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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in piețe ale Capitalei

fnscriindu-se in preocupările constante ale secretarului general 
al partidului pentru creșterea continuă a nivelului de trai al întregu
lui popor, vizita a prilejuit analizarea modului de îndeplinire a măsu
rilor stabilite privind aprovizionarea corespunzătoare a populației cu 
produse agroalimentare.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A INAUGURAT CEA DE-A 8-A EDIȚIE 

A TlRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI
Actuala ediție a Tîrgului ilustrează în mod elocvent dinamismul industriei noastre — puternic anga

jata pe calea modernizării și ridicării competitivității produselor românești — precum și largile posibilități 
de participare a României la diviziunea internațională a muncii, la promovarea colaborării și cooperării 
economice reciproc avantajoase cu toate statele lumi'.



Cerință de bază pentru realizarea 

integrală a planului

Utilizarea eficientă a fondurilor fixe
ÎNSEMNATELE eforturi de investiții ale statului au făcut 

ca economia românească să dispună în prezent de o pu
ternică bază tehnico-materială modernă, valoarea fondu

rilor fixe instalate fiind în prezent de peste 2 000 mid. lei, din 
care circa 2/3 au o vechime de sub 15 ani. Numai în anul 1981 
au fost puse în funcțiune circa 560 noi capacități industriale, 
concomitent cu modernizarea unui număr însemnat de între
prinderi, secții, ateliere, linii tehnologice ș.a. Potrivit progra
mului de investiții, în acest an se prevede punerea în funcțiune 
a 800 noi capacități de producție, din care peste 740 în industrie.

Existența acestui puternic potențial productiv obligă la mo
bilizarea eforturilor colectivelor de oameni ai muncii din între
prinderi și centrale industriale în vederea utilizării tuturor 
capacităților de producție la parametri cît mai înalți, condiție 
hotărîtoare a realizării unor producții superioare, obținerii unor 
beneficii cît mai mari și unei eficiențe economice ridicate.

De ce decalaje între prevederi și realizâri ?

AN DE AN a crescut simțitor nivelul realizat al indicilor 
de utilizare a fondului de timp disponibil de lucru al mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor tehnologice, precum și al mașinilor 
unelte. Realizările din prima parte a anului indică, de aseme
nea, sporuri însemnate la unele utilaje de bază, în comparație 
cu perioada corespunzătoare din anul trecut. Astfel, dacă ne 
referim la utilajele tehnologice specifice unor subramuri ale 
industriei, se remarcă creșteri în ce privește utilizarea extensivă 
la furnale (96,9% în sem. I 1982, față de 96,2% în sem. I 1981), 
instalații de laminare pentru țevi fără sudură (65,4% ; 61,3%). 
instalații specifice pentru producera de diode (79,9% ; 76,4%), 
mașini și utilaje pentru fabricația lămpilor fluorescente 
(85,7% ; 72,2%), cuptoare pentru producerea negrului de fum 
75,0% ; 68,9%), instalații pentru producerea amoniacului (90,3% ; 
88,9%) etc.

Dacă ne referim la utilizarea fondului de timp disponibil de 
lucru al mașinilor-unelte, echipamente de înaltă tehnicitate, de 
a căror funcționare depinde în mare măsură realizarea în con
diții optime a sarcinilor de producție planificate, trebuie să 
remarcăm preocuparea multor întreprinderi pentru asigurarea 
unei cît mai bune încărcări a acestui parc. Astfel, în cazul în
treprinderii de construcții de mașini Reșița, întreprinderii de 
utilaj chimic și forjă Rm. Vîlcea, întreprinderii de tractoare și 
mașini agricole Craiova, întreprinderii de pompe București, 
întreprinderii de strunguri Tîrgoviște și altele, care și-au orga
nizat producția pe linii tehnologice, fondul de timp disponibil 
de lucru a fost utilizat în proporție de 100% în cursul primului 
semestru al anului în curs. De asemenea, un număr însemnat 
de întreprinderi — printre care : întreprinderea de mecanică 
fină și întreprinderea de piese auto, ambele din Sinaia, între
prinderea de mașini grele București, întreprinderea „1 Mai“- 
Ploiești, întreprinderea „Timpuri Noi“-București, întreprinderea 
de rulmenți grei Ploiești, întreprinderea „Unirea“-Cluj-Napoca. 
întreprinderea „Balanța"-Sibiu — cu pondere însemnată în ra
mura Industriei construcțiilor de mașini și prelucrării metalului 
— au înregistrat, în prima parte a anului, indici de utilizare 
ridicați — între 95—100%.

Un element important care a contribuit la încărcarea mai 
bună a capacităților de producție l-a constituit și preocuparea 
întreprinderilor și centralelor industriale pentru reducerea sub
stanțială a timpului neutilizat. Astfel, în cursul trim. II ac., 
măsurile aplicate pentru mai buna încărcare și funcționare a 
mașinilor unelte au condus la reducerea timpului neutilizat la 
37 ore pe o mașină, comparativ cu 70 ore pe mașină în 
trim. I a.c.

în același timp, însă, la un număr destul de mare de mașini 
utilaje și instalații, realizările obținute în prima parte a anulu;

se situează la un nivel inferior atît față de prevederile planului 
pe 1982, cît și de realizările din perioada corespunzătoare a 
anului precedent : la combine de abataj (78,8% realizat în 
sem. I 1982, față de 85,0% plan și 82% realizat în sem. I 1981), 
la instalații de turnare continuă a oțelului în semifabricate 
(46,4%, 70,0% ; 76,2%) ; la instalații pentru producer ea benze
nului prin dezalchilarea toluenului (55,4% ; 90,0% ; 76,6%), la 
instalații pentru producerea fibrelor artificiale (86,6% ; 95,0% ; 
88,9%), la instalații pentru producerea polietilenei (78% ; 97% • 
95,7%), la prese hidraulice pentru plăci înnobilate (74,4% ; 91%, 
81,5%), la mașini de țesut fire tip mătase, automate, fără su
veică (71,8% ; 80,0% ; 74,8%). Nerealizarea indicilor de utilizare 
prevăzuți la nivelul stabilit a afectat negativ și îndeplinirea 
producției fizice îndeosebi la lignit și cărbune brun sortat, 
oțel brut, țevi din oțel, polietilenă de mare densitate, acid sul
furic, anvelope ATA, plăci înnobilate, încălțăminte cu fețe din 
piele etc. Aceste pierderi de producție ar fi putut fi înlăturate 
dacă factorii de răspundere din centralele industriale și unită
țile respective ar fi acordat o mai mare atenție evitării pertur- 
bațiilor ce au existat în aprovizionarea tehnico-materială — 
cauzate dealtfel în cea mai mare parte de nerealizarea zilnica 
a programelor de producție —, limitării opririlor accidentale 
în funcționarea utilajelor, asigurării forței de muncă calificate, 
lărgirii cooperării și colaborărilor în producție cu alte întreprin - 
deri de profil.

