia 
sub titlul „Conjunctura economiei ro
mânești" publicarea unei noi .serii din 
buletinul trimestrial, iar din 1938, și din 
Buletinul lunar. Economiștilor care se 
afirmă încă din prima etapă a cercetă
rilor conjuncturale li se adaugă astfel, 
în perioada 1936—1940, o nouă promo
ție de tineri economiști între care Titus 
Cristureanu, D. Georgescu, Roman Mol
dovan, Gh. Radulescu, H. Silber, G. Tu- 
dorică, Gh. Zâne ș.a, în 1940, Asociația 
se transformă în „Institutul românesc 
pentru studiul conjuncturii economice" 

care, însă, își încetează activitatea în 
toamna aceluiași an, odată cu asasina
rea profesorului Virgil Madgearu.

După război, cercetările de conjunc
tură economică internațională încep în
tr-un cadru modest la Comisariatul ge
neral al comerțului exterior, de unde 
nucleul de specialiști format tre.ce, în 
1950, la Camera de Comerț și se trans
formă în 1954 într-o „Direcție de con
junctură". Direcția de conjunctură — 
condusă din 1956 de prof. dr. Al Zam
fir — începe să editeze un buletin „In
formații de comerț exterior" (care apare 
și astăzi, săptămînal) și o publicație 
anuală „Conjunctura economiei capita
liste" , pe ■ care Institutul de Economie 
Mondială avea să o continue și perfec
ționeze sub titlul „Conjunctura Econo
miei Mondiale".

Moriientul de cotitură, care scoate cer
cetările de conjunctură economică inter
națională din stadiul exercițiilor iniți
ale și le deschide noi orizonturi, inter
vine după Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, cînd este for
mulată cerința de a se; amplifica și a 
se ridica la un nivel superior întreaga 
activitate de comerț exterior.

La consfătuirea din februarie 1967 
privind problemele comerțului exterior, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, inițiază înființarea unui institut 
specializat cu profil larg și definește li
niile de orientare ale cercetărilor ro
mânești de conjunctură economică in
ternațională în directă și organică le
gătură cu politica de participare intensă 
și eficientă a României la diviziunea 
internațională a muncii : „Este necesar 
să trecem la crearea în cel mai, scurt 
timp a unui organism special pentru 
prospectarea pielei străine, pentru stu
dierea conjuncturii pieței, a perspecti
velor de dezvoltare a economiei mon
diale, a posibilităților de desfacere a 
produselor și de importare a materiilor 
prime și materialelor, pentru cunoaște
rea fluctuației prețurilor pe piața mon
dială".

Sub impulsul creator dat astfel de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este în
ființat, la 28 aprilie 1967, „Institutul 
pentru studierea conjuncturii economice 
internaționale", care-și începe practic 
activitatea la 1 iulie același an. în 1970, 
Institutul trece în subordinea Ministe
rului Comerțului Exterior, își cristali
zează profilul și își redefinește rolul în 
cadrul unor măsuri de ansamblu vizînd 
ridicarea pe o treaptă superioară a în
tregului sistem de comerț exterior.

în 1976, odată cu reorganizarea Insti
tutului Central de Cercetări Econo
mice, subordonat Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, a fost 
lărgit și profilul Institutului pentru 
studierea conjuncturii economice inter
naționale cafe a căpătat denumirea sa 
actuală de Institutul de economie mon
dială. Esențială a fost, însă, integrarea 
institutului în ansamblul familiei insti
tutelor românești de cercetări eco
nomice. Momentul acesta trebuie reți
nut deoarece apartenența la Institutul 
Central de Cercetări Economice a con
stituit, după 1976, un factor stimulator 
pentru progresul cercetărilor din fiecare 
institut component.

Posibilitatea fiecăruia de a se sprijini 
pe rezultatele activității tuturor celor
lalte institute economice și mai ales 
coordonarea efectivă realizată de către 
Institutul Central prin dezbateri de x 
fond joacă un rol de primă importanță 
nu numai în orientarea unitară a tu
turor colectivelor de cercetare spre 
obiectivele prioritare ale actualei 
etape, dar și în realizarea mai eficientă 
de către fiecare institut în parte a sar
cinilor specifice ce-i revin în efortul 
comUn îndreptat spre înfăptuirea poli
ticii Partidului Comunist Român. Sub 
semnul acestor- preocupări al marilor 
sarcini care stau în fața economiei 
românești se desfășoară și întreaga ac
tivitate științifică a Institutului de Eco
nomie Mondială.

prof. dr. Costin MURGESCU
Membru corespondent al 

Academiei Republicii 
Socialiste România

frontul cercetării să acționeze perseve
rent pentru creșterea gradului de valo
rificare a elaboratelor. în acest sens se 
impune să fie eliminate orice for
me de automulțumire. Trebuie folosite 
toate posibilitățile pentru a transpune 
în practică soluțiile concepute, dacă 
există convingerea, că ele sînt bune. Să 
nu uităm niciodată că întotdeauna noul 
pătrunde greu și trebuie sprijinit pen
tru promovarea sa în lupta cu rutina, 
comoditatea, necunoașterea, indolența, 
iresponsabilitatea, mediocritatea. în 
același timp, este necesar să facem cu

noscute realizările noastre maselor de 
oameni ai muncii din țara noastră, nu 
pentru a ne lăuda, ci pentru a ne în
deplini obligația elementară de a con
tribui la lărgirea posibilităților de cu
noaștere a acestora, garanția sigură a 
valorificării maxime a rezultatelor cer
cetărilor științifice. Activitatea de cer
cetare are ca beneficiar principal pro
ducătorul și comerciantul efectiv și nu 
administratorul producției sau comer
țului, care este susceptibil oricînd Ia 
birocrație. Iată de ce publicarea de lu
crări științifice pe teme și probleme 
ale economiei mondiale și relațiilor e- 
eonomice ale României eu alte țări, or

ganizarea de dezbateri în unitățile pro
ductive cu oamenii muncii, constituie 
obiective majore ale activității de cer
cetare.

Calitatea studiilor realizate pînă in 
prezent precum și competența forțelor 
angrenate în cercetarea economiei 
mondiale sînt garanții sigure ale în
făptuirii sarcinilor de importanță na
țională care sînt stabilite pentru cerce
tarea economică de conducerea parti- 

' dului și statului nostru, de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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al șaptelea și întreg deceniul al optulea 
oferă suficiente dovezi pentru a conchide 
că în lumea actuală există un sistem sui 
generis de crize, caracteristic punctului 
culminant al unei epoci de tranziție în 
care, pe un plan esențial se înfruntă și 
confruntă ample forțe progresiste cu încă 
destul de puternice forțe conservatoare, 
reacționare. Sistemul amintit este legat, 
în mare măsură, de criza de sistem a ca
pitalismului ca și de cea a relațiilor eco
nomice internaționale tradiționale, rele- 
vîndu-se preocuparea insistentă pentru a 
găsi noi căi și modalități de realizare a 
progresului în lume. Pe acest fond și-a 
făcut apariția un nou curent de gînd'ire 
economică, cu orientări diferite, curentul 
radical.

Privit la nivel general, radicalismul a- 
cestui curent este legat de insatisfacția, 
nemulțumirea nutrită de anumite categorii 
sociale față de modul cum sînt înțelese și 
soluționate multe probleme economice ale 
contemporaneității. Sursa principală a ne
mulțumirii radicalilor o constituie practi
cile monopolist-statale, numeroasele crize 
existente, inechitățile din relațiile inter
naționale și modul în care teoriile eco
nomice burgheze se raportează la rea
lități. Recunoscînd meritele economiilor 
socialiste, radicalii formulează critici la 
adresa unor nerealizări, la adresa unor 
aspecte neevoluate ale teoriei marxiste pe 
care, în ansamblu, o apreciază ca o im
portantă sursă de inspirație. Căci, așa 
cum apreciază unul din inspiratorii și re
prezentanții radicalismului, influența mar
xismului „s-a extins și asupra celor care 
bănuiau cel mai puțin că sînt supuși a- 
cestei influențe. In parte acest rezultat se 
datorește măreției realizărilor în teoria 
socială. Nimeni, nici înainte și nici după 
K. Marx n-a sintetizat felul de a fi și de 
a acționa al oamenilor și nu le-a prezen
tat împreună — clase sociale, comporta
mente economice, natura statului, impe
rialismul și războiul, toate sînt cuprinse 
într-un mare tablou care cuprinde trecu-
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Radicalismul 
in gîndirea 
economică 

contemporană m 
tul și viitorul îndepărtat". ’) Influența doc
trinei marxiste crește în măsura în care 
ea se dezvoltă ținînd seamă de noile 
procese și fenomene ale unei lumi tran- 
ziționale. Și radicali resimt această in
fluență, însuși ralul lor fiind în creștere, 
nu liniară ci cu multe meandre, nu lină 
ci prin ample confruntări, chiar pe pro
priul teren, între diverse orientări.

Putem distinge citeva caracteristici ale 
curentului radical în gîndirea economică 
printre care : preocuparea insistentă de 
schimbare a stărilor de lucruri, mai mult 
sau mai puțin substanțial, îndeosebi în 
economiile capitaliste, cele subdezvoltate 
sau în ours de dezvoltare, în ordinea eco
nomică internațională etc. ; atitudinea cri
tică față de capitalismul actual în ge
neral și față de „societatea de consum" 
în speță ; relevarea stării de criză a gîn- 
dirii economice burgheze ortodoxe, critica 
tezelor ei apologetice de care adepții 
radicalismului tind să se debaraseze o- 
rientîndu-se spre surse teoretice de stînga, 
promotoare ale transformărilor, spre teoria 
revoluționară a clasei muncitoare, în bună 
măsură spre instituționalismul critic, cel 
inițiat de Th. Veblen în S.U.A., în unele 
cazuri spre anarhism și troțkism ; preo
cuparea de readucere în actualitate a 
unor cuceriri teoretice ale trecutului, ale 
economiștilor burghezi clasici și îndeosebi 
a teoriei valorii-muncă ; lipsa de unitate 

organică a teoriilor și pozițiilor adepților 
curentului radical legată de eterogenitatea 
bazei sociale reprezentate — categorii in
termediare, mică burghezie, intelectuali
tate, burghezie monopolistă, burghezie 
națională din țările eliberate de sub co
lonialism și chiar unele categorii ale mun
citorilor - ca și de cea a surselor de ins
pirație. In cadrul curentului radical sînt 
formulate soluții care, în planul orînduiri- 
lor sociale, merg de la recunoașterea ine
vitabilității mersului în direcția socialismu
lui, pe căi și în chipuri foarte variate, la 
ideea de convergență a socialismului cu 
capitalismul, ambele curățate de anumite 
neajunsuri, iar în unele cazuri, la ideea 
reformării capitalismului, incluzînd in 
aceasta (spre deosebire de obrșnuiții re
formiști burghezi sau mic burghezi) și 
unele reforme structurale. Pornind tocmai 
de ia trăsăturile menționate, în cadrul cu
rentului radical se pot distinge mai multe 
orientări : de stînga (nu stîngistă) ; orien
tarea mic burgheză ; orientarea burgheză 
din țările capitaliste dezvoltate ; orientarea 
antiimperialistă, progresiv-democratică din 
țările „lumii a treia" pe care am putea-o 
numi radicalismul subdezvoltării.

Prima orientare, cea de stînga, care pro
movează criticile și susține măsurile cele 
mai radicale, se apropie mult de gîndirea 
de pe poziții revoluționare. Uneori, mai 
ales în cazul S.U.A., acești radicali conlu
crează direct cu economiști marxiști ca 
P. Sweezy, P. Boran, J. Gurly ș.a., gîndi- 
tori ce preiau și prelucrează în chip critic 
cercetări de specialitate ale unor econo
miști mai realiști, de prestigiu — ca 
W. Leontieff, Fr. Perroux, P. Sraffa ș.a. ; ei 
promovează, ca regulă, idealuri socialiste 
și caută căi adecvate de depășire a stă
rilor de criză pe care le leagă de alterna
tive democratice mai hotărite, intr-adevăr 
radicale, ale dezvoltării, implicînd în acest 
proces și importante reforme structurale — 
fapt care-i determină pe unii specialiști 
să-i aprecieze pe radicalii din această ca
tegorie ca fiind gînditori marxiști specifici 
acestei țări capitaliste puternice. *)

• Volumul „România și noua 
ordine internațională", realizat 
sub egida INSTITUTULUI DE 
ECONOMIE MONDIALA (coor
donator Nicolae Ecobescu și ti
părit la EDITURA POLITICĂ, re
prezintă prima parte a unei lu
crări mai ample, concepută să e- 
vidențieze, printr-un apel delibe
rat la rigoarea documentelor, 
contribuția originală a țării noas
tre la dezvoltarea teoriei și la 
lupta pentru edificarea noii ordini 
internaționale. Textele prezentate 
in volum, selectate din operele 
secretarului general al partidului 
precum și din alte documente de 
partid și de stat, urmăresc să 
Înlesnească cititorului atît înțe
legerea profundă a concepției 
românești cu privire la compo
nentele esențiale ale procesului

de edificare a unei noi ordini in 
lume, cit și a modalităților con
crete de acțiune ce se impun in 
diversele sfere ale vieții interna
ționale. Tocmai pentru a eviden
ția procesul de îmbogățire a 
concepției românești asupra noii 
ordini internaționale, autorii au 
optat, în cadrul fiecăruia din ca
pitolele volumului (noua ordine 
internațională - imperativ al 
destinderii, progresului și păcii; 
coordonate politice ale edificării 
noii ordini internaționale; direc
țiile de acțiune pentru lichida
rea subdezvoltării; experiența 
R.S. România în depășirea sta
diului de țară în curs de dezvol
tare; aspecte social umanitare 
ale noii ordini; dimensiunea 
culturală; componenta juridică; 
îmbunătățirea activității O.N.U.), 

pentru o ordonare a textelor in 
funcție de criteriul cronologic.