Se cuvine să menționăm faptul că nici în cazul mașinilor- 
unelte prevederile de plan pe ansamblu nu au putut fi îndepli
nite ca urmare a înregistrării unor întreruperi mari în ce pi i- 
vește funcționarea parcului de mașini unelte, îndeosebi la între
prinderea „Automecanica"-Mediaș, întreprinderea mecanica 
Botoșani, întreprinderea „Vulcan"-București, întreprinderea de 
utilaj minier Filipești, întreprinderea „Hidromecanica"-Brașov, 
întreprinderea mecanică Alba Iulia, întreprinderea de utilaj 
greu Craiova. La unele din aceste întreprinderi, indicele înre
gistrat prezintă valori chiar sub 65%, ceea ce presupune ca 
mașinile unelte nu sînt utilizate nici în regim de 2 schimburi 
pe zi. Considerăm că este de datoria întreprinderilor dețină
toare de strunguri Carusel cu diametrul de prelucrare de la 
3 ooi—6 000 mm, mașini de frezat universale și orizontale, mașini 
de prelucrat roți dințate cilindrice și conice, să acorde mai mare 
atenție încărcării și utilizării acestor mașini-unelte, la care 
indicii de utilizare realizați se situează mult sub prevederile de 
plan, la unele grupe chiar sub nivelul realizat în perioada co
respunzătoare din anul precedent.

în legătură cu indicii care exprimă utilizarea fondului de 
timp disponibil de lucru al mașinilor, am dori să exprimăm 
părerea că nu întotdeauna obținerea unor indici ridicați presu
pune și o bună încărcare a capacităților respective. Ne referim 
la faptul că uneori mașinile sau utilajele respective sînt men
ținute în stare de funcțiune, fără însă a produce la întreaga lor 
capacitate tehnică. Aceasta presupune risipă de energie, com
bustibili, forță de muncă etc. De aceea, este imperios necesar ca 
în analiza gradului de încărcare a capacităților de producție să 
fie în atenția factorilor de răspundere din întreprinderi atît 
indicii de utilizare extensivi, cît și cei care exprimă utilizarea 
intensivă.

Așa cum prevăd actele normative în vigoare, trimestrial se 
analizează nivelul dotărilor, în funcție de gradul de îndeplinire 
a indicilor de utilizare prevăzuți în plan pentru parcul de 
mașini-unelte, utilaje tehnologice, de transport și construcții. 
Pe această bază, a fost propusă diminuarea dotărilor la unele 
unități, cu mașini și utilaje în valoare de peste 250 mii. lei 
(M.I.C.M. — 104 mil. lei, M.I.C.M.U.E.E. — 54 mil. lei, M.I.L.M.C. 
— 41 mil lei, M.A.I.A. — 29 mil. lei etc.). Paralel cu această 
acțiune, este necesar ca întreprinderile să disponibilizeze acele 
utilaje la care încărcarea nu este corespunzătoare. Nu este po
sibil ca utilaje de înaltă complexitate, unele din acestea aduse
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chiar din import, să fie neutilizate sau utilizate într-o proporție 
redusă. Din acest punct de vedere se impune ca întreprinderile, 
centralele și ministerele să acționeze mai energic pentru rein
troducerea în circuitul economic a tuturor mașinilor și utilajelor 
refolosite sau cele cu uzură avansată — să fie valorificate, 
prin dezmembrare, ca piese și subansamble de schimb.

Așa cum s-a arătat mai sus, gradul de folosire a capacități
lor de producție este caracterizat și prin indicii care exprimă 
utilizarea, intensivă a. mașinilor, utilajelor și instalațiilor. De 
altfel, trebuie reamintit că una din caracteristicile actualului 
cincinal este producția de tip intensiv. în concordanță cu 
această orientare este necesar să se acorde un rol preponderent 
factorilor intensivi, de eficiență în creșterea economiei, conco
mitent cu adâncirea gradului de utilizare a materiilor prime și 
obținerii unor produse de valoare economică ridicată. Este me
ritoriu faptul că realizările pe primul semestru al anului în 
curs sânt superioare planului la o serie de mașini și instalații, 
cum sînt : combine de înaintare (unde s-a obținut o producție 
medie de 2,76 mc volum excavat cărbune pe oră și combină, 
față de 2,40 mc planificat), combine de abataj, convertizoare 
de oxigen, instalații pentru producerea sodei caustice prin elec
troliză, instalații pentru producerea, etilenei. și polietilenei de 
înaltă și joasă presiune, mașini de țesut fire tip lînă etc. în 
același timp, indicii prevăzuți la unele utilaje importante se 
situează sub nivelul planificat, ca de exemplu la excavatoare 
cu roată cu cupe pentru cariere de lignit, cuptoare electrice 
pentru oțel, laminoare de sîrmă, instalații pentru producerea 
acidului sulfuric, instalații pentru producerea îngrășămintelor 
complexe, mașini de țesut fire tip bumbac etc.

Q primă cauză a acestei situații o constituie modul de încăr
care a capacităților de. producție. în multe cazuri au fost alo
cate prin plan, unor capacități de producție aparținînd M.I.C.M., 
M.I.Ch,, M.I.L.M.C., sarcini cu mult inferioare volumului real 
de prelucrare a lor. Aceasta a condus în dese situații atît la 
folosirea incompletă a capacităților respective, cit și la unele 
desincronizări în producția diferitelor ramuri și sectoare ale 
activității, la dezechilibre în balanțele materiale. Este cazul ca 
la fundamentarea gradului de încărcare a capacităților de pro
ducție, în special a celor noi, să se țină seama în mai mare 
măsură atît de volumul producției ce urmează a fi obținută, cît 
și de structura acesteia, în așa fel incit să se poată planifica din 
timp întreaga sortimentație solicitată pe utilajele aflate în’ ex
ploatare, evitîndu-se pe cît posibil achiziționarea altora noi.

în același timp, în unele întreprinderi aparținînd în special 
M.I.C.M., M.I.Ch., M.T.Tc. etc. nivelul mai scăzut de utilizare a 
mașinilor și utilajelor este și rezultatul preocupării mai puțin 
susținute din .partea unor factori de răspundere pentru promo
varea largă și stabilizarea forței de muncă de înaltă calificare, 
pentru policalificarea lucrătorilor, insuficienței, în unele cazuri, 
a cursurilor de pregătire și calificare, întîrzieri. uneori nejus
tificate, în promovarea progresului tehnico-științific etc. Se 
impune ca fiecare minister, centrală și întreprindere să acțio
neze mai consecvent pentru ridicarea continuă a productivității 
muncii, pentru asigurarea unei folosiri depline a bazei mate
riale proprii, în scopul sporirii rezultatelor muncii productive 
și ridicării eficienței economice.

Asigurarea utilizării depline a tuturor capacităților de pro
ducție, îndeosebi a celor din ramurile prelucrătoare, este condi
ționată și de elaborarea în întreprinderi a unor studii care să 
permită o mai mare elasticitate în trecerea de la un profil la 
altul, în fabricația unor produse în funcție de necesitățile pieței 
interne și celei externe.

Reparații la termen și de calitate

ÎN CONDIȚIILE creșterii gradului de complexitate a mași
nilor și instalațiilor din dotarea întreprinderilor — ca urmare a 
progresului tehnic și științific — activitatea de întreținere și 
reparații capătă din în ce în mai mult caracterul unei activități 
deosebit de importante, avînd un pronunțat aspect tehnic și un 
rol major în desfășurarea normală a proceselor productive.

Din evoluția pe trimestre a gradului de îndeplinire a planu
lui de revizii generale, reparații capitale și modernizări rezultă 
că marea majoritate a întreprinderilor și centralelor industriale 
au acționat în spiritul indicațiilor conducerii de partid și de 
stat pentru îmbunătățirea și perfecționarea activității de între
ținere și reparații. Realizările obținute pe trim. II față de tri- 

sînt cu mult superioare, ceea ce denotă o creștere a preocupă
rilor din partea factorilor de răspundere din compartimentele 
de specialitate.

Trebuie însă remarcat că nu în toate cazurile calitatea lu
crărilor de revizii, reparații și modernizări este la nivelul aș
teptat, numărul reparațiilor accidentale continuînd să fie încă 
ridicat. Termenele stabilite prin normative și prin planul na
țional unic nu sînt în totalitate respectate, se fac amânări nejus- 

, tificate, iar pregătirile pentru efectuarea unoi- revizii sau repa
rații nu sînt efectuate corespunzător. în cursul sem. I. 1982 un 
număr de aproape 4 000 reparații capitale nu au fost realizate, 
cele mai multe localizîndu-se la unitățile aparținând M.T.Tc. 
(76% din prevederi) M.I.Ch. (89%), M.P. (90%). în prima partea 
anului în curs nu au fost executate la termen sau nu au început 
încă lucrările de reparații capitale și revizii generale la unele 
mașini și instalații tehnologice importante. Rămîneri în urmă 
se remarcă și în ce privește execuția reparațiilor capitale la 
mașinile și utilajele standardizate.

Analizînd cauzele care au generat aceste nerealizări pe pri
mul semestru al anului rezultă că acestea se datoresc îndeosebi 
lipsei executanților specializați pentru reparații, neasigurării 
unor piese de schimb, subansamble sau materiale, neasimilării 
unor poziții de piese de schimb. La aceste rămîneri în urmă a 
contribuit și slaba preocupare din partea unor centrale indus
triale și întreprinderi pentru asigurarea forței de muncă la ni
velul numărului rezultat din normativele de personal în com
partimentele mecanoenergetice și de automatizare.

în cadrul unor unități din M.I.Ch., execuția prevederilor 
planului de reparații capitale prezintă serioase rămîneri în 
urmă, îndeosebi la I.A. Slatina (numai 76% din planul zilnic 
pe sem. I a fost îndeplinit), întreprinderea metalurgică de me
tale neferoase Baia Mare (70%), întreprinderea de prelucrat 
mase plastice Iași (66%), Combinatul de fire artificiale Brăila 
(60%). Neefectuarea la timp și de calitate a reviziilor și repa
rațiilor capitale conduce la însemnate pierderi de producție 
datorită frecventelor opriri provocate de defecțiunile mecanice 
și electrice

Este necesar de aceea să se persevereze în continuare pen
tru realizarea integrală a sarcinilor de plan și creșterea gra
dului de siguranță în exploatare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor aflate în funcțiune, în care sens s-ar impune aplicarea 
unui complex de măsuri, printre care :

• dezvoltarea capacităților de piese de schimb noi și în
deosebi a celor recondiționate, în vederea acoperirii întregului 
necesar pentru execuția reparațiilor planificate, precum și reali
zării programelor de asimilare a pieselor de schimb din import;

• lărgirea organizării execuției reparațiilor capitale în uni
tăți specializate, dotate corespunzător din punct de vedere al 
bazei tehnico-materiale și cadrelor dă muncitori și specialiști ;

• completarea profilului de activitate al unor unități exis
tente din ramura industriei construcțiilor de mașini și prelu
crării metalelor cu lucrări de reparații capitale și cu execu
tarea de piese și subansamble de schimb ;

• stabilirea unor normative de timp pe operații și categorii 
de lucrări de reparații pentru, precizarea volumului real al 
manoperei necesare executării reparațiilor și lucrărilor de 
revizie ;

• asigurarea stocurilor de intervenție cu piese și suban
samble de schimb în cantitățile necesare funcționării în condi
țiile de continuitate și siguranță a utilajelor și instalațiilor care 
prin destinația și: utilizarea lor determină îndeplinirea planului 
de producție la principalele produse ;

• pregătirea din timp a documentațiilor tehnologice, mate
rialelor, pieselor și subansamblelor necesare executării lucră
rilor de reparații capitale și, în cadrul acestora, a celor de mo
dernizare ;

• pentru evidența, executarea și urmărirea lucrărilor de 
reparații și întreținere, precum și asigurarea necesarului cu 
piese de schimb să fie extinsă utilizarea calculatoarelor elec
tronice ;

• periodic să se analizeze la nivel de consilii de conducere 
ale ministerelor și consilii ale oamenilor muncii din întreprin
deri și centrale industriale desfășurarea execuției lucrărilor în 
domeniul reparațiilor și modernizărilor, producția și asimi
larea pieselor de schimb, inclusiv a recondiționărilor, în vederea 
stabilirii celor mai eficiente măsuri.

H. PINCAS 
Gh. OLTEANU



ggaHBgiMjgteigMgg ECONOMIE NAȚICNALĂ

O politica fermâ de gospodărire rațională 
a materiilor prime

Posibilități de dinamizare 
a acțiunii de recuperare 

a materialelor refolosibile «d
IN PROCESUL dinamizării re

ciclării resurselor refolosibile, 
prețul ocupă un loc de sea

mă, Nivelul său trebuie să aco
pere cheltuielile ocazionate de co
lectarea, depozitarea și transportul a- 
cestor materiale efectuate de furnizo
rul de asemenea materiale, precum și 
cheltuielile determinate de reintroduce
rea resurselor în circuitul productiv 
sau cele necesitate de operațiile de 
transformare a materialelor respective 
de către unitățile prelucrătoare în ma
terie primă în stare să reintre în pro
cesul tehnologic pentru obținerea pro
duselor finite. Totodată, nivelul prețu
lui trebuie să stimuleze în mod cores
punzător atît pe furnizorul de materia- 
ale reciclabile de a livra cantitățile de 
care dispune, cît și pe utilizatorul de 
aceste materiale (întreprinderile prelu
crătoare). în sensul de a le recicla în 
proporție cit mai mare.