Analiză economică

• Cerințele activității întreprin
derilor economice in actuala eta
pă de dezvoltare a economiei 
sovietice solicită, intr-o măsură 
tot mai importantă, desfășurarea 
unei largi și continue acțiuni în 
domeniul analizei economice. E- 
xistă, in această direcție, impor
tante acumulări de date, obser
vă M. I. Bakanov și A. D. Șer- 
met în lucrarea „Teoria analizei 
economice" publicată artul tre
cut la Editura „FINANȚE Șl 
STATISTICĂ" din Moscova, dar 
lipsesc elemente care ar pu
tea preciza configurația unei 
teorii a analizei economice.
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Radicalii de stingă se deosebesc de eco

nomiștii marxiști îndeosebi prin minimali
zarea rolului clasei muncitoare în condu
cerea și realizarea proceselor de transfor
mări revoluționare, ca și prin modul cum 
concep economia socialistă. în afara aces
tor deosebiri principale, mai sînt și altele, 
dar nu este necesar ca ele să fie supra
dimensionate și nu trebuie să fie conside
rate obstacole în calea colaborării, a con
lucrării cu economiștii radicali.

A doua orientare din gîndirea radicală, 
cea mic burgheză, are ca importantă sursă 
de inspirație proudhonismul, bakunismul, 
în general anarhismul și troțkismul ; de 
regulă, exaltă formele violente ale trans
formărilor, critică virulent capitalismul iar 
în ce privește imaginea despre socialism 
acordă mare importanță. valorilor și liber
tăților individualiste, critică centralismul 
planificării și pune accent pe acțiunea le
gilor pieței în cadrul acestei orientări 
găsim îmbinate, uneori, reformismul mic 
burghez cu extremismul stîngîst ; în unele 
cazuri de aici se recrutează teoreticienii 
„noii stingi".

O altă orientare în cadrul curentului 
radical este cea a radicalismului burghez, 
cate s a constituit ca urmare a detașării 
unor economiști mai realiști de curentele 
ortodoxe ale keynesismului, neoclasicismu
lui și neoliberalismului ; în cadrul acestei 
orientări sînt căutate modalități noi de în
țelegere a unor probleme cu care este 
confruntată știința economică, cum sînt 
cele ale blocării mecanismelor capitalis
mului monopolist de stat, ale stagflației și 
slumpflației, ale marilor' decalaje în lume 
și ale făuririi unei noi ordini economice 
internaționale, ale căilor ieșirii din criză 
și ale noilor modele de realizare a creș
terii economice etc. Critica adepților aces
tei orientări merge mai departe de con
statarea marilor racile ale capitalismului, 
îndreptindu-se spxe explicarea lor prin 
unele cauze mai profunde — marea putere 

a monopolurilor, a complexelor militar- 
industriale-guvernamentaie, discrepanțele 
prea mari de avere și putere, exploatarea 
— acum în forme neocolonialiste — a fos
telor colonii de către fostele metropole 
etc. 2).

Nu se merge însă atît de departe încît 
să se pună în discuție baza economică a 
capitalismului actual. Alternativele demo
cratice propuse pentru ieșirea din criză 
cantonează reforme obișnuite dar și unele 
restructurări vizînd raportul între sectorul 
public și cel privat, între partea planificată 
a economiei și cea lăsată lă „voia" pieței, 
raportul între stat și economie în sensul 
realizării unei mai echitabile distribuiri și 
redistribuiri a venitului național etc. înain
tarea spre socialism este concepută de ei 
ca un proces evolutiv, lent, socialismul în
suși fiind apreciat ca un compromis între 
vechi și nou, între libera inițiativă și co
lectivism, între plan și piață etc., fără a 
afecta fundamental proprietatea, ci ape- 
lînd la unele redistribuiri ale ei *) **).

*) în S.U.A. economiștii respectivi sînt gru
pați în ..Union for Radical Political Econo
mic" (U.R.P.E.), întemeiată în 1968 ; printre 
adepțli mișcării se numără economiști ca 
H. Gintis. A. Ewans, Th. Weiîkoph, H. Sher
man, H. Magdoff ș.a. Principala lor publica
ție este The Review of Radical Political Eco
nomies care, pînă la criza din 1974—1975, a 
avut ca teme principale imperialismul și sub
dezvoltarea, complexul milltar-industrlal, so
cietatea de consum și discrepanțele de avere 
și putere ; mai apoi, accentul a căzut pe , 
analiza crizelor, a sistemelor comparate șl a ț 
căilor de ieșire din criză. în Franța princi
palii reprezentanți — S. de Erunhoff, 
M. Beaud, C. Servolln, H. Fuel ș.a. — sînt 
grupați in „Association pour la critique des 
sciences economiques et sociales", creată în
1973. Reprezentanta acestei orientări în An
glia poate fi socotită „Noua școală econo
mică de la Cambridge'' printre ai cărei pro
motori întîlnim pe J. Robinson șl P. Sraffa. 1

**) Printre susținătorii acestor orientări se 
înscriu economiști și sociologi de vază ca 
J. K. Galbraith și M. Harrington în S.U.A., i 
J. Robinson și P. Sraffa în Anglia, Fr. Perroux 
șl P. Fabra în Franța, G. Myrdal în Suedia, 
S. Tsuru în Japonia ș.a. Analizele critice ale 
unora dintre adepțli acestui curent au dus la 
dezvoltarea teoriei economice.

’) J. K. Galbraith, The Affluent Society, 
Boston, 1958, p. 66.

2) Menționăm pentru ilustrare : P. Sraffa, 
Production of Commodities by Means of 
Commodity, Cambridge University Press,.'1 
1959 ; J. Robinson, An Essay on Marxism 
Economics, Mac Millan and Co London, 1963 : 
J.K. Galbraith, Economics and the Public 
Purpose, Boston 1973 ; S. Tsuru, Essys on 
Marxism Economics, Tokyo, 1956 ; Fr. Per
roux, Pouvcir et economie. Paris. Dunod
1974.

3j •»» oxford Economic Paper, vol. 14, 
London 1962.

O a patra orientare, pe care am putea-o 
numi radicalismul subdezvoltării, se carac
terizează printr-o poziție antiimperialistă, 
antineocolonialistă, prin idei constructive 
privitoare la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, prin explicarea ge
nezei subdezvoltării și formularea de teorii 
și căi cu privire la eradicarea ei. Produsul 
teoretic cel mai important al acestei orien
tări este doctrina economiei periferice, Ia 
a cărei fundamentare și-au adus contribu
ția economiști ca : R. Prebisch, C. Furtado, 
P. C. Mahalanobis, A. Giinder-Frank, Sa
mir Amin, E. Emmanuel, J. Saigal ș.a. Doc
trina economiei periferice, cum aprecia 
o sursă engleză, „este o contribuție origi
nală și stimulatoare în problematica creș
terii economice. Aceasta este prima școală 
teoretico-economică proprie în zonele slab 
dezvoltate ale lumii"3) De regulă, econo
miștii ortodocși occidentali nu recunosc 
asemenea contribuții valoroase ale econo
miștilor lumii a treia.

Caracteristicile menționate mai înainte 
— și care dau contururi aparte curentului 
radical — se realizează în modalități va
riate în fiecare din cele patru orientări, 
dînd o anume unitate teoretică într-o diver
sitate de înțelegere a realităților și de 
concepere a modalităților de prefacere, 
mai mult sau mai puțin radicală, a lor. 
Intr-o continuare a acestui articol vom su
pune analizei cîteva idei și poziții ale ra
dicalismului, îndeosebi pe exemplul orien
tării de stingă.

prof. dr. Ivanciu Nicolae-VĂLEANU

Or, o astfel de teorie, la a căiei 
alcătuire autorii contribute prin 
tr-o suită de idei avansate în 
volum, este necesară, in primul 
tind pentru a conferi un statut 
clar, cu rol de cercetare științi
fico, analizei economice (in pre 
zent, arată autorii, acest gen de 
lucrări sînt în prea mare măsură 
subordonate unor parametri ad 
ministrativi). într-o asemenea 
Ipoteză, analiza economică ar fi 
aptă să surprindă nu numai si
tuații trecute și prezente, ci mai 
cu seamă să constituie un instru
ment util pentru intteprinderi în 
fundamentarea strategiilor de 
dezvoltare. Totodată, după cum 
apreciază M.I.B. și A.D.S., un 
rol important ar reveni teoriei 
analizei economice in formarea, 
îndeosebi la cadrele de condu
cere, a unei gindiri profunde, 
complexe, pe linia îmbogățirii 
arsenalului metodologic utilizat 
in procesul decizional.

Sesiune științifică
• Săptămîna trecută s-au des

fășurat la Timișoara lucrările 
unei sesiuni de comunicări știin
țifice pe tema „Valorificarea su
perioară a resurselor, cerință^ 
fundamentală a noului mecanism' 
economico-financiar". Sesiunea 
a fost organizată de Faculta
tea de științe economice și Cen
trul teritorial de cercetări econo
mice și a marcat împlinirea a 15 
ani de la înființarea facultății.

în cadrul sesiunii — la care au 
participat cadre didactice, cerce
tători, specialiști din producție, 
lucrători din aparatul de partid 
și de stat din diferite centre ale 
țării - au fost abordate o serie 
de probleme referitoare la: pro
cesul complex al dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României in 
etapa actuală: mecanismul eco- 
nomico-financiar și utilizarea efi
cientă a resurselor; perfecțio
narea conducerii și organizării 
activității economico-financiare; 

probleme social-istorice și eco- 
nomico-geografice ale valorifică
rii resurselor. In același cadru 
au fost organizate și două mese 
rotunde: „Perfecționarea struc
turii și organizării producției in
dustriale" și „Sporirea rolului 
activității financiar-contabile in 
utilizarea rațională a resurselor 
și asigurarea echilibrului finan
ciar".

r
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• Recent â apărut la Beijing, 

în Editura poporului, traducerea 
in limba chineză a volumului „E-

CONOMIE POLITICA. SOCIALIS
MUL", manual pentru studenții 
economiști elaborat de un grup 
de profesori de la catedra de e- 
conomie politică a Academiei de 
Studii Economice din București, 
sub coordonarea prof. dr. doc.
N.N. Consfantinescu, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România. 
Traducerea in limba chineză a- 
parține lui Zhang Zhipeng și 
Su Gizhung. Lucrarea are 683 
de pagini și cuprinde 515 000 de 
caractere. Aceasta este prima 
traduceri a unui manual eco
nomic universitar românesc in
tr-o țară străină.



Reuniunea de la București a Grupului celor 77

Intensificarea cooperării economice între țările 

în curs de dezvoltare în domeniul pregătirii cadrelor

LA 31 MAI a.c. se deschid 
la București lucrările re
uniunii Grupului celor 17 

privind dezvoltarea cooperării în
tre țările în curs de dezvoltare 
în domeniul formării și perfec
ționării de cadre pentru indus
trie, întâlnirea de la București a 
Grupului celor 77 face parte din 
suita de reuniuni convocate în 
baza Programului de acțiune pen
tru dezvoltarea cooperării econo
mice între țările în curs de dez
voltare, adoptat de Conferința 
ministerială a Grupului celor 77 
care a avut loc la Caracas în mai 
1981.

REUNIUNEA de Ia București, ca de 
altfel și reuniunile care au precedat-o 
(de la Bagdad, Kingston, New Delhi și 
Alger) atesta atenția și importanța tot 
mai mare pe care țările în curs de 
dezvoltare o acordă dezvoltării conlu
crării și sprijinului reciproc pentru ac
celerarea dezvoltării lor economice in
dependente și reducerea dependenței 
față de țările dezvoltate, pentru întări
rea autonomiei lor economice — naționa
le și colective—, pentru întărirea solida
rității și unității lor de acțiune în pro
cesul instaurării noii ordini economice 
internaționale. Cooperarea economică 
este considerată, după cum se sublinia
ză în Programul de acțiune de la Ca
racas, menționat mai sus, ca „parte in
tegrantă a acțiunii colective a Grupului 
celor 77 Vizînd restructurarea relațiilor 
economice internaționale și instaurarea 
noii qrdini economice internaționale".

Este unanim recunoscut, și faptele o 
dovedesc pe deplin, că în cadrul dife
ritelor acțiuni de cooperare țările în 
curs de dezvoltare pot să pună mai 
bine în valoare resursele naturale de 
care dispun, pot să-și satisfacă reciproc 
multe din nevoile lor de materii prime, 
de resurse energetice, de produse in
dustriale, de tehnologie sau de mijloa
ce financiare, pot să conlucreze strîns 
pentru accelerarea industrializării lor, 
pentru dezvoltarea rapidă a agricultu- 
uii și a celorlalte ramuri economice, 
pentru crearea și întărirea capacităților 
lor tehnico-științifice, pot să se spriji
ne reciproc în formarea cadrelor națio
nale necesare construcției lor economi
ce și sociale. Totodată conlucrînd mai 
strîns între ele, țările în curs de dez
voltare pot să-și apere și să-și promo
veze mai bine, pe plan internațional, 
interesele și aspirațiile lor legitime 
pentru înlăturarea tuturor obstacolelor 
din calea progresului lor economic și 
social, a inechităților, restricțiilor și dis
criminărilor din relațiile internaționale, 
pentru democratizarea vieții interna
ționale și făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune pentru toate popoarele 
Sintetizînd importanța dezvoltării și di
versificării cooperării dintre țările ia 
curs de dezvoltare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „prin lărgirea 

continuă a cooperării se creează un 
larg sistem de întrajutorare reciproc 
avantajoasă între țările noastre, care 
constituie expresia solidarității în 
lupta comună pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă a fiecărui 
popor, pentru promovarea unei politici 
noi în lume, de egalitate și respect în
tre națiuni, de deplină echitate, pentru 
abolirea vechii politici imperialiste dc 
dominație și asuprire".