Caracterul stimulativ 
al prețurilor

AȘA cum se cunoaște, problematica 
prețurilor de achiziție și livrare a ma
terialelor refolosibile de la unitățile so
cialiste este reglementată printr-o se
rie de acte normative, în conformitate 
cu care prețul de livrare a resurselor 
materiale refolosibile este și trebuie să 
fie, în .mod firesc, mai mic decît cel al 
materiei prime în stare nouă (origina
lă), Prețurile sînt diferențiate în func
ție de calitatea și valoarea de întrebu
ințare a acestor resurse, astfel încît să 
acopere costurile normate ale unități
lor care predau, colectează și valorifică 
materialele refolosibile Și să asigure un 
beneficiu corespunzător. Din unele cer
cetări efectuate în legătură cu procesul 
recuperării și valorificării materialelor 
refolosibile din mase plastice*), luînd 
în considerare nivelul prețurilor de 
achiziție și livrare practicate, a rezul
tat că prețurile actuale ale deșeurilor 
din materiale termoplaste (.polietilenă 
de înaltă și -joasă densitate, polipropi- 
lenă. polistiren și p.v.c.) sînt avanta
joase pentru unitățile prelucrătoare de 
asemenea deșeuri, dar nu stimulează 
în suficientă măsură, predarea și colec
tarea materialelor refolosibile din mase

*) S-nu avut in vedere materiale termo- 
pl'iste uzate rezultate clin procesul utiliză
rii lor, considerîndu-le deșeuri de mase 
plastice cure, supuse unui anumit proces 
tehnologic, pot fi transformate în materie 
primă (granule) utilizabilă in realizarea anu
mitor produse. 

plastice. După unele calcule, raportul 
dintre prețul materiei prime noi (gra
nule de polietilenă de joasă densitate) 
și costul granulelor de polietilenă recu
perate din deșeuri de unele unități (cu 
care reintră în procesul de obținere a 
produselor finite în cadrul aceleiași 
unități) este de aproape 2,5. Desigur, 
este un raport de natură să stimuleze 
unitățile prelucrătoare în utilizarea de
șeurilor pentru completarea necesaru
lui de materii prime (granule). Dar, 
pornind de la înseși cerințele accele
rării procesului de recuperare a acestor 
categorii de deșeuri de materiale ter
moplaste, de la cheltuielile ocazionate 
de strîngerea (eventual și sortarea pe 
tipuri de materiale plastice), balotarca 
și transportul acestora, la care se a- 
daugă — nu pe ultimul loc ca impor
tanță — avantajele însemnate care se 
obțin în privința protecției mediului 
ambiant, prețul pe care îl primesc uni
tățile furnizoare de asemenea deșeuri 
esie, după opinia noastră, nestimulator.

în optimizarea nivelului prețului de 
achiziție și de livrare a deșeurilor este 
necesar să se pornească de la stabili
rea unui raport cît mai judicios între 
prețul materiei prime noi și prețul ma
teriei prime obținute din materiale ter
moplaste recuperate. Firește, în de
terminarea acestui raport trebuie să se 
țină oricum seama de faptul că însu
șirile calitative ale materiei prime re
zultate din prelucrarea deșeurilor se si
tuează la un nivel mai scăzut în com
parație cu cele ale materiei prime noi- 
Prin urmare, costul materiei prime 
(granule) rezultate din deșeuri de mase 
plastice trebuie să fie, după părerea 
noastră, mai mic — cel mult egal, pen
tru unele situații specifice — decît pre
țul materiei prime (noi) obținute din re
surse primare. Deopotrivă, însă acest 
preț trebuie să stimuleze și pe furnizo
rii respectivi. Ținînd seama de aces
te restricții, expresia matematică a ni
velului maxim de preț ce poate fi sta
bilit pentru deșeurile de materiale ter
moplaste este următoarea :

C“Sd -Pd -ț- Chj < Pinii

în care: Cs<j — consumul specific de 
deșeu pentru obținerea materiei prime 
(granule); Pd — prețul de livrare al 
deșeului; Cha — cheltuielile de prelu
crare a deșeurilor pentru realizarea 
materiei prime (granule); Pmn — pre
țul materiei prime noi (originale) reali

zată din resurse primare.

Din relația de mai sus rezultă : 
p < Prnn Ghfl

Csd
în care notațiile au semnificația preci
zată anterior.

în situația în care am utilizat prețul 
maxim de livrare care ar rezulta prin 
relația de mai sus, costul granulelor 
recuperate din deșeurile de polietilenă 
se va situa la același nivel cu prețul 
granulelor noi. Evident, o asemenea so
luție nu este de natură să stimuleze • 
unitățile prelucrătoare de mase plastice 
în valorificarea deșeurilor, iar utiliza
rea acestui preț maxim nu ar răspun
de nici cerințelor amplificării reciclă
rii materialelor.

Concluzia care rezultă este aceea că 
prețul optim de livrare a acestor de
șeuri ar trebui să fie cuprins între pre
țul limită inferioară (cel existent în 
prezent) și prețul limită maximă de
terminat conform relației prezentate. 
Din testarea mai multor variante pri
vind evaluarea deșeurilor din polietile
nă, de exemplu, și influența acestora 
asupra costului granulelor recuperate, 
ținînd seama de valoarea de întrebuin
țare a produselor care pot fi fabricate 
din aceste deșeuri, de nesesitatea asi
gurării unui beneficiu corespunzător 
pentru unitățile care prelucrează de
șeuri și de cerințele stimulării furnizo
rilor de a livra materiale refolosibile a 
rezultat, după calculele noastre, că pre
țul de livrare al deșeului analizat ar 
urma să reprezinte circa 30% din va
loarea materiei prime noi. în această 
situație s-ar armoniza mai bine intere
sele furnizorilor de materiale recupe
rabile (deșeuri de materiale termo
plaste), cu cele ale întreprinderilor care 
le prelucrează (costul granulelor de po
lietilenă ar reprezenta, în condițiile de 
fabricație ale unor unități care valorifi
că asemenea deșeuri, circa 70% din 
prețul materiei prime noi), stimulînd 
astfel unitățile economice în direcția 
recuperării și valorificării unor aseme
nea materiale refolosibile.