Pentru promovarea-și dezvoltarea re
lațiilor economice între țările în curs 
de dezvoltare au fost create, de-a lun
gul anilor, peste 50 de organisme re
gionale și subregionale de cooperare. Au 
fost convenite, in cadrul mișcării de 
nealiniere sau al Grupului celor 77, o 
serie de programe speciale de măsuri 
vizînd întărirea cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare, ulti
mul fiind Programul de acțiune de la 
Caracas. Au fost adoptate, în același 
scop, numeroase rezoluții, decizii și re
comandări în cadrul O.N.U. și al orga
nizațiilor din sistemul său. Totodată au 
fost înființate, în unele din aceste or
ganizații, organe speciale ca de exem
plu Comisia U.N.C.T.A.D. pentru coope
rarea economică între țările în curs de 
dezvoltare. Au fost instituite trei sche
me de comerț preferențial între diverse 
țări în curs de dezvoltare, iar în pre
zent preocupările sînt îndreptate spre 
instituirea unui sistem global. De ase
menea au fost înființate 24 de asociații 
de producători pentru 19 produse de 
bază, iar în 1978 a fost creat Consiliul 
asociațiilor țărilor în curs de dezvoltare 
producătoare și importatoare de mate
rii prime. Concomitent au luat ființă 
întreprinderi mixte sau multinaționale 
de producție, comerț și transport. Au 
fost încheiate numeroase acorduri și 
convenții bi și multilaterale de coope
rare etc. Menționăm de asemenea de
ciziile Conferinței ministeriale de la Ca
racas a Grupului celor 77 cu privire la 
crearea în cadrul acestui grup a unui 
Comitet interguvernamental avînd ca 
scop promovarea cooperării economice 
intre țările în curs de dezvoltare și res
pectiv înființarea unui cont special con
sacrat dezvoltării acestei cooperări.

Ca urmare a unor asemenea acțiuni 
și măsuri, relațiile dintre țările în curs 
de dezvoltare au cunoscut o tendință 
continuă de amplificare, manifestată 
mai ales prin sporirea considerabilă a 
schimburilor comerciale reciproce, de la 
6,1 miliarde dolari în 1960 la peste 103,2 
miliarde dolari în 1979. Demnă de re
marcat este accelerarea ritmului de 
ereștere din ultimii ani. Astfel, ritmul 
mediu anual de creștere a comerțului 
reciproc a fost în perioada 1970—1979, 
de 28,3%, față de numai 5,4% între anii 
1960—1970. Consecința firească a unei 
asemenea dinamici a fost sporirea pon
derii comerțului reciproc în totalul co
merțului exterior al țărilor în curs de 
dezvoltare de la 20,8% în 1960 la 

24,6% în 1979.

Trebuie spus totodată că stadiul ac
tual al cooperării economice dintre ță
rile în curs de dezvoltare este sub ni
velul cerințelor și al posibilităților lor 
reale de dezvoltare. Așa se și explică 
dealtfel preocupările sporite, din ulti
mul timp, ale Grupului celor 77 pentru 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
de cooperare dintre țările în curs de 
dezvoltare. Ideea, mult acreditată de 
exponenții anumitor interese, că țările 
în curs de dezvoltare nu pot să-și spo
rească și să-și diversifice relațiile eco
nomice dintre ele a fost respinsă cate
goric atît pe plan teoretic cît și prac
tic. Ne vom referi numai la aprecierea 
Conferinței ministeriale de la Caracas 
potrivit căreia „cooperarea economică 
dintre țările în curs de dezvoltare ofe
ră posibilitatea de a se obține avantaje 
maxime din complementaritatea econo
miilor lor". Iar Programul de ac
țiune, adoptat la Caracas, a scos 
pe deplin în evidență această po
sibilitate reală și crescîndă de coo
perare într-o serie ' de domenii în
tre care : comerț, materii prime, ali
mentație și agricultură, dezvoltare in
dustrială, tehnologie, cooperare tehnică 
și financiară, pregătirea și perfecționa
rea de cadre etc.

Firește, preocupările Grupului celor 
77 pentru întărirea cooperării econo
mice dintre țările în curs de dezvoltare 
s-au intensificat în ultima perioadă și 
ca urmare a acumulării și agravării di
ficultăților cu care aceste țări sînt con
fruntate, dificultăți create de o multi
tudine de cauze. Referindu-se la aceste 
cauze Grupul celor 77 aprecia în Pro
gramul de la Caracas că „deteriorarea 
relațiilor dintre marile puteri, accen
tuarea tensiunilor internaționale, in
tensificarea cursei înarmărilor, colo
nialismul, intervenția în afacerile in
terne, politica de apartheid, rasismul, 
discriminarea rasială, toate formele de 
agresiune străină, ocupația, dominația, 
hegemonismul, expansionismul și ex
ploatarea au repercusiuni negative 
crescînde asupra gravelor probleme 
structurale care afectează economiile 
naționale ale țărilor în curs de dez
voltare". Țările în curs de dezvoltare 
sînt convinse că întărind cooperarea 
dintre ele vor reuși să reducă sau chiar 
să elimine impactul negativ al unora 
din acești factori nocivi ai vieții inter
naționale actuale.

Este necesar, de asemenea, de subli
niat că preocupările sporite ale țărilor 
în curs de dezvoltare pentru întărirea 
cooperării dintre ele sînt determinate și 
de lipsa de progrese în negocierile pur
tate de Grupul celor 77 cu țările dez
voltate pentru instaurarea noii ordini 
economice internaționale. Dovada ne 
este dată de aprecierea conținută în De
clarația de la New York din 1980 a mi
niștrilor afacerilor externe din țările 



membre ale Grupului celor 77 și anume 
că „actualele dificultăți și incertitudini 
din relațiile economice internaționale 
(ca urmare a lipsei de progrese pe calea 
înfăptuirii noii ordini economice inter
naționale — n.n.) reclamă sporirea efor
turilor pentru promovarea și întărirea 
cooperării economice între țările în 
curs de dezvoltare ca un element in
dispensabil pentru accelerarea dezvol
tării acestor țări cît și pentru întărirea 
puterii de negociere în raporturile cu 
țările dezvoltate11.

Iată prezentate pe scurt cîteva argu
mente care justifică eforturile mult 
sporite din ultimul timp ale țărilor în 
curs de dezvoltare pentru dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor lor de coope
rare și întrajutorare. Trebuie însă men
ționat faptul că acționînd pentru întă
rirea cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre ele, țările în curs de 
dezvoltare nu urmăresc să se izoleze 
de celelalte state ale lumii, să rupă sau 
să slăbească relațiile cu acestea. Dim
potrivă țările în curs de dezvoltare 
concep cooperarea dintre ele în con
textul global al amplificării colaboră
rii și cooperării economice și tehnico- 
științifice internaționale, cooperarea 
dintre țările în curs de dezvoltare ma- 
nifestîndu-se ca o nouă dimensiune a 
cooperării internaționale în folosul dez
voltării. Fără îndoială că realizîndu-se 
în spiritul noii ordini economice inter
naționale, al principiilor și obiectivelor 
sale, cooperarea economică dintre țările 
în curs de dezvoltare va influența și în 
final va determina așezarea fermă pe 
noi baze, de deplină egalitate și echita
te, a relațiilor internaționale, inclusiv a 
celor dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare.

Acesta este, așadar, contextul general 
în care are loc reuniunea de la Bucu
rești a Grupului celor 77. Scopul său 
concret, așa cum reiese din ordinea sa 
de zi, este examinarea și evaluarea 
stadiului actual al cooperării dintre ță
rile în curs de dezvoltare în domeniul 
pregătirii de cadre pentru industrie și 
adoptarea de măsuri vizînd întărirea 
acestei cooperări pe plan bilateral, sub
regional, regional și interregional.

^Organizarea ^acestei reuniuni în capi
tala patriei noastre reprezintă o ex= 
presie a atenției speciale și a preocu
părilor constante ale României pentru 
extinderea și diversificarea raporturi
lor sale de cooperare cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare, o nouă și impor
tantă contribuție a țării noastre la cau
za întăririi cooperării dintre țările în 
curs de dezvoltare, a solidarității și uni
tății lor de acțiune pe plan internațio
nal. Reamintim că această întâlnire de 
la București a Grupului celor 77 este a 
doua reuniune a grupului pe care țara 

noastră o găzduiește de la intrarea sa, 
relativ recentă, în 1976, în acest grup 
(prima fiind reuniunea ministerială a 
Grupului celor 77 pentru știință și teh
nologie în folosul dezvoltării, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la București în 
august 1979). Atenția specială și pre
ocupările constante ale țării noastre 
pentru amplificarea relațiilor cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare au fost 
și sînt determinate de faptul că Româ
nia este strîns legată de aceste țări 
prin aspirațiile comune spre pace, pro
gres și prosperitate, prin lupta comună 
pentru abolirea vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru promovarea unor noi relații în
tre state, de deplină egalitate și echita
te. Ca urmare, relațiile economice ale 
României cu celelalte țări.în curs de 
dezvoltare au cunoscut o dinamică ra
pidă, care a condus la creșterea pon
derii acestor țări în comerțul nostru ex
terior de la 4% în 1960 la aproape 3O"'o 
în prezent. Astăzi România întreține 
relații economice cu peste 100 de țări 
în curs de dezvoltare, avînd încheiate 
cu acestea peste 150 de acorduri guver
namentale de cooperare.

Ținerea la București a reuniunii 
Grupului celor 77 privind dezvoltarea 
cooperării între țările în curs de dez
voltare în domeniul pregătirii de cadre 
reprezintă, în același timp, o recunoaș
tere a realizărilor deosebite obținute de 
România în pregătirea forței sale de 
muncă, precum și a bogatei sale expe
riențe în formarea și perfecționarea de 
cadre de specialiști pentru alte țări în 
curs de dezvoltare. Colaborarea țării 
noastre cu celelalte țări în curs de dez
voltare în domeniul pregătirii de cadre 
îmbracă o gamă foarte largă de forme. 
Iată cîteva dintre acestea : elaborarea 
de studii de fezabilitate și construirea 
de școli și instituții de învățămînt în 
diferite țări în curs de dezvoltare, spri
jinirea acestor țări în întocmirea de 
planuri și programe de învățămînt, exe
cutarea de proiecte pentru dotarea la
boratoarelor, acordarea de asistență de 
specialitate pentru proiectarea și dez
voltarea instituțiilor de formare de ca
dre, pentru organizarea sistemelor na
ționale de învățămînt, trimiterea de 
specialiști români (profesori, ingineri, 
medici, tehnicieni etc.) pentru a spri
jini pe plan local eforturile proprii ale 
țărilor în curs de dezvoltare în dome
niul folosirii și perfecționării de cadre, 
acordarea de burse de către statul ro
mân pentru studenții din țări în curs 
de dezvoltare, organizarea în cadrul 
Centrului internațional CEPECA a unor 
programe pentru perfecționarea pregă
tirii de cadre din țările în curs de dez
voltare în domeniile conducerii și or
ganizării, precum și al administrației 

publice, realizarea de programe specia
le de formare și perfecționare a cadre
lor de către centrele departamentale 
de pregătire de ca'dre din . cadrul minis
terelor economice, organizarea de către 
oficiul de la București al Centrului co
mun O.N.U.D.I./România a unor progra
me speciale de formare-perfecționare de 
cadre în special în domeniile chimiei, 
petrochimiei, industriei farmaceutice, 
efectuarea de vizite de documentare în 
țara noastră, organizarea de către Insti
tutul de petrol și gaze a unor cursuri 
postuniversitare de specializare în do
meniul prelucrării petrolului și petro
chimiei, cursul postuniversitar în dome
niul ciberneticii organizat de Universi
tatea din București, organizarea unui 
curs de către Centrul demografic
O.N.U./România pe tema „Populația și 
dezvoltarea11 etc. Toate aceste exemple, 
ca și altele care-s-ar mai putea men
ționa, reflectă marele potențial și bo
găția experienței României, acumulată 
de-a lungul anilor în cooperarea în 
acest domeniu cu peste 70 de țări în 
curs de dezvoltare, precum și preocu
parea și eforturile țării noastre pentru 
luarea în considerare a varietății con
dițiilor și necesităților specifice ale ță
rilor în curs de dezvoltare în dome
niul formării și perfecționării de ca
dre.