Dinamizarea procesului de colectare 
și reciclare a materialelor termoplaste 
refolosibile face necesară și rcanaliza- 
rea nivelului prețului de achiziție, în 
așa fel încît să învioreze interesul de
ținătorilor pentru predarea acestor ca
tegorii de resurse și să mențină în li
mite stimulatorii, rentabilitatea atît a 
unităților colectoare, cît și a celor pre
lucrătoare de asemenea resurse inuti
lizabile.

Concomitent cu aceasta se impune 
amplificarea diferenței dintre prețul de 
livrare și prețul de achiziție al aces
tor deșeuri (respectiv comisionului în
treprinderii de colectare), deoarece în 
actualele condiții acest comision nu a- 
coperă în întregime volumul cheltuieli
lor ocazionate de colectarea, pregătirea 
și expedierea materialelor refolosibile 
către unitățile prelucrătoare. Așa cum 
se cunoaște, deșeurile de mase plastice 
colectate de la unitățile industriale, a- 
gricole, comerciale, de construcții etc.. 
precum și de la populație se concen
trează în depozitele întreprinderilor
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județene de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile care, pentru 
expedierea acestora către unitățile pre
lucrătoare, trebuie să execute o serie 
de operații de condiționare legate de 
tăierea produselor, sortarea pe calități 
de materiale termoplaste, pe culori, ba- 
lotarea sau însăcuirea, transportul etc., 
efectuarea lor necesitînd o serie de 
cheltuieli a căror mărime este necesară 
a fi luată în considerare la determina
rea prețului de livrare. Precizăm faptul 
că toate operațiile amintite sînt absolut 
necesare în scopul asigurării unui grad 
mai ridicat de utilizare a capacităților 
mijloacelor de transport, cît și pentru 
garantarea condițiilor minime de cali
tate cerute de actualul proces de re
ciclare.

Or, din cercetările efectuate s-a con
statat că volumul acestor cheltuieli de
pășește comisionul întreprinderii de co
lectare ; în această situație, unitățile 
respective nu sînt interesate în achizi
ționarea acestor tipuri de deșeuri, de
oarece ar trebui să suporte din rezul
tatele financiare aceste diferențe. Por
nind de la nivelul optim estimat al 
prețului de livrare al deșeurilor și ți- 
nînd seama de cheltuielile aferente 
fiecărei operații de condiționare a ma
terialelor recuperabile, efectuate atît 
de potențialii deținători ai acestora, 
cît și de întreprinderile de colectare și 
valorificare a materialelor refolosibile, 
este necesar să se determine, deci, noi 
prețuri de achiziție, pe fiecare tip de 
material termoplast, care să corespundă 
cerințelor actuale privind impulsiona
rea acțiunii de strîngere și reciclare a 
acestor materiale și să îmbine mai ar
monios interesele tuturor factorilor an
trenați în acest proces.

Referitor la strîngerea și predarea 
deșeurilor de materiale termoplaste 

existente la populație și care în prezent 
aproape în întregime se pierd, precizăm 
că pentru strîngerea, sortarea pe culori 
și tipuri de mase plastice, populația nu 
efectuează cheltuieli deosebite. Avîncl 
în vedere că centrele de achiziție, din 
motive de eficiență economică nu pot 
fi amplasate la distanțe mici între ele, 
populația suportă tariful de transport 
în comun care, în condițiile practicării 
acelorași 
unitățile 
două ori 
plastică

prețuri de achiziție ca și la 
socialiste, va depăși de circa 
contravaloarea pe kg de masă 
predată. Ceea ce, evident, nu 

stimulează interesul populației pentru 
această acțiune.

Problematica reciclării 
și proiectarea investițiilor

FAPTUL că la baza fabricării aces
tor categorii de materiale refolosibile 
se află petrolul și alte materii prime 
din import, că produsele din această 
grupă sînt energointensive și că proble
ma reciclării materialelor în actuala 
criză de materii prime este prioritară, 
justifică din plin intensificarea preocu
părilor tuturor factorilor în direcția gă
sirii celor mai eficiente soluții de atra
gere în circuitul productiv a unor can
tități tot mai mari de asemenea resur
se materiale. Astfel, pe linia reducerii 
cheltuielilor ocazionate de valorificarea 
resurselor recirculabile din mase plas
tice, se pune cu acuitate problema in
tensificării preocupărilor legate de co
lectarea și valorificarea acestora incă 
din faza de proiectare a produselor fi
nite. Este vorba de luare în considera
re încă în etapa de concepție a proce
selor tehnologice a unor soluții de re
ciclare a resurselor refolosibile (con

struirea unor instalații recuperatoare 
și a unor tehnologii adecvate). Aceasta 
ar permite o valorificare mai intensă a 
acestora, cu cheltuieli mai reduse, da
torită faptului că în acest fel se evită 
reorganizările ulterioare de fluxuri 
tehnologice, deplasări de utilaje, trans
portarea unor mari cantități de deșeuri 
ele.

Se întîlnesc situații în care, pe moti
vul fie al depășirii cheltuielilor de de
viz, fie al necesității urgentării pune
rii în funcțiune a instalațiilor condu
cătoare în fluxul tehnologic, nu se pre
vede construcția instalațiilor recupera
toare de resurse refolosibile — instala
ții și tehnologii absolut necesare în 
condițiile crizei de materii prime. Iată 
pentru ce considerăm ca fiind deosebit 
de actuale eforturile pe linia funda- 
rnentării riguroase, încă clin stadiul 
proiectării, a acelei variante de inves
tiție optimă, care să asigure, într-o 
concepție integrată, posibilitățile și teh
nologia refolosirii cit mai depline și 
eficiente a resurselor reciclabile.

Acțiunea de creștere continuă a vo- 
mului resurselor materiale recuperabi
le și valorificate trebuie privită de toa
te unitățile economice ca o sarcină de 
maximă importanță. Numai ca urmare 
a unor eforturi integrate, a utilizării 
mai bune a pîrghiilor valorice se vor 
putea asigura — din resurse proprii — 
cantități cît mai mari de materii prime 
și materiale, care sînt absolut necesare 
înfăptuirii obiectivelor prevăzute.

lugenia B1CHI 
loan PREDOi 

Marin POPESCU 
Oprea VASILOIU

Institutul de finanțe, circulație 
monetară și prețuri

Mașină specială de găurit MSG 428-429 A
baza
In
dia

ACEST tip de mașină, realizat 
după concepție proprie — pe 
unui brevet de invenție de către 
treprinderea de Autocamioane 
Brașov servește la executarea găurilor 
de ungere în arbori cotiți folosiți la 
motoare. Mașina care realizează gău
rile dintr-o singură prindere a arbo
relui în poziție verticală are posibili
tăți să execute simultan, în ciclu com
plet automat, toate găurile dispuse în 
planuri și unghiuri diferite. Ea lu
crează în două faze, comandate de la 
un distribuitor hidraulic. în prima 
fază acționează unitățile orizontale, 
iar cînd ultima unitate termină ciclul, 
intră în funcțiune unitățile înclinate. 
Pe fiecare unitate este montat și 
distribuitor cu două poziții, două 
pentru trecerea unității din avans 
pid în avans tehnologic.