Organizarea la București a acestei re
uniuni a Grupului celor 77 reprezintă, 
totodată, o recunoaștere a inițiativelor 
țării noastre pe plan internațional în 
domeniul dezvoltării și punerii în va
loare a resurselor umane. Se știe că 
România se află printre țările care au 
adus pentru prima dată în atenția 
O.N.U. și a Grupului celor 77 proble
ma pregătirii de cadre pentru țările în 
curs de dezvoltare. Ca urmare a iniția
tivelor românești, organizațiile din sis
temul O.N.U. au adoptat, începînd din 
1965. o serie de rezoluții avînd ca scop 
punerea în valoare și utilizarea resur
selor umane în țările în curs de dezvol
tare, iar la propunerea țării noastre 
Grupul celor 77 a inclus în programele 
sale de la Ciudad de Mexico (1976) și 
Caracas (1981) o serie de acțiuni și mă
suri vizînd întărirea cooperării între ță
rile în curs de dezvoltare în acest do
meniu.

Este de așteptat că hotărîrile pe 
care reuniunea de la București a 
Grupului celor 77 le va adopta _ vor 
contribui la adîncirea cooperării dintre 
țările în curs de dezvoltare în dome
niul formării cadrelor pentru industrie, 
condiție esențială a reducerii decalaje
lor din economia mondială, în interesul 
tuturor popoarelor.

Ion BARAC

INVESTIȚIA
(Urmare din pag. 19)

ția specifică negativă este un fenomen 
întîlnit, îndeosebi în agricultură (dată 
fiind fluctuația recoltelor în funcție de 
condițiile climaterice), precum și în pe
rioadele de recesiune din economia ca
pitalistă. Semnificația economică a in
vestiției specifice negative este urmă
toarea : în perioada analizată, efectul 
de creștere a venitului național deter-

SPECIFICĂ
minat de investițiile efectuate a fost 
contracarat de alte fenomene cu efect 
contrar mai puternic, care au anihilat 
efectul generat de punerea în funcțiune 
a noilor investiții. Investiția specifică 
negativă este un simptom al unei si
tuații nefavorabile, care poate să fie 
dar nu trebuie neapărat să fie dato
rată unor fenomene negative din proce
sul investițional, ci, poate fi cauzată de 
modificări survenite în structura pro

ducției, înrăutățirea condițiilor de ex
tracție etc.

Dat fiind specificul creării venitului 
național în agricultură — caracterizată 
prin variații anuale în funcție de con
dițiile climatice — variabila de efect în 
această ramură trebuie determinată pe 
o bază mai extinsă. Astfel, investiția 
specifică poate fi calculată pentru pe
rioadele cincinale, raportîndu-se suma 
investițiilor pe întregul cincinal la spo
rul de venit național din cincinalul res
pectiv, determinat ca o diferență între 
două medii mobile pe trei ani de la ex
tremitatea intervalului.



^^^TENDINȚE-CONJUNCTURI

Reducerea consumului 
ds petrol al C.E.E.

ÎN acest an țițeiul va 
acoperi mai puțin de 
jumătate din consumul 
energetic al țărilor din 
Piața comună, în condi
țiile actuale de recesiu
ne cît și mai ales ca ur
mare a eforturilor pen
tru trecerea la utiliza
rea altor surse de ener
gie. Consumul de țiței 
al țărilor C.E.E. a scăzut 
cu 9J.a sută anul trecut, 
in timp ce consumul lor 
total de energie s-a di
minuat cu 4,6 la sută. 
La gaze naturale redu
cerea a fost de circa 5 
la sută, iar la cărbune 
— în jur de 2 la sută, 
in timp ce intrarea în 
funcțiune a nouă reac
toare nucleare noi a fă
cut ca această sursă 
să-și majoreze ponderea 
la peste 32 la sută în 
balanța energetică.

Luind în considerare 
o creștere economică 
anticipată la 2 la sută a
P.N.B. în ansamblul ță
rilor comunitare în 1982, 
Comisia Pieței comune 
prevede o majorare cu 
1,2 la sută în consumul 
energetic al C.E.E., în 
condițiile reducerii în 
continuare, pînă la 49,2 
la sută a ponderii petro
lului în compoziția aces
tui consum, față de 50 

la sută anul trecut și 
54,5 la sută în 1979. In 
cifre absolute — potrivit 
aprecierilor ziarului Fi
nancial Times — aceas
ta va însemna scăderea 
importurilor de țiței la 
366 mii. t în anul curent 
față de 438 mii. t în 
1980.

Deficit de 
îngrășăminte chimice

CONFRUNTATE cu 
obiectivul creșterii ran
damentului în agricul
tură — în condițiile li
mitării suprafețelor care 
ar putea intra în circui
tul agricol — majorita
tea țărilor în curs de 
dezvoltare se îndreaptă 
către intensificarea uti
lizării îngrășămintelor, 
în special a celor 
anorganice. Un studiu 
de profil realizat de 
U.N.C.'T.A.D. arată însă 
că, în ce privește lumea 
a treia, continuă să se 
mențină un decalaj im
portant față de țările 
dezvoltate, referitor la 
posibilitățile de aprovi
zionare raportate la ne
cesități. Astfel, țările în 
curs de dezvoltare nu 
realizează actualmente 
decît 27 la sută din con
sumul mondial de îngră
șăminte chimice.

In 1978—1979, circa 
83 la sută din totalul de 

îngrășăminte (de azot, 
fosfați și potasiu) pro
duse în lume proveneau 
din țările industrializate 
și numai 17 la sută din 
țările în curs de dezvol
tare.

In perioada menționa
tă, țările lumii a treia 
nu au reușit să își asi
gure decît 67 la sută 
din consumul propriu 
de îngrășăminte, fiind 
nevoite să cheltuiască 
peste 3,2 mrd. dolari pen
tru importuri, ceea ce 
reprezintă sume de pa
tru ori mai mari decît 
în 1970.

Proiecțiile privind di
ferența dintre cererea și 
producția acestor țări la 
nivelul anului 1985 dau 
imaginea unor deficite 
de ordinul a : 10 mii. t 
îngrășăminte azotoase, 
5 mii. t fosfatice și 6 
mii. t îngrășăminte pe 
bază de potasiu. Cele 
mai mari dificultăți de 
aprovizionare le vor a- 
vea țările lumii a treia 
în ce privește ultima 
grupă de produse, aces
te țări dispunînd de nu
mai 3 la sută din rezer
vele mondiale de po
tasiu.

In fața acestei situații, 
studiul U.N.C.T.A.D. re
comandă intensificarea 
eforturilor pentru ex
tinderea capacităților in
terne de producție, in
clusiv prin dezvoltarea 
cooperării reciproc a- 
vantajoase în cadrul 
grupului țărilor rămase 
în urmă.

Programe de dezvoltare

Nigeria: dezvoltarea puternică 
a bazei electroenergetice a țării

MArimea potențialului său economic (circa 70 mi
liarde dolari P.N.B. în 1981) și a veniturilor din expor
turi (25 miliarde dolari în 1980) conferă Nigeriei — țară 
cu o populație de 87 milioane locuitori — perspective 
deosebit de bune de creștere economică în general și 
de dezvoltare industrială în special. Preocupată de 
crearea unei industrii moderne care să constituie baza 
dezvoltării viitoare a țării, în epoca postbelică, Nigeria 
depune în același timp eforturi intense de asigurare a 
unei infrastructuri economice adecvate dezvoltării sale 
industriale. In acest cadru, un loc deosebit de impor
tant îl ocupă dezvoltarea accelerată a infrastructurii 
electroenergetice a' țării. Cifrată la 1 645 MW în 1980, 
puterea instalată a centralelor electrice nigeriene se 
va majora de peste două ori pînă în anul 1985, prin 
realizarea de noi investiții însumînd 2,5 miliarde naira 
(0,62 naira = 1 dolar).

Noile proiecte de centrale electrice, întocmite pînă 
în prezent, totalizează o putere instalată de aproximativ 
5 000 MW, din care circa 2 000 MW putere instalată care 
va fi dată în folosință pînă. la sfîrșitul anului 1985. în 
proporții aproape egale, noile capacități vor fi insta
late în termocentrale (utilizînd gaze naturale, produse 
petroliere reziduale sau cărbune) și, respectiv, în hi
drocentrale (utilizînd bogatul potențial hidroenergetic 
național).

Printre principalele proiecte termoelectrice se nu
mără : construirea electroeentralei pe bază de gaze 
naturale de la Igbin (6 grupuri energetice de cîte 200 
MW, cu un cost total de 460 milioane naira), proiectul 
privind utilizarea produselor petroliere reziduale de la 
rafinăria Kaduna prin construirea în aceeași localitate 
a unei termocentrale (440 MW ; cost total 144 milioane 
naira), construirea termocentralei pe bază de cărbune, 
de la Makurdi (600 MW), extinderea termocentralei Oji 
(de la 30 MW la 100 MW) ș.a.

Printre principalele proiecte hidroenergetice se nu
mără : construirea centralei Jebba (540 MW, cost total 
371 milioane naira), centrala Shiroro (600 MW, cost 
total 250 milioane naira), centrala Dadin Kowa (34 MW 
cost total 30 milioane naira), centrala Gongola (30 MW, 
cost total 10 milioane naica), centrala de la Ikom (400 
MW), cea de la Katsina Ala River (260 MW), precum 
și construirea centralei Mada River (2 grupuri ener
getice de Cîte 17 MW).

Aceste proiecte, ca de altfel preocupările de ansam
blu ale Nigeriei pentru dezvoltarea sectorului electro- 
energetic național reprezintă un domeniu de mare in
teres pentru oferta românească de export, pentru ac
țiunile de cooperare ale României cu Nigeria, unul 
din partenerii cu care relațiile pe multiple planuri cu
nosc an de an o dezvoltare puternică.

M.F

EVOLUȚII MONETARE i
ÎN INTERVALUL 17—21 MAI, cursul dolarului S.U.A. 

țață de principalele valute occidentale a continuat să 
înregistreze fluctuații importante, în special ca urma
re a menținerii dobînzilor pe termen scurt din S.U.A. 
la un nivel ridicat.

Operatorii de pe piețele valutare apreciază că mone
da americană este în prezent supraevaluată, presiuni 
de slăbire urmînd să fie declanșate asupra dolarului 
concomitent cu scăderea dobînzllor din S.U.A.

Francul elvețian a slăbit în perioada analizată atît - 
față de dolar, cît șl față de celelalte valute occiden
tale și, în special, față de marca vest-germană. Re
lația de curs franc elvețian/marcă vest-germană s-a 
situat la finele săptămînii la 85,42 franci pentru 100 
mărci, după ce se menținuse, în cea mai mare parte 
a perioadei de referință, sub nivelul de 35 franci pen
tru 100 mărci. Poziția slabă a monedei elvețiene a 
continuat să se datoreze menținerii unor dobîrizi scă
zute pe piața monetară din această țară. Marca vesț- 
germană s-a menținut șl în ultima săptămînă pe locul 
1 în cadrul sistemului monetar vest-european (E.M.S.), 
situîndu-se, la 21 mai a.c.. cu 0,32 la sută peste florinul 
olandez (aflat pe locul 2 în cadrul sistemului respec
tiv) și cu 2,87 la sută peste lira Italiană (aflată pe 
ultimul loc).

La baza evoluției cursului lirei sterline au stat, în 
principal, factorii politici și — în mod special — evo
luția conflictului anglo-argentinian. De menționat că 
indicele mediu ponderat de depreciere a monedei bri
tanice față de monedele principalilor 16 parteneri co
merciali a scăzut de la 90,1 la sută, cît era la 17 mai, 
la 88,5 la sută la 21 mal a.c. Publicarea, în această 
săptămînă, a unor date ecrnomice a influențat doar 
în mică măsură poziția externă a cursului lirei ster
line ; dintre acesie date, sînt de menționat : scăderea 
indicelui de creștere a prețurilor cu amănuntul la 9,7% 
pe perioada de 12 luni încheiată la finele lunii aprilie 
a.c. (prima scădere sub 10 la sută din ultimii 3 ani) și 
scăderea produsului intern brut cu 0,2 la sută în trl-

Evoluția principalelor valute 
occidentale față de dolarul 
S.U.A. in perioada 17—21 V. 
Bază : 15 V a.c.

mestrul I a.c., după o creștere de 0,4 la sută în tri
mestrul precedent. Francul francez a oscilat, alături de 
celelalte valute vest-europene, în raport cu dolarul, iar 
în cadrul E.M.S., a avut o poziție stabilă. Anunțarea 
unul deficit comercial de 10,16 miliarde franci pentru 
luna aprilie a.c. (cel mai ridicat deficit lunar de la 
majorarea prețului petrolului din 1973), alături de men
ținerea unei rate a inflației de peste 14 la sută au 
deschis perspectivele exercitării unor noi presiuni asu
pra cursului francului francez, atît în raport cu dola
rul, cît și față de monedele din E.M.S. La finele săp
tămînii analizate, cursul francului francez față de do
lar a înregistrat o depreciere de 2 la sută comparativ 
cu nivelul de la finele săptămînii precedente. Cursul 
yenului japonez față de dolar a avut, în continuare, 
o tendință de slăbire, în special ca urmare a men
ținerii ecartulul de dobînzi în favoarea monedei ame
ricane. Datele economice publicate în această perioadă 
relevă o reducere a ritmului creșterii producției indus
triale din Japonia la 3,7 la sută în exercițiul financiar 
încheiat la 31 martie a.c., față de 4,5 la sută in exer
cițiul precedent.

Nivelul dobînzilor la depozitele pe termen de 6 luni 
în principalele eurovalute s-a situat, la 21 mai a.c., la 
14,4375 la sută la dolarul S.U.A. (14.625 la sută la 14 
mai), la 8,6875 la sută pentru marca vest-germană (8.5 
la sută la 14 mai), la 4,5625 la sută pentru francul el
vețian (4,125 la sută Ia 14 mal), și la 13,75 Ia sută pen
tru lira sterlină (13,1875 la sută la 14 mal 1982).

Pe piața de Ia Londra, prețul unciei de aur a urcat 
de la 333,50 dolari (al doilea fixing din 17 mai a.c.), la 
343,25 dolari (primul fixing din 21 mal a.c.), pentru a 
reveni la 338,50 dolari la ultimul fixing din săptămînă 
analizată.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU



Pe marginea recentei reuniuni a F.M.I.

Creșterea capacității de finanțare a organismelor internaționale—
cerință a atenuării dificultăților din economia mondială

RECENTELE REUNIUNI FINANCIARE de la Helsinki au 
scos în relief una din problemele de. bază ale actualei 
configurații a relațiilor financiar-valuțare internaționale : 

rămânerea în urmă a capacității de finanțare a organismelor 
internaționale — în speță Fondul Monetar Internațional și 
Grupul Băncii Mondiale — față de evoluția comerțului mondial 
și a altor mărimi care definesc nevoile de finanțare ale țărilor 
participante la circuitul economic mondial. Este limpede că, 
cu cît dificultățile pe care le întâmpină aceste țări datorită 
crizei economice sporesc, cu atît sprijinul financiar interna
țional trebuie și el să sporească, cu atît deci capacitatea de fi
nanțare a organismelor chemate să mobilizeze și să distribuie 
resursele financiare internaționale trebuie să crească.

Ce s-a constatat în această privință în cadrul reuniunilor 
de la Helsinki ?

Toate, organismele financiare internaționale întâmpină difi
cultăți crescânde în colectarea fondurilor de finanțare. Cazul 
cel mai elocvent este acela al Fondului Monetar Internațional, 
al cărui rol principal în echilibrarea și finanțarea deficitelor 
balanței de plăți ale țărilor membre este recunoscut pe plan 
mondial. Fondul Monetar Internațional, se arată în comunica
tul final al reuniunii Comitetului interimar, „trebuie să fie su
ficient de puternic și să aibă resurse adecvate pentru a fi în 
măsură să facă față efectiv problemelor deceniului 80“.

întrucît este știut că unul din principalele dezechilibre pe 
care le-a generat criza îl constituie marile deficite ale balan
țelor de plăți, logica cere ca Fondul să-și adapteze capacitatea 
de finanțare la actuala situație, pentru a răspunde, în condi
țiile prevăzute în statut, obiectivului acoperirii acestor defi
cite. Realitățile nu sînt însă de natură să sprijine F.M.I. în 
abordarea eficientă a „problemelor deceniului 80“.

Fondul Monetar Internațional dispune de trei surse de 
formare a fondurilor destinate finanțării deficitelor tempo
rare ale balanței de plăți : cotele de participare subscrise 
și vărsate de țările membre, împrumuturile efectuate de F.M.I. 
la diferiți împrumutători și alocările de drepturi speciale de 
tragere (D.S.T.).

Avînd în vedere caracterul cooperativ și interstatal al 
F.M.I., formarea fondurilor lui de lucru depinde în principal 
de încasarea cotelor de participare de la țările membre. In 
această privință, Comitetul interimar a reiterat la Helsinki 
punctul său de vedere că „subscrierile de cote trebuie să repre
zinte principala sursă a mijloacelor financiare pentru operațiile 
F.M.I.".

Resurse ale Fondului Monetar Internațional
(miliarde D.S.T. la 31 ian. 1982)

Drepturi speciale de tragere (D.S.T.) 16,5
Cote ale membrilor 60,7
împrumuturi în cadrul aranjamentelor generale

de împrumut 6,4
Facilitatea petrolului 0,8
Alte resurse 17,1
Total 101,5

Cotele sânt stabilite pe țări pe baza unor indicatori econo
mici și financiari și se achită în proporție de 25% în D.S.T. 
sau valută convertibilă și 75% în monedă națională. Statutul 
F.M.I, prevede ca periodic să se procedeze la majorări („revi
zuiri") ale cotelor de participare, pentru a se ține pasul cu 
sporirea nevoilor de finanțare. Din 1965 încoace, majorările de 
cote au făcut ca volumul total al cotelor să evolueze astfel (în 
miliarde D.S.T., un D.S.T. fiind egal, în ianuarie 1982, cu 1,14784 
dolari S.U.A.)

a 4-a revizuire (1965) 21,0
a 5-a revizuire (1969) 28,9
â 6-a revizuire (1976) 39,0
a 7-a revizuire (1978) 58,6

A 8-a revizuire a fost prevăzută pentru 1982, urmînd ca ea 
să ducă, potrivit evaluărilor inițiale, la o creștere a volumului 
total al cotelor pînă la circa 150 miliarde D.S.T.

*) Partea a doua a acestui articol va apărea în nr. 22 din 4 iunie a.e.

Discuțiile purtate în jurul majorării cotelor în cadrul celei 
de.a 8-a revizuiri au vădit însă existența unor divergențe se
rioase între membri. Multe țări și-au manifestat scepticismul 
asupa oportunității unei atît de largi majorări de cote, con- 
siderînd că aceasta ar avea efecte inflaționiste. în consecință, 
țările la care ne referim au tergiversat exprimarea acordului 
lor. La Helsinki, Comitetul interimar a invitat Consiliul exe
cutiv, care răspunde de conducerea activității F.M.I., să con
tinue eforturile de realizare a celei de a 8-a revizuiri, astfel 
îneît să fie în măsură să dea un răspuns cu privire la data 
cînd. speră că va fi posibil să se obțină un acord asupra prin
cipalelor aspecte ale revizuirii. Pînă atunci, a 8-a revizuire a 
cotelor, care ar fi întărit considerabil capacitatea F.M.I. de a 
acoperi nevoile de finanțare a deficitului balanței de plăți a 
țărilor membre, rămîne o problemă nerezolvată.

Problema la care ne referim nu rezidă însă numai în elu
cidarea mărimii optime a sporului de cote ; ea are rădăcini 
mai adînci. S.U.A. și, poate, și alte țări care dețin cele mai 
mari cote la F.M.I. și care deci ar contribui cel mai mult la 
realizarea noii majorări nu sînt convinse că ar fi în interesul 
lor să dea o amploare prea mare Fondului Monetar Interna
țional și, în general, organismelor financiare internaționale. 
Ele au devenit refractare la conceptul cooperării financiare 
multilaterale, care anonimizează proveniența fondurilor. In 
schimb, ele vor să amplifice relațiile bilaterale, acestea per
mițând țărilor deținătoare de capital negocierea directă cu ță
rile lipsite de capital, deci tratarea directă a condițiilor acor
dării de împrumuturi:

După cum se vede, realizarea noii majorări de cote și, odată 
cu ea, capacitatea F.M.I. de a-și majora resursele financiare 
pe această cale trec printr-un impas deosebit de dificil.

O a doua sursă de formare a mijloacelor financiare ale 
F.M.I. o constituie împrumuturile contractate de F.M.I. la di
verși împrumutători, care-i permit să-și procure fonduri pes
te cele proprii (formate din vărsămintele cotelor subscrise de 
membri). Această sursă a fost inaugurată în 1962 prin Aran
jamentele generale de împrumut (engl. General Agreements to 
Borrow), încheiate cu Grupul celor zece principale puteri fi
nanciare occidentale. Ea reprezintă un „copil al crizei", un 
reflex al marilor dezechilibre financiare pe care fenomenele 
de criză le-au declanșat în lume. Aranjamentele generale de 
împrumut procură Fondului Monetar Internațional 6,4 miliar
de dolari S.U.A.

împrumuturile contractate de F.M.I. din diferite surse au 
continuat în 1974 și 1975 sub forma facilității petrolului, F.M.I. 
împrumutîndu-se de la principalele țări exportatoare de pe
trol și de la alte țări și acordând la rîndul său împrumuturi 
țărilor a căror balanță de plăți devenise grav deficitară ca 
urmare a costurilor ridicate ale. importului de petrol. Formule 
similare au fost utilizate în 1979 (în cazul așa-zisei facilități a 
finanțării suplimentare), în 1981 (în cazul facilității extinse), 
în relațiile cu Banca Reglementelor Internaționale etc. Totalul 
sumelor puse la dispoziția F.M.I. pe aceste căi se ridică la circa 
25 miliarde D.S.T.

Am arătat înainte că la Helsinki s-a manifestat preferința 
pentru resursele procurate de la membri pe calea cotelor și, 
implicit, antipatia pentru resursele împrumutate de la diverși 
deținători de capitaluri. Aceasta, deoarece F.M.I. a dus întot
deauna o politică a dobînzilor mici, pe care cotele de sub
scriere ale membrilor, primite bineînțeles gratuit, o puteau 
permite. Contractarea de împrumuturi cu dobînda pieței a 
făcut ca această politică să fie știrbită, diferitele „facilități" 
avînd a suporta dobânzi corespunzătoare celor plătite de F.M.I. 
pentru procurarea fondurilor respective, ceea ce a viciat ima
ginea tradițională din acest punct de vedere a F.M.I. Perspec
tiva ca a 8-a revizuire a cotelor să întârzie sau să reprezinte 
numai un fragment din suma apreciată inițial ca necesară va 
obliga însă F.M.I. să recurgă în continuare la aranjamentele 
de împrumut.

dr. Costin C. K1RIȚESCU



SEMNIFICAȚII ALE ADOPTĂRII 
NOII CONVENȚII ASUPRA DREPTULUI MĂRII
NOUA CONVENȚIE asupra dreptului mării, adoptată la 

30 aprilie a.c. reprezintă o reglementare atotcuprinză
toare asupra tuturor spațiilor maritime, atît a celor afla

te sub jurisdicția națională a statelor cît și a celor din Zona 
internațională a teritoriilor submarine., Convenția statornicește 
un nou regim cu privire la efectuarea cercetării științifice și 
exploatarea resurselor marine, precum și în legătură cu com
baterea poluării. De asemenea, Convenția consacră reguli cu pri
vire la soluționarea diferendelor în ampla și complexa proble
matică maritimă în zonele naționale de jurisdicție, precum și 
în Zona internațională a teritoriilor submarine.

Analiza atentă a noilor texte pune în lumină semnificația 
lor deosebită în privința statornicirii noului sistem de norme 
și reglementări în toate zonele și spațiile maritime și, cu deo
sebire, în privința Zonei internaționale a teritoriilor submari
ne. Pînă în ultima zi a celei de-a III-a Conferințe O.N.U. asu
pra dreptului mării, tema cea mai disputată, care a concentrat 
atenția tuturor statelor participante, a numeroaselor organi
zații internaționale reprezentate, precum și a unor organisme 
economice interesate, a fost aceea referitoare la sistemul și 
modalitățile practice de prospectare, explorare și exploatare a 
resurselor minerale ale Zonei teritoriilor submarine de tfîn- 
colo de jurisdicția națională a statelor. în analiza de față ne 
vom opri asupra principalelor reglementări referitoare la mo
da1 itățiie de valorificare a resurselor acestei Zone, în lumină 
noilor reglementări adoptate.

însemnătatea economică

CERCETĂRILE efectuate în ultimii ani confirmă ipoteza 
că teritoriile submarine conțin importante bogății, cu o sem
nificație deosebită în satisfacerea cererii sporite de materii 
prime și, în general, în dezvoltarea economică contemporană. 
O mare însemnătate au, în special, nodulii polimetalici, aflați 
în cantități foarte mari în aceste teritorii. Cunoscuți încă din 
secolul trecut, nodulii polimetalici au concentrat preocuparea 
cercurilor de specialitate, fiind obiect de studiu, mai ales în 
ultimul deceniu. Aflați la o adîncime de 4 000—6 000 m, efortul 
de exploatare a lor este deosebit, presupunînd o tehnică spe
cială și o pregătire adecvată. Cercetările științifice demon
strează interesul economic pentru efectuarea unor explorări 
sistematice, bine organizate, coordonate la nivel internațional. 
După evaluările efectuate, în teritoriile submarine se află o 
cantitate de minerale, potențial recuperabile, de mai multe 
trilioane de tone, și anume circa 3,6 miliarde tone nichel, 2,4 
miliarde tone cupru, 2,4 miliarde tone cobalt, 96 miliarde tone 
mangan. Din cercetările întreprinse a rezultat că — chiar în 
condițiile unei exploatări industriale — nodulii vor continua 
să se înmulțească într-un ritm superior celui în care va avea 
loc exploatarea. Și dacă rezervele vor spori în viitor de 5 ori, 
iar cererea va crește într-un ritm anual de 4%, cantitățile dis
ponibile de nichel și cupru, solicitate de economia mondială, 
vor satisface necesarul pentru 150 și, respectiv, 50 de ani. S-a 
demonstrat că valoarea economică a nodulilor depinde de ni
velul tehnologiilor de exploatare a resurselor minerale nu nu
mai din teritoriile submarine, ci și de pe uscat. Pornind de 
la aceasta, reprezentanții celor 163 de state participante la cea 
de-a III-a Conferință O.N.U. asupra dreptului mării și-au con
centrat eforturile — pe parcursul celor opt ani de negocieri 
intense — asupra soluționării următoarelor probleme : a. cum 
să se exercite drepturile de explorare și exploatare ale state
lor membre asupra acestor importante resurse minerale : 
b. cum să fie coordonată activitatea de valorificare ; c. cum 
să se efectueze finanțarea proceselor destul de scumpe de ex
tragere și valorificare a minereurilor din Zonă.