Noul tip de mașină de găurit 
zintă numeroase avantaje, dintre 
sînt de remarcat: dispune de un 

un 
căi 
ra-

pre
care 
sin-

gur post de lucru în care un număr 
de 11 unități execută 11 găuri de un
gere ale arborelui cotit; centrarea 
piesei se face automat; consum redus 
de scule, deoarece găurirea se face cu 
intermitență, în funcție de forța axia
lă și de momentul de răsucire rezul
tate din procesul d.e așchiere ; exe
cută găuri adinei cu siguranță (118 mm 
adîncime în oțel aliat) ; folosește un sin
gur panou hidraulic, diferența de con
sum fiind completată de la un acumu
lator pneumohidraulic.

Prin folosirea acestui tip de mașină- 
unealtă, se elimină complet toate de
zavantajele pe care le prezintă, în 
prezent, utilizarea unor mașini agre
gate prevăzute cu linii de transfer, cu 
sistem de ridicare și de coborîre 
piesei 
și în 
mină 
tarea 
fel se

a 
de la banda de transfer, precum 
sistem de indexare care 
poziția arborelui pentru 
orificiului de ungere. în 
reduce numărul mare de

deter- 
execu- 

acest 
mașini

agregate folosite pînă în prezent și se 
eliberează noi suprafețe de producție, 
iar cheltuielile privind consumul de 
energie și întreținere sînt diminuate 
considerabil.

E. C.



Cum se îndeplinește planul 
la construcția de locuințe?

CONCOMITENT cu dezvoltarea im
petuoasă economico-socială a țâ
rii, modernizarea în ritm accele

rat a bazei tehnico-materiale a societății, 
cu organizarea de noi și moderne plat
forme industriale, o atenție deosebită 
a fost și este acordată construcțiilor de 
locuințe. In perioada 1951—1980 au
fost construite 4,6 milioane de locuințe 
din fondurile statului și ale populației, 
aproximativ 2/3 din populația întregii 
țări beneficiind de locuințe noi. Numai 
în cincinalul 1976—1980, de exemplu 
au fost construite și date în folosința 
oamenilor muncii de la orașe și sate 
peste 840 000 locuințe din fondurile sta
tului, din fondurile populației cu spri
jinul statului în credite și execuție sau 
din fondurile proprii ale populației 
executate în regie (tabelul).

Evoluția numărului de apartamente 
construite din fondurile statului și cre
dite pentru populație în perioada 

1951—1980
Perioada Nr. apar

tamente
%

1951—1955 46 355 100
1956—1960 103 812 224
1961—1965 220118 475
1966—1970 333 177 765
1971—1975 512 507 1 106
1976—1980 753 343 . 1629

Realizarea noilor construcții de lo
cuințe a condus la îmbunătățirea an 
de an a condițiilor de locuibilitate, ast
fel incit la sfîrșitul lui 1980 s-a ajuns 
ca, în medie, să revină fiecărui locui
tor o suprafață de locuit de aproape 
10 mp. Concomitent a fost îmbunătă
țită dotarea locuințelor, gradul de con
fort și funcționalitatea acestora, mă- 
rindu-se totodată ponderea apartamen
telor cu 3 și mai multe camere. Dacă 
în anul 1965 ponderea apartamentelor 
construite cu 3 și mai mult de 3 ca
mere reprezenta 28,2%, în 1980 aceas
ta a fost de 39,6% (graficul).

Noile locuințe au fost echipate cu 
dotările sanitare necesare, bucătării și 

băi cu spații mărite, încălzire centrală, 
cămări și debarale, balcoane sau logii. 
Condițiile de locuit au fost îmbunătă
țite în sensul că noile locuințe au fost 
realizate în ansambluri sau cartiere în 
care s-au construit școli, grădinițe, 
creșe, spații comerciale și prestări ser
vicii, unități culturale, unități sani
tare etc. Construcțiile de locuințe și 
dotările realizate au condus treptat la 
modernizarea orașelor, la restructura
rea zonelor centrale, la edificarea unor 
noi ansambluri de locuit și în anumite 
cazuri la crearea unor noi așezări ur
bane.

Pregătirea temeinică a 
lucrărilor

ÎN ACTUALUL cincinal, construc
țiile de locuințe continuă să se dez
volte într-un ritm accelerat. în anul 
trecut, de exemplu, au fost puse în 
funcțiune peste 164 000 locuințe din 
fondurile statului și din fondurile 
populației. Pe primele 9 luni din 1982 
au fost date in folosință un număr de 
102 000 apartamente din fondurile sta
tului, precum și din fondurile popu
lației cu sprijinul statului în credite 
și execuție.

I Aceste realizări se datoresc 
1 aplicării unui amplu program de 
măsuri care au vizat înainte de 
toate pregătirea corespunzătoare a con
dițiilor de execuție încă din 1931. Ast
fel, au fost definitivate din timp am
plasamentele fiecărui bloc de locuințe, 
au fost elaborate proiectele de execu
ție, au fost predate constructorului am
plasamentele libere de orice sarcină, 
creîndu-se condiții de începere a lucră
rilor încă în vara anului trecut pentru 
peste 40% din locuințele prevăzute în 
planul pe 1982.

2 Concomitent cu aceasta, orga
nizarea muncii pe șantiere, în 

mod deosebit extinderea muncii în 
acord global a permis o mai mare 
cointeresare a lucrătorilor din construc
ții în realizarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor. Astfel, în jude
țele care au depășit planul ponderea 
lucrului în acord global a reprezentat 
80—90%, cum este cazul unităților de 
construcții-montaj ale consiliilor popu
lare din județele Neamț — 90,9%, 
Cluj — 89,2%, Botoșani — 86,7%,
Vrancea — 86,4% ș.a. . ,

-z în același timp, recrutarea și 
J calificarea forței de muncă au 
constituit un alt factor important în 
realizarea prevederilor de plan. Preo
cuparea pentru creșterea stabilității 
forței de muncă, selecționarea și cali
ficarea acesteia au permis județelor 
Constanța, Bacău, Neamț, Cluj, Arad, 
Alba, Vrancea și altele să dispună în 

mai mare măsură de meseriași califi
cați, ceea ce a făcut ca atît ritmul 
lucrărilor cît și calitatea acestora să 
fie superioare. Mai mult, această preo
cupare a făcut ca unele unități de 
construcții din județele Argeș, Bacău, 
Dolj, Neamț, Timiș și municipiul Bucu
rești să dea un ajutor însemnat la 
realizarea unor obiective de investiții 
din alte' județe cum sînt Gorj și Călă
rași.