Avînd în vedere însemnătatea economică a bogățiilor aflate 
în Zona internațională a teritoriilor submarine, Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor Unite a decis în decembrie 
1970 ca atît Zona, cît și resursele ei să devină un patrimoniu 
comun al întregii umanități. Printr-o Declarație de principii 
adoptată la 17 decembrie 1970, cu 108 voturi pentru și 17 ab
țineri, Zona și resursele sale au fost proclamate patrimoniu 
comun al omenirii, neputînd fi însușite sub nici o formă de 
către anumite state, exploatarea lor urmînd să se efectueze îd 

beneficiul întregii umanități. Reflectarea acestor principii fn 
noua Convenție a întâmpinat opoziția țărilor puternic indus
trializate, care s-au pronunțat pentru accesul liber al marilor 
companii industriale la exploatarea resurselor Zonei, încercînd 
să demonstreze necesitatea ca noul mecanism internațional să 
aibă asemenea atribute care să nu împiedice activitatea aces
tor companii ci să stabilească numai unele orientări cu ca
racter general cu privire la organizarea procesului de explo
rare și _ exploatare. După negocieri îndelungate, la insistența 
țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv a României, în noua 
Convenție s-au înscris reglementări de natură să garanteze 
valorificarea resurselor minerale ale Zonei internaționale în 
folosul tuturor popoarelor, luînd în considerare, în primul 
rînd, cerința depășirii decalajelor existente și a satisfacerii 
dezideratelor fundamentale ale acestor țări în lupta pentru 
consolidarea independenței lor economice. Sistemul de explo
rare și exploatare instituit prin noua Convenție oferă cadrul 
necesar menținerii patrimoniului comun al umanității, ocro
tirii resurselor conținute de Zona internațională a teritoriilor 
submarine — ca avuție comună a națiunilor, în vederea valo
rificării lor în interesul tuturor popoarelor. Conferința s-a con
centrat asupra elaborării unor norme prin care se asigură or
ganizarea și desfășurarea activităților de prospectare, explo
rare și exploatare a bogățiilor existente în condiții echitabile, 
ținîndu-se seama de interesele tuturor țărilor, în primul rînd 
ale celor în curs de dezvoltare.

Convenția statornicește faptul că activitățile din Zonă se 
desfășoară în folosul întregii umanități — independent de si
tuația geografică a statelor, fie că este vorba de țări riverane 
sau de țări fără litoral. Se consacră expres că Zona este des
chisă utilizării de către toate statele, în scopuri exclusiv paș
nice, toate activitățile urmărind : a. să favorizeze dezvoltarea 
armonioasă a economiei mondiale și creșterea echilibrată a 
comerțului internațional în scopul dezvoltării generale a tu
turor țărilor și în special a țărilor în curs de dezvoltare ; b. să 
asigure posibilitatea pentru toate statele părți de a participa 
la punerea în valoare a resurselor Zonei; c. să sporească re
sursele disponibile pentru a satisface cererea mondială ; d. să 
protejeze țările în curs de dezvoltare, împotriva efectelor econo
mice defavorabile care ar putea rezulta dintr-o scădere sub
stanțială a încasărilor pe care aceste țări le obțin din exportul 
de minereuri, atunci când această scădere s-ar datora activi
tăților desfășurate în Zona teritoriilor submarine. Ținînd sea
ma de această, situație, textul Convenției statornicește regle
mentări prin care se facilitează încheierea de noi aranjamente 
sau acorduri corespunzătoare, la care să participe toate părțile 
afectate, prin care să se stimuleze creșterea și să se asigure 
eficacitatea și stabilitatea piețelor pentru categoriile de pro
duse provenind din Zonă, la prețuri remuneratorii pentru pro
ducători și echitabile pentru consumatori ; e. să asigure o îm“ 
părțire echitabilă între statele părți și distribuirea către aceste 
state a avantajelor financiare și a altor avantaje economice 
obținute din activitățile desfășurate în Zonă, ținînd cont în 
special de interesele și nevoile țărilor în curs de dezvoltare.

Autoritatea internațională 
pentru teritoriile submarine

NEGOCIEREA PROBLEMELOR COMPLEXE ale explorării 
și exploatării bogățiilor Zonei internaționale a teritoriilor sub
marine a dus la convenirea unor reglementări prin care se in
stituie o Autoritate internațională prin intermediul căreia sta
tele părți organizează și controlează activitățile desfășurate în 
procesul administrării resurselor Zonei. Autoritatea este fon
dată pe principiul egalității suverane a tuturor membrilor săi. 
Convenția precizează că toți membrii — pentru a asigura fie
căruia dintre ei drepturile și avantajele ce decurg din această 
calitate — au îndatorirea să se achite cu bună-credință de 
obligațiile ce le-au contractat. Activitățile din Zonă sînt des
fășurate direct de către Autoritate și sub controlul său. Aceste 
activități se efectuează cu autorizația noii Autorități interna
ționale, care trebuie să evite orice discriminare în exercitarea 
puterilor și funcțiunilor sale, inclusiv atunci cînd acordă posi
bilitatea de a desfășura activități în Zonă pentru diferite enti- 



tați, în baza sistemului paralel instituit pentru organizarea 
proceselor de explorare și exploatare a resurselor Zonei inter
naționale a teritoriilor submarine.

Noua Autoritate este compusă din : a. Adunarea tuturor 
statelor ; b. Consiliul — ca organ executiv al Autorității ; c. 
întreprinderea de explorare și exploatare ; d. Secretariatul noii 
Autorități ; e. Camera pentru teritoriile submarine a Tribu
nalului dreptului mării. Autoritatea are personalitate juridică 
internațională și se bucură de capacitatea juridică necesară 
pentru a-și exercita funcțiile și pentru a-și realiza obiectivele 
statornicite prin Convenție. Acest nou mecanism nu a fost 
conceput ca o organizație supranațională, ci ca un sistem de 
coordonare a activităților de explorare și exploatare a bogății
lor patrimoniului comun al umanității, instituit potrivit con
cepției și practicilor democratice de funcționare ale Organiza- 

, liei Națiunilor Unite. Țările dezvoltate au insistat ca rolul 
principal să revină Consiliului noii Autorități și nu Adunării 
tuturor statelor. Țările în curs de dezvoltare, inclusiv Româ
nia, au argumentat necesitatea ca toate deciziile în problemele 
de fond să fie luate de către Adunarea tuturor statelor, Con
siliul avînd numai un rol subordonat, ca organ executiv. Con
venția a reținut această opțiune, conferind Adunării tuturor 
statelor rolul prioritar în organizarea și coordonarea tuturor 
activităților de prospectare, explorare și exploatare a resurse
lor Zonei internaționale a teritoriilor submarine.

întreprinderea a fost concepută ca un organism economic 
însărcinat să efectueze operațiunile concrete de explorare și 
exploatare a resurselor minerale din Zonă, pe baza hotărîrilor 
Adunării și îndrumărilor Consiliului pentru activitatea curentă, 
întreprinderea este condusă de către un Consiliu de administra
ție ales pe baza reprezentării geografice echitabile și a princi
piului rotației țărilor reprezentate.

Camera Tribunalului dreptului mării care se ocupă de solu
ționarea diferendelor din Zona internațională a teritoriilor sub
marine este o componentă a Tribunalului pentru dreptul mării, 
care are atribuții numai în această zonă, ținînd seama de ca
racterul specific al disputelor ce ar putea să apară între state 
sau întreprinderi în legătură cu interpretarea și aplicarea re
gulilor privind regimul Zonei internaționale, precum și cu pri
vire la activitățile desfășurate în Zonă. Hotărîrile acestei ca
mere a Tribunalului au caracter definitiv, ele fiind obligatorii 
și executorii pentru toate diferendele vizînd această Zonă.

Condiții financiare

TEXTUL NOII CONVENȚII precizează că pentru organi
zarea și funcționarea noii Autorități internaționale se va aplica 
un sistem similar celui statornicit pentru Națiunile Unite, pre- 
luîndu-se criteriile instituite în cadrul Organizației mondiale. 
Pe de altă parte, textul statornicește ca — în stabilirea contri
buțiilor financiare — să se țină seama de participarea statele*  
sau organizațiilor economice la operațiunile de explorare și 
exploatare, deoarece, cel puțin în prima perioadă, vor participa 
la aceste operațiuni mai puține state, în raport de mijloacele 
tehnice cu care sînt dotate. Negocierile au avut în vedere faptul 
că, deocamdată, asemenea mijloace tehnice nu sînt decît la 
îndemîna țărilor dezvoltate din punct de vedere industrial. Se 
prevede ca sistemul contribuțiilor financiare să se bazeze pe 
criteriul participării la producția din Zonă, iar în stabilirea 
cuantumului lor să se ia în considerare și beneficiile obținute, 
în temeiul contractelor încheiate de Autoritate. Aranjamentele 
financiare includ : tipul de garanție ce trebuie prezentată de 
către contractant ; taxa inițială pe care acesta va trebui să 
o verse ; condițiile costurilor de punere în valoare și de exploa
tare ; regulile și metodele de contabilitate ce trebuie aplicate 
contractelor. Convenția stipulează reglementări prin care Auto
ritatea : a. să-și asigure maximum de încasări ; b. să furnizeze 
stimulentele financiare necesare, atunci cînd este cazul, pentru 
a atrage investiții și tehnologie în explorările și exploatările 
resurselor Zonei ; c. să facă astfel ca toate statele și alte enti
tăți cărora li se acordă contractul să fie tratate pe picior de 
egalitate și să aibă cheltuieli financiare comparabile. Convenția 
precizează că cheltuielile ce trebuie recuperate din încasările 
de exploatare sînt cele direct legate de punerea în valoare a 
sectorului contractual, cu excepția costurilor de prospectare, 
angajate înainte sau după începerea producției comerciale re
feritoare la cheltuielile de echipare sau cheltuielile de punere 
în valoare și cheltuielile direct legate de sectorul contractual, 
angajate după începerea producției comerciale. După negocieri 
îndelungate, s-a optat pentru edificarea unui sistem eficient în 
care se va da prioritate generală criteriilor economice, toate 
aranjamentele financiare urmînd să se subordoneze acestei 
viziuni.

Aranjamente provizorii

ȚIN1NDU-SE SEAMA de faptul că între momentul semnării 
noii Convenții și cel ai intrării ei în vigoare va trece o pe
rioadă de mai mult de 1 an de zile, reprezentanții statelor 
participante au ajuns la concluzia că este necesară constituirea 
unei Comisii pregătitoare pentru punerea în aplicare a pre
vederilor Convenției cu privire la Zona internațională a teri
toriilor submarine, așa îneît în momentul intrării în vigoare 
a noilor reglementări să fie posibilă începerea imediată a ope
rațiunilor de exploatare a resurselor din această Zonă. Prin- 
tr-o rezoluție separată de textul Convenției s-a convenit ca 
această Comisie să fie alcătuită din toate statele semnatare ale 
Convenției și să aibă atribute în direcția pregătirii procesului 
de punere în funcțiune a noii Autorități internaționale, elabo
rării de recomandări cu privire la activitățile de explorare, 
care vor ajuta noua Autoritate în activitățile ce urmează să 
le coordoneze în temeiul prevederilor Convenției. Comisia pre
gătitoare urmează să-și înceteze activitatea în momentul con
vocării Adunării tuturor statelor, la data intrării în vigoare 
a Convenției. Costurile activităților desfășurate de această Co
misie urinează să fie suportate din bugetul O.N.U., pe baza 
acelorași criterii în temeiul cărora a acționat Conferința asu
pra dreptului mării.

Un al doilea grup de aranjamente provizorii vizează pro
tecția investițiilor preliminare de capital în activitățile de 
explorare desfășurate în Zona teritoriilor submarine, înaintea 
intrării în vigoare a noii Convenții. Protecția acestor investiții 
a făcut obiectul unei rezoluții negociate intens în cursul ulti
mei Sesiuni a Conferinței asupra dreptului mării. Preocuparea 
țărilor în curs de dezvoltare a fost ca textul rezoluției să aibă 
numai un caracter provizoriu, iar obiectul său să nu depă
șească activitățile de prospectare și explorare, urmărindu-se — 
în acest fel — evitarea tendințelor companiilor particulare de 
a permanentiza activitățile separate, organizate pe baza regle
mentărilor unilaterale adoptate de unele state dezvoltate. în 
conformitate cu această rezoluție, unele companii private și 
întreprinderi de stat pot desfășura activități de explorare în 
Zona internațională a teritoriilor submarine, fiindu-le garan
tate investițiile efectuate numai în perioada premergătoare 
intrării în vigoare a Convenției. Și această categorie de aran
jamente are un caracter provizoriu, urmînd să înceteze în mo
mentul în care reglementările' conținute în textul Convenției 
vor intra în vigoare.

PE PARCURSUL negocierilor dedicate elaborării noii Con
venții asupra dreptului mării, reprezentanții țării noastre au 
promovat cu consecvență concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la adoptarea unor reguli demo
cratice privind sistemul de exploatare a resurselor teritoriilor 
submarine, precum și cu privire la structura, atribuțiile și 
funcționarea noii Autorități internaționale pentru coordonarea 
activităților desfășurate în vederea valorificării acestor resurse. 
Țara noastră a contribuit la consacrarea unor reglementări de 
natură să garanteze participarea tuturor statelor la punerea 
în valoare a resurselor Zonei internaționale a teritoriilor sub
marine, iar de rezultatele acestei activități să beneficieze toate, 
statele, ținîndu-se seama in special de interesele țărilor în curs 
de dezvoltare. România s-a pronunțat pentru instituirea unui 
mecanism internațional care să procedeze la explorarea și ex
ploatarea resurselor acestei Zone — direct sau prin aranja
mente cu state, întreprinderi de stat ale unei sau mai multor 
țări ori întreprinderi particulare — în așa fel îneît toate sta
tele, inclusiv cele cu un potențial științific și tehnico-economic 
mai redus, să poată participa la aceste activități. Concepția 
României, a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la re
prezentarea geografică echitabilă a tuturor statelor mari, mij
locii sau mici, precum și în legătură cu rotația membrilor aleși, 
în vederea participării largi, efective la adoptarea deciziilor în 
domeniul maritim, și-a găsit reflectarea în textele Convenției 
prin consacrarea unor principii care stau la baza funcționării 
noii Autorități internaționale. Totodată, în textele adoptate s-au 
înscris importante propuneri românești cu privire la organi
zarea și conducerea proceselor productive în Zona internațio
nală a teritoriilor submarine și în legătură eu împărțirea bene
ficiilor. Astfel, țara noastră a avut un rol important în proce
sul negocierii și consacrării principiilor de constituire și a mo
dalităților de funcționare a noului mecanism internațional, ca 
expresie a cursului actual al relațiilor internaționale în direc
ția promovării unei noi ordini mondiale, întemeiată pe echi
tate și justiție, pe înțelegere și colaborare internațională.

prof. dr. Dumitru MAZILU



Comerțul exterior 
în anii *70:

aparențe și realități

ÎN CURSUL deceniului trecut, comer
țul- exterior al țărilor nesocialiste a cu
noscut — în expresie valorică — o creș
tere mult mai rapidă decît în anii ’60, 
respectiv de 6,4 ori, față de 3,3 ori. Evi
dent, la aceasta a contribuit și evoluția 
ascendentă a prețurilor la o serie de 
produse de export, în special la com
bustibili și energie, grupa respectivă de 
mărfuri sporindu-și sensibil ponderea 
în ansamblul schimburilor comerciale.

Aparent, țările în curs de dezvoltare 
au înregistrat o evoluție comparativ mai 
favorabilă, valoarea schimburilor lor 
comerciale crescînd în perioada 1970— 
1980 de circa 9 ori, din care exportu
rile — de peste 10 ori (vezi graficul). 
Dar, dacă se compară rezultatele obți
nute de două subgrupuri situate la ex
treme — țările membre ale O.P.E.C. și 
subgrupul țărilor cel mai puțin dezvol
tate — se constată că, în timp ce țările 
O.P.E.C. și-au sporit în intervalul men
ționat exporturile de peste 17 ori, iar

importurile de aproape 14 ori, țările cel 
mai puțin dezvoltate și-au mărit ex
porturile doar de 3,6 ori, iar importurile 
de 6,3 ori. Or, evoluțiile mai recente 
ale cererii și prețurilor pe piața mon
dială determină atît o erodare a exce
dentelor balanței comerciale a țărilor 
O.P.E.C. cît și o creștere continuă a de
ficitelor respective în cazul ultimului 
subgrup de țări.

R.P.D. Coreeană: caratele 
construcțiilor de mașini

INDUSTRIA R.P.D. Coreene a cunos
cut un ritm rapid de dezvoltare atît în 
perioada de industrializare a economiei 
naționale (de peste 19%, în medie pe 
anii 1957—1970), cît și în deceniul ur
mător (de aproape 16%). O contribuție 
importantă a adus aici „industria crea

toare de industrii", respectiv construc
țiile de mașini, care — de la o pondere 
de numai 1,6% în ansamblul producției 
industriale în 1944 — au ajuns să se 
situeze detașat pe primul loc printre 
ramurile industriale.

în prezent industria constructoare de 
mașini satisface în proporție de 
peste 98% necesarul intern de ma
șini, utilaje și instalații. Ea asigură 
echipamentele trebuincioase, inclusiv 
instalații complexe moderne, pentru 
toate ramurile economiei naționale, ca 
metalurgia, industria chimică, cea ex
tractivă, de materiale de construcții, in
dustria ușoară, agricultura, transportu
rile ș.a. Ea a însușit treptat producția 
de mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate, cum sînt echipamentele pentru hi
dro și termocentrale, laminoare, insta
lații pentru procesele chimice care se 
desfășoară la presiuni ridicate etc. Toate 
aceste realizări — menționa recent re
vista La Coree d’aujourd’hui — consti
tuie un factor de neutralizare a efec
telor negative ale fluctuațiilor conjunc- 
turale externe asupra dezvoltării eco
nomiei naționale a R.P.D. Coreene.

Decalajul consumului 
de hîrtie și carton

CONFORM evaluărilor publicate de 
revista Pulp and Paper International, 
consumul de hîrtie și carton, în medie 
pe locuitor, se situează în majoritatea 
țărilor africane la nivele extrem de scă
zute. Astfel, în anul 1980, în Republica 
Africa Centrală acest consum se situa 
în jur de 0,1 kg, în Lesotho, Mali, Ni
ger, Ruanda și Volta Superioară — de 
0,2 kg, în Ciad, Gambia și Sierra Leone
— de 0,3 kg, în Benin, Botswana, Bu
rundi, Zair, Guineea, Mauritania și So
malia — în jur de 1 kg, în Gabon, Li
beria și Senegal — de 2 kg, în Malawi
— de 3 kg, în Ghana și Zambia — de 
4 kg, în Coasta de Fildeș — de 5 kg 
ș.a.m.d.

O cauză a acestei situații o constituie 
faptul că țările respective — dintre 
care multe posedă suprafețe considera
bile de păduri și sînt exportatoare de 
material lemnos — nu dispun de fabrici 
de hîrtie și carton, bazîndu-se pe im
portul acestor produse. Dar, chiar și în 
cazul a numeroase țări africane unde 
există o industrie incipientă de profil, 
producția acesteia este cu totul insufi
cientă pentru a asigura un consum co
respunzător cerințelor progresului eco
nomic și social (în același an, consumul 
pe locuitor a fost — de exemplu — de 
0,4 kg în cazul Ugandei, de 1 kg în cel 
al Republicii Malgașe și al Tanzaniei, 
de 2 kg în Nigeria, de 3 kg în Mozam- 
bic și de 5 kg în Kenya). Ținîndu-se 
seama de faptul că asigurarea vehicu
lării informației în domeniul educațio
nal, științific și cultural reprezintă o 
componentă de seamă a consumului de 
hîrtie și carton, apare evident că nivelul 
foarte scăzut al acestuia (comparativ, 
de pildă, cu cel al unor țări socialiste — 
15 kg în Cuba, 64 kg în Ungaria, 82 kg 
în R.D.G.) constituie una dintre frînele 
din calea depășirii stadiului lor de 
înapoiere.

R.F.G.: investiții 
in cercetări

ANUL trecut R.F.G. s-a situat pe pri
mul loc în lumea occidentală în ceea 
ce privește ponderea în produsul națio
nal brut a cheltuielilor pentru cercetare 
și dezvoltare, respectiv de 2,7%, depă
șind întrucîtva alte țări fruntașe în 
acest domeniu, ca S.U.A., Japonia sau 
Anglia. După datele Ministerului fede
ral al cercetării și tehnologiei, totalul 
investițiilor efectuate în acest scop de 
către stat și de întreprinderile private 
a sporit de la 27 miliarde mărci în 1975 
la 41,5 miliarde în 1981. Concomitent, a 
crescut și efectivul persoanelor care lu
crează în domeniul cercetării : de la 
250 mii în 1969, el a ajuns la aproape 
365 mii de persoane anul trecut. Se a- 
preciază că numărul cercetătorilor s-a 
majorat în R.F.G. intr-un ritm mai ra
pid decît cel al personalului tehnico- 
administrativ, cea mai susținută creș
tere a cadrelor de cercetători înregis- 
trîndu-se în învățămîntul universitar.

Sub raportul repartiției efortului de 
cercetare pe ramuri industriale, pe pri
mele locuri se plasează industria aero- 
spațială (cu investiții reprezentînd 30% 
din cifra de afaceri), industria de ma
șini electrice, cea de instrumente și 
aparate de precizie, precum și cea chi
mică. Ca volum global al alocațiilor 
pentru cercetare și dezvoltare, anul 
trecut, în frunte se situau siderurgia, 
construcțiile de mașini propriu-zise și 
industria de automobile, cu peste 8 
miliarde mărci vest-germane fiecare.

Un nou tip de negociator

REVISTA franceză L’Usine Nouvelle 
releva recent faptul că — alături de și 
chiar în concurență cu noțiunea de „om 
de afaceri" — în practica relațiilor eco
nomice internaționale apare tot mai 
frecvent, în ultimul timp, noțiunea 
(respectiv profesia) de „inginer de afa
ceri". Dar nu este vorba aici doar de 
cadre avînd funcții tehnico-comerciale, 
ci de persoane capabile să integreze 
cunoștințe din multiple domenii : teh
nic, financiar, politic, de relații umane, 
limbi străine etc. ; la acestea se adaugă 
aptitudinea de negociere și de adaptare 
simțul tacticii, sînge rece și tenacitate, 
capacitatea de a relua negocierea după 
ce ai înregistrat odată un eșec.

Necesitatea unor asemenea „ingineri 
de afaceri" este crescînd resimțită pe 
măsura internaționalizării piețelor de 
desfacere, a deschiderii unui număr tot 
mai mare de întreprinderi și organizații 
lucrative către activitatea de export, 
îndeosebi în domenii ca engineering, 
construcții și lucrări publice, construc
țiile de mașini și industria aeronautică, 
industria chimică și informatica. în 
condițiile actuale, misiunea „inginerului 
de afaceri" nu constă numai în a vinde 
un produs sau o tehnologie, ci chiar 
proiecte industriale (inclusiv ansambluri 
complexe) pentru care el este capabil 
să asigure atît montajul complet sub 
aspect tehnic, cît și rezolvarea proble
melor financiare.



GLOSAR

Burse [IV]
O ultimă problemă legată de burse : care sînt fac

torii determinants ai cursurilor bursiere ? Aceștia nu 
sînt alții decît cei care determină formarea prețurilor 
pe orice piață. O singură deosebire prezintă formarea 
cursurilor la bursele de acțiuni și obligațiuni, mai pre
cis formarea cursurilor în cazul acțiunilor. Acțiunile 
reprezintă capital fictiv ; circulația acestui capital, deci 
a acțiunilor, aste separată de circulația capitalului real. 
Este cert că prețul acțiunilor, deci cursul lor, este 
influențat de soarta capitalului real, de soarta socie
tății care a emis acțiunile. El poate fi însă influențat 
și de alți factori, astfel incit cursul acțiunilor poate 
crește sau scădea indiferent de fluctuația valorii ca
pitalului real.

Printre acești factori, rolul principal îl deține 
dobînda medie la capitalul de împrumut și dividendul 
pe care societatea emitentă a acțiunilor îl plătește ac- 

i ționarilor, adică mărimea părții din plus valoarea
creată în procesul de producție și distribuită acțio
narilor ; cu cît dividendul este mai mare, cu atît 
cursul acțiunilor societății respective crește mai mult.

în cazul obligațiunilor, cursul lor este în funcție, 
abstracție făcînd de fluctuațiile temporare, de renta
bilitatea investiției în asemenea hîrtii, exiprimată ca 
medie prin formula :

dobînda nominală . 100
valoarea de piață
Un alt factor care influențează cursul este solvabi

litatea emitentului : cu cît emitentul prezintă mai 
multă garanție, cu atît cursul este mai ferm. Factorul 
psihologic are și el un rol însemnat în formarea 
cursurilor bursiere. în această privință, ceea ce se 
numește ..atmosfera" bursei influențează mai mult 
cursurile, în anumite perioade, decît realitățile mate
riale. ' Un zvon, chiar necontrolabil, poate răsturna 
tendința la bursă.

Media cursurilor bursiere pentru hîrtiile de valoare 
este publicată sub forma indicilor bursei. Indicii sînt 
calculați după diferite formule de autorități, organiza
ții, ziare, bănci sau institute special create în acest 
scop. Iff R.F.G., Institutul federal de statistică din 
Wiesbaden publică săptămînal și la intervale mai mari 
de timp indici bursieri. în ce privește cursurile acțiu
nilor, institutul calculează indici pentru circa 600 ac
țiuni ale unor firme din diferite sectoare ale econo
miei. în S.U.A. există indicii ziarului New York Times. 
Un alt indice, Standard & Poor’s Industrial Price Index 
cuprinde 50 de categorii de acțiuni industriale. Fiecare 
curs este înmulțit cu numărul acțiunilor emise de 
societatea, respectivă, iar rezultatul se adună, și se ra
portează la mărimile corespunzătoare din anul 1926. 
Baza indicelui este corectată din timp în timp în 
funcție de volumul diferit de vînzări sau emisiuni su
plimentare de acțiuni. Această metodă redă ponderea, 
în principal, a marilor întreprinderi, precum și evo
luția generală a capitalului pe acțiuni. Indicele Dow 
Jones este cel mai vechi : el datează din 1897. în pre
zent el cuprinde 40 de feluri de acțiuni și se calcu
lează adunîndu-se cele mai noi cursuri și împărțind 
suma lor la un divizor constant.