4 în menținerea unui ritm rapid 
“ de execuție pe șantiere un rol 
de seamă l-a avut preocuparea unită
ților de construcții din județele ce au 
realizat sarcinile de plan pentru buna 
aprovizionare tehnico-materială, pen
tru organizarea bazelor de producție 
proprie. în acest sens este de remarcat 
atenția ce se acordă la unitățile de 
construcții din județele Bacău, Cluj, 
Constanța, Neamț, Vrancea și altele 
pentru contractarea la nivelul cotelor 
aprobate a materialelor de construc
ție, urmărirea primirii acestora la ter
menele planificate, precum și în sorti
mentele necesare, gospodărirea în de
pozite și pe șantiere. Aceasta a asigu
rat desfășurarea în bune condiții a 
procesului de execuție industrializat, 
folosirea prefabricatelor pe baza tipi
zării construcțiilor și materialelor dc 
construcții.

Perfecționarea organizării 
activității

DIN ANALIZA stadiului realizării 
planului la construcții pe primele 8 luni 
rezultă că sînt încă unele județe cu 
rămîneri în urmă. Astfel, nu au reușit 
să realizeze integral programul de lo
cuințe un număr de 17 județe, prin
tre care Arad, Brașov, Caraș-Severin, 
Călărași, Dîmbovița, Giurgiu, Harghi
ta, Ialomița, Satu Mare, Sălaj, Suceava, 
Teleorman.

în cazul acestor județe organizarea 
necorespunzătoare a unor șantiere, 
controlul nu întotdeauna exigent și o 
disciplină slabă a lucrului, au condus 
în mod direct la scăderea productivi
tății muncii și la nerealizări importante 
în raport cu sarcinile de plan. Astfel, 
timpul neutilizat din fondul de timp 
maxim disponibil al personalului mun
citor din unitățile locale de construc
ții-montaj a însumat în ansamblu 
10 918,8 mii ore/om (5,3% din fondul 
maxim disponibil); din timpul neutili
zat 34,1% îl reprezintă absențele nemo
tivate, învoirile și concediile fără 
plată. Au înregistrat un indice mediu

dr. I. CIUBOTARII
Comitetul pentru problemele 

consiliilor populare

(Continuare în pag. 12)
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’Valorificarea superioară a potențialului agricol

Soluții economice de modernizare 
a plantațiilor viticole

PROCESUL COMPLEX de modernizare a ■agriculturii — 
constantă a politicii agrare a partidului nostru și una din 
cele mai importante priorități ale dezvoltării economiei 

naționale în cincinalul 1981—1985 — vizează și viticultura, sub- 
ramură în care se urmărește crearea de noi plantații intensive 
și, totodată, ridicarea potențialului productiv al plantațiilor 
existente, în vederea creșterii cantitative și calitative a recol
telor de struguri de masă și pentru vinificație.

Programul de dezvoltare și modernizare a viticulturii în 
actualul cincinal și în perspectiva anilor 1985—1990 cuprinde 
prevederi menite să ridice, într-o perioadă cît mai scurtă de 
timp, eficiența economică a acestui sector Ia parametri suneriori. 
Realizarea și depășirea sarcinilor curente și de perspectivă ce 
revin viticulturii presupun — pe lîngă extinderea in continuare 
a suprafețelor viticole și ameliorarea soiurilor — perfecționarea 
metodelor de organizare a producției și a muncii, a tehnologiilor 
de producție, modernizarea plantațiilor etc.

înființarea plantațiilor de vie este o acțiune de mare răs
pundere, în care aportul cercetării științifice este hotărâtor. 
Aceste plantații fiind localizate în teren pe o perioadă lungă de 
timp și necesitînd investiții mari, eventualele greșeli făcute la 
înființarea lor le afectează randamentul pe mai mulți ani, cu 
efecte nefavorabile asupra eficienței economice. Ne propunem, 
în cele ce urmează, să prezentăm cîteva din soluțiile și modali
tățile de modernizare a plantațiilor viticole, precum și avanta
jele economice pe care ele le aduc.

Amplasarea judicioasă

EXPERIENȚA de secole și comportarea plantațiilor înființate 
în ultimii 20 de ani demonstrează în mod evident că în țara 
noastră vița de vie are condiții favorabile în zona colinară, pe 
terenurile în pantă ce pot fi amenajate pentru lucrări mecani
zate, necesitînd însă folosirea unor cantități mai mari de materie 
organică pentru ridicarea fertilității solurilor și executarea de 
lucrări antierozionale. Este cu totul neeconomic să se planteze 
vița de vie în cîmpie, pe terenurile plane, arabile, cu mare 
capacitate de producție și foarte favorabile pentru grîu, porumb, 
floarea-soarelui și legume.

Din datele obținute de stațiunile de cercetări viticole și unele 
unități de producție, randamentul de struguri variază de la 
9—12 t/ha pe terenuri cu panta de 14%, la 8—9 t/ha pe terenuri 
cu panta de 20% și 4—6 t/ha pe cele cu panta de 30%, iar bene
ficiul oscilează între 21 mii lei/ha la pante de 17% și 3 mii lei/ha 
la pante de 30%. Introducerea de noi soluții tehnologice, spe
cifice terenurilor în pantă, în mod categoric va ridica capacita
tea de producție a acestora și, implicit, va contribui la îmbună
tățirea indicatorilor economici. Din păcate, în ultimii ani, cer
cetările pe terenurile în pantă din zona marilor podgorii au 
stagnat în mare parte, mai ales în ceea ce privește crearea unor 
noi soiuri viticole.

în scopul ridicării eficienței economice a viței de vie, se 
impune în mod hotărîtor ca noile plantații să fie înființate în 
podgoriile consacrate, în masive mari (indiferent de forma pro
prietății), pentru efectuarea combaterii bolilor și dăunătorilor 
cu mijloacele moderne cele mai adecvate. Experiențele efectuate 
la Institutul de cercetare pentru viticultură și vinificație Valea 
Călugărească scot în relief faptul că prin folosirea elicopteru
lui, într-o zi se pot stropi 140 ha, cu un consum de forță de 
muncă de numai 28 ore/om la 100 ha. Costul tratamentului la 
hectar se reduce de 2 ori, consumul mediu de soluție de 10 ori, 
iar pierderile de recoltă sînt aproape inexistente. Prin folosirea 

elicopterului la combaterea manei și făinoasei, productivitatea 
muncii crește cu 31%, iar costurile de producție se reduc cu 20%.