C. K.

Prognoze 
petroliere

Despina Zazuleac, Suceava — 1) Fără îndoială că reducerea consumului de petroLpe piața mondială în ultimul an .ți jumătate — determinată de încetinirea simultană a activității economice ca și de adoptarea unor măsuri de economisire cu caracter de durată în principalele țări consumatoare — a apărut mai pronunțată decit a fost în realitate. Explicația acestui fenomen o reprezintă reducerea rapidă a stocurilor de petrol, după ce acestea erau la jumătatea anului 1980 cu aproape 1 miliard de barili (1 baril = circa 159 litri) mai 

mari decît media lor din anii 1975—1978. Un puternic factor favorizant al reducerii stocurilor l-au reprezentat dobînzile record înregistrate în 1981, alături de perspectiva scăderii în continuare a cererii și de mișcarea u- șor descendentă a preturilor, care nu mai justificau asemenea stocuri. Reducerea în continuare a nivelului stocurilor ar putea fi stăvilită de o reducere considerabilă a dobinzilor, ca și de o majorare însemnată a prețurilor la petrol.2) Potrivit unor opinii ca cea a dr. Theodore Eck de la Standard Oii Company of Indiana, în ciuda dificultăților provocate de sporirea foarte lentă a utilizării energiei nucleare, de caracterul poluant al cărbunelui, de lipsa de competitivitate a unor surse alternative de energie, cererea de petrol 

a lumii nesocialiste va spori pînă la sfîrșitul secolului rlqar cu circa 1% pe an, în puternic contrast cu creșterea medie anuală
î mbăt rînire

Ionel Chiurtu, Buzău — Conyocarea unei Adunări a Națiunilor Unite consacrată virstnicilor, programată a avea loc la Vie- na în luna august a.c., reflectă un fenomen cu totul nou în istoria omenirii și anume creșterea considerabilă a număru

după «Development and Cooperation»

CELE TREI VÎRSTE ALE OMULUI
creșterea populației 
(în%) în perioada 

1970-1980 Tari 
dezvoltate

Țări în curs 
tie dezvoltare

JL VÎRSTĂ 
V J*  ȘCOLARĂ £5% 28,5 zj
V VÎRSTĂ

ACTIVĂ 10,9 % 28.7

A PESTE
65 DE ANI 23,7 7„ 38,2 %

lui și ponderii oamenilor în vîrstă în totalul populației globului, ca efect al sporirii speranței .*ie-  dii de viață de la 40 de ani în 1950 la 55 de ani in 1979 și 63 de ani la sfîrșitul acestui secol. De la 191 milioane în 1970, numărul oamenilor depășind virsta de 60 de ani va a- junge în anul 2000 la 600 milioane, dintre care 58 milioane in vîrstă de peste 80 de ani, față de numai 26 milioane in 1970.
Agricultură

Paula Nimercanu, Timișoara — Agricultura ră- mîne o ramură de bază a economiei chiar și in cazul celor mai industrializate țări ale lumii. In ciuda ponderii sale reduse, de circa 2,7%, în produsul intern brut și in totalul populației ocupate, ca și a condițiilor pedoclimatice nu dintre cele mai favorabile, agricultura britanică, de exemplu, acoperă aproximativ două treimi din consumul intern de produse agroali- mentare. Ridicarea în ultimul deceniu a randamentului mediu Ia hectar (la 5260 kg la griu, 4190 kg la orz, 3 920 kg la o- văz) sau oe cap de animal (la 4 620 litri de lapte pe vacă) a fost obținută în condițiile unei ușoare diminuări a numărului celor ocupați în agricul

de 7% din perioada 1980— 1973, anterioară primului „șoc petrolier", ca și cu cea de 4% din perioada 1975—1973.
Această evoluție, care se combină în numeroase țări cu o reducere a fertilității, ridică însemnate probleme de ordin economic și social. Acestea sint cu atit mai acute' în țările in curs de dezvoltare, dacă avem în vedere că la sfirsitul secolului a- proape două treimi din oamenii in virstă de peste 60 de ani vor fi locuitori ai lumii a treia, față de numai 50% în 1970, ca ur

mare a creșterii mai rapide a numărului virstnicilor în această categorie de țări (vezi graficul). în Africa, de pildă, prognozele indică faptul că in anul 2000 numărul oamenilor în vîrstă de peste 60 de ani va ajunge la cel puțin 42 milioane, ei fiind concentrați în mediul rural, în vreme ce tinerii migrează spre orașe în căutare de lucru, lăsîn- du-i fără sprijin pe vîrst- nici.
tură, paralel cu creșterea gradului de ,mecamizare (în Anglia revin 14 hectare de teren arabil la un tractor) și cu aplicarea pe scară largă a rezultatelor cercetării științifice care beneficiază de un sprijin larg din partea statului.In totalul celor 258 000 de ferme cite există în a- gricultura britanică, jumătate sînt foarte mici : ele coexistă cu circa 29 000 de ferme mari, care ocupă fiecare cel puțin patru salariați și asigură a- proape jumătate din producția agricolă a țării.

Flotă

Silviu Burlacu, Sinaia — 1) Creșterea de zece ori a prețului combustibilului în ultimul deceniu s-a reflectat în sporirea Donderii acestui capitol în totalul cheltuielilor de exploatare a navelor, de 

la 20—30% înainte de primul „șoc petrolier" din 1973 la 50—60% în prezent. Dacă cu ci ți va ani în urmă măsurile de e- conomisire a combustibilului se limitau la reducerea cu 15—20% a vitezei de croazieră și la dotarea navelor cu motoare diesel, in prezent a început să se țină seama și de prețurile cu care se poate procura combustibi- iul necesar în diferite porturi, cunoscind că între ele pot exista deosebiri de pînă la 45%. Pe vremea cind a- ceastă deosebire nu însemna mai mult de 6 dolari pe tona de combustibil, ea nu conta prea mult ; acum, cind diferența de preț poate ajunge la 60 de dolari pe tonă, prețul combustibilului a devenit un factor cu pondere in stabilirea itinerarelor.2) Pînă în prezent rezoluția privind eliminarea pavilioanelor de complezență, supusă UNCTAD la jumătatea anului trecut, este departe de a se adopta. Dimpotrivă, sub impulsul creșterii costurilor de exploatare a navelor, pondereai navelor circulind sub pavilionul de complezență al Panama și Liberiei a ajuns la aproape 25% din flota mondială, față de 18% în 1970. Se știe că echipajele navelor circulind sub pavilion de complezență au salarii mult mai mici decît membrii echipajelor restului flotei mondiale, ceea ce explică atracția sporită a recurgerii la a- cest sistem, care permite și respectarea mult mai puțin strictă a regulilor de siguranță în transportul maritim.
Temperaturi 

record

C'abiria Dorian, Rîmni- cu Vilcea — Amplitudinea maximă a temperaturii înregistrată pe planeta noastră este de 146,3°C. Concret, temperatura cea mai scăzută, și anume —88,3°C, a fost consemnată de termometrele de la stațiunea antarctică sovietică „Vostok", în vreme ce recordul de căldură (de +5'3’C) a fost înregistrat in localitatea Al-Azi- zia din Libia.în România cea mai scăzută temperatură — 38,5’C) a fost înregistrată la Bod la 25 ianuarie 1942, iar cea mai ridicată (4 44,5’0 în localitatea Ion Sion din Cimpia Brăilei la 10 august 1951. în București (la stațiunea meteorologică Filaret) maxima absolută, înregistrată Ja 20 august 1945, a fost de +41,1°C, iar minima absolută, a fost de —30°C, consemnată la 25 ianuarie 1942.
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— 15 ani de la înființarea Institutului de 
economie mondială
• Noi exigențe în fața cercetării eco

nomiei mondiale (Ioan V. Totu)
• Trecut și prezent în cercetările româ
nești de conjunctură internațională 
(Costin Murgescu)

20

21
— Școli • curente • economiști. Radica

lismul în gîndirea economică contem
porană (I) (Ivanciu Nicolae-Văleanu) 22

ECONOMIE MONDIALA
— Reuniunea de la București a Grupului 

celor 77. Intensificarea cooperării econo
mice între țările în curs de dezvoltare 
în domeniul pregătirii cadrelor (Ion
Barac) 24

— Pe marginea recentei Reuniuni a F.M.I. 
Creșterea capacității de finanțare a or
ganismelor internaționale — cerință a 
atenuării dificultăților din economia 
mondială (Costin C. Kirițescu) 27

— Semnificații ale adoptării noii convenții 
asupra dreptului mării (Dumitru Ma
zilu) 28

— La recuperation de 1’energie — facteur essentiel pour couvrir
les besoins energetiques de l’economie (Ioan Herescu, Emil Costin) 5

— Dimensions judicieuses du necessaire des fonds de roulement
(defeat) (I) 7

— L’energie animale dans le systeme energetique de l’agriculture
roumaine (I) (O. Parpală) 10

— L’invesfissement spdeifique, indicateur economique avec multi
ples significations (M. Horovitz, Gh. Zaman, St. Sandu) 19

— 15 ans depuis la creation de l’Xnstitut d’economie mondiale. 
Nouvelles exigences devant la recherche economique (Ioan V.
Totu) 20

— Pass6 et present dans les recherches roumaines de la con junc
ture internaționale (Costin Murgescu) 21

— La reunion de Bucarest du Groupe des 77. Preoccupations pour
le developpement de la cooperation economique entre les pays 
en voie de developpement dans le domaine de la formation des 
cadres (Ion Barac) 24

— L’accroissement de la capacite de financement des organismes
internationaux — condition pour atenuer les difficultes de l’eco- 
nomie mondiale (Costin C. Kirițescu) . R7

— Significations de l’adoption de la nouvelle convention du droit
de la mer (Dumitru Mazilu) 28
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— IIcnofiLaoiianne noTepaimoii anepnni — cynțecTBeHHuii (țaitrop 

oSecneuemiH SHcpreTii'iecunx noipeSnocTen aKonoMUKH (Hoan
XepecKy, Emh.t Kocthh) ..........................   5

— PaayMiioe onpegeaenue passiepoB noTpeSnocru b oSopothmx epeg-
CTBax (I) ( OOcyai^eHue) ................................................................ 7

— TKiiBOTHan aueprun b ancprern'iecKoii cncTOMe centcKoro xoanii-
craa PyMMHHii (I) (0. Ilapiiar.») .................................................... 10

— ygentnoe KaniiTaaoBjiOHteHue — MnoroBaaeHTHHii □KoiiOMii'ieciaiii
noKasaTem. (M. XopoBiiiț, T. Jauair, Ct. CaHjțy)............................. 19

— IlHTiiaguaTiiaeTiie oSpaaoBamm IlHCTirryTa MnpoBOii 3K0H0mhkh.
Hoblic TpeSoBanna, CTOunțiic nepeg aKOHOMiiuecKiiM uccaegoBa-
Hnew (Hoau B. ToTy) ......................  20

— Ilpomaoe^n nacToamee pyMtmcKirx nccaegOBaHnS b oSaacTit
Me>KgynapogHOii KOHtioiiKTypii (Kocthh Myp.-piteciiy) .............. 21

— 3a5oTa o pa3BHTHii BKOHOMHuecKoro coTpygnnuecTBa Meatgy 
pasBiiBaiomnsiHCH CTpauaMH b ooaacTii nogroTOBKii nagpoB (Hoh
EapaK) ......................................................  24

— yBeniiueHiie chocoShoctii Meffigynapognux oprannaMon iJimaH-
cnpoBaTb — TpeooBainre npewregyiomee CMițmeiine Tpy^nocTeii b 
MnpoBOtt aKOHOMiute (Kocthh- K. KnpințecKy)............................. 27

— âuaueHiie npiiHHTiiH HOBoii KOHBenqnn no Mopcitoiiy npaay
(JlyMiiTpy MaaHjiy).. . .........................................................................   28

ABONATI-VĂ LA „REVISTA ECONOMICĂ"!
Anunțăm cititorii noștri că se fac în continuare abonamente 

la „Revista economică". Prețul unui abonament (inclusiv supli
mentul săptămînal) este de 260 lei pe an, 130 lei pe 6 luni și 65 lei 
pe trimestru. Prețul unui exemplar al revistei (inclusiv suplimentul 
săptămînal) este de 5 lei. Termen limită de încheiere a abonamen
tului - 15 ale lunii anterioare perioadei de abonare.

Abonîndu-vă din timp și pe termene cit mai lungi, vă asigu
rați continuitatea în primirea publicației. Abonamentele se fac prin 
oficiile și agențiile P.T.T.R.. factorii poștali și difuzorii de presă din 
întreprinderi și instituții sau direct prin mandat poștal pe adresa 
redacției: Bulevardul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, - cod 
70 159, București.



produce și livrează prin Întreprinderile sale :
— Instalație nentru măsurat viteza la locomotive
— Integratei pentru contorul termomecanic de căldură
— Analizor CO auto
— Ceas programator pentru automatizare

SCULE DIAMANTATE SI PIESE PRELUCRATE

'«Sta*’

* w

r fm“s ANALIZOR CO AUTO



ȚESĂTURI DECORATIVE

din fire groase

de in și cinepă

In magazinele Unirea, Victoria, Bucur-Obor și București au 
fost puse în vînzare țesăturile decorative TEXTINA și OINĂ, cu 
aspect plăcut și rezistență ridicată la uzură, ce pot fi utilizate la 
tapetarea pereților sau la confecționarea draperiilor, tapițeriilor, 
huselor pentru mașină.

Intr-o gamă bogată de modele și poziții coloristice, țesăturile 
decorative TEXTINA și OINĂ vă oferă posibilitatea să vă amena
jați un interior modern, plăcut, cochet.

Lei 5
(inclusiv suplim-