Perfecționarea producerii materialului săditor
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ÎN CADRUL procesului complex al înființării de noi plan
tații viticole, o problemă de importanță economică deosebită 
este asigurarea materialului săditor. Un rol deosebit îl are pro
ducerea vițelor în sere-solariu acoperite cu material plastic, 
care ar putea înlocui treptat sistemul în cîmp descoperit. Prin 
creșterea și fortificarea vițelor în astfel de sere — pentru care 
se pot folosi terenuri slab productive sau cu fertilitate scăzută 
— se execută plantații prin plantări de vară și se face o sub
stanțială economie de teren (de 90%), comparativ cu școala de 
vițe în cîmp descoperit. Eficiența economică se concretizează în 
reducerea costului de producție al unei vițe cu 48%, obținerea 
unei valori a producției fizice de 13 ori mai mare, creșterea 
randamentului de vițe cu 32%, diminuarea cheltuielilor prin 
eliminarea unor lucrări de mare volum de mecanizare și muncă 
manuală.

Din cercetările efectuate și din practica unor unități de pro
ducție reiese că folosind material forțat în sere, plantația viti
colă intră pe rod cu un an mai devreme, ceea ce are ca efect 
obținerea unui spor de producție și realizarea de economii la 
cheltuielile de întreținere. De asemenea, un efect imediat îl 
reprezintă mărirea procentului de prindere a vițelor, reducîn- 
du-se numărul de goluri la înființare.

Prețul de vînzare mai ridicat al materialului săditor obținut 
prin producerea în solarii este compensat de efectele economice 
pozitive înregistrate prin aplicarea acestei metode, care permite 
recuperarea cheltuielilor suplimentare cu materialul de plantat, 
încă din primul an de rodire a viței de vie și obținerea unui 
venit net de peste 13 mii lei/ha. în ce privește acțiunea de com
pletare a golurilor în județul Buzău, de exemplu, pe o supra
față de 14 615 ha cu material săditor produs în solarii, se poate 
estima realizarea unui venit net de peste 10 milioane de lei.

Corectarea distanțelor de plantare

ÎN ȚARA NOASTRĂ, diferitele școli și tendințe care s-au 
manifestat pe linia dezvoltării patrimoniului viticol au dat 
naștere la o paletă foarte largă a distanțelor de plantare între 
rînduri. Astfel, în prezent, aceste distanțe variază între 1,2 și

Tabelul nr. 1
Investiție specifică la hectar (lei/ha) 28 500
Butuci înainte de îndesire (buc./ha) 3 400
Producția medie (kg/ha) 8 200
Butuci după îndesire (buc./ha) 4 400
Spor de producție (kg/ha) 2 500
Valoarea producției suplimentare (lei/ha) 14 000
Costuri aferente producției suplimentare (lei/ha) 7 300
Beneficiu (lei/ha) 6 700
Termen de recuperare a investițiilor (ani) 4

3,6 m. Unele studii efectuate au demonstrat că pentru strugurii 
de vin, distanța optimă de plantare între rînduri este de
1,8—2,2 m — în funcție de soi, tipul de sol, panta terenului, 

modul de conducere a viței de vie în diversele podgorii.



Stabilirea precisă, după criterii științifice a suprafețelor de 
nutriție are o importanță economică deosebit de semnificativă. 
Mărirea numărului de butuci în actualul perimetru al podgo
riilor noastre va crea posibilitatea de a se obține, la hectar, un 
spor de producție de 2—3 tone .și unui venit suplimentar de 
9 000 de lei. De aceea, în următorii ani acțiunea de îndesire ,a 
plantațiilor actuale trebuie intensificată, în așa fel încît acolo 
unde este posibil să se ajungă la 4 000—6 000 butuci la hectar.

Una din soluțiile de bază pentru sporirea producției de stru
guri și creșterea eficienței economice este îndesirea plantațiilor 
(prin plantarea de vițe pe mijocul fiecărui interval) cu distanțe 
între rînduri de 3,6 m. De remarcat că, la distanțe de 2 m, 
consumul de carburanți se reduce cu 10%. Avantajele acestei 
metode sînt subliniate de rezultatele înregistrate la soiul Tămî- 
ioasă românească, în condițiile ecologice din zona Pietroasele 
(județul Buzău), pe terenuri în pantă, amenajate cu terase, 
(tabelul nr. 1)

îmbunătățirea sistemului de susținere și conducere 
a plantelor

ÎNLOCUIREA șpalierilor de lemn cu sîrmă simplă, prin sus
țineri din șpalieri de beton cu sîrmă dublă prezintă o serie de 
avantaje care contribuie la sporirea eficienței economice a pro-

Tabelul ar. 2

Plantații 
nemoderni
zate (forme 
joase)

Plantații 
moderni
zate (for
me semi

înalte)
Investiții suplimentare (lei/lia) — 11 190
Costuri de producție (lei/ha) 23 752 20 875
Producția de strunguri (kg/ha) 6 500 6 825
Valoarea producției realizate 25 239 26 501
Beneficiul (lei/ha) 1 487 5 626
Termen de recuperare a investiției (ani) — 2,9
Consum de forță de muncă manuală
(ore/om) 2120 1 630

ducției de struguri, prin lărgirea posibilităților' de mecanizare, 
creșterea randamentului de struguri la hectar cu peste 20%, 
reducerea consumului de muncă la unele lucrări de conducere 
a viței de vie (de la 405 la 205 ore-om/ha). întrucît cea mai mare 

parte din suprafața viticolă a țării este integrată în sistemul 
clasic de conducere (formă joasă), perfecționarea sistemului de 
conducere pe forme semiînalte se conturează ca cea mai amplă 
acțiune de modernizare a plantațiilor viticole. Necesitatea îmbu
nătățirii sistemului de conducere derivă din avantajele pe care 
le asigură față de sistemul clasic : asigură posibilități mai mari 
de mecanizare ; micșorează riscul atacurilor de boli și dăună
tori ; reduce cu aproape o pătrime consumul de forță de muncă ; 
mărește producția la hectar și calitatea acesteia ; reduce costu
rile de exploatare la lucrările de tăiat, îngrijit lăstari, precum și 
prin înlocuirea prașilelor manuale pe rînd cu erbicidarea. Efec
tele economice rezultate din introducerea și extinderea condu
cerii pe tulpini semiînalte rezultă din datele tabelului nr. 2.

Eficiența economică a sistemului de cultură pe tulpini semi
înalte se asigură numai în zonele în care temperatura minimă 
în timpul lunii nu depășește —18°C, iar suma anuală a tempe
raturilor trece de 3 000°C. Orice abateri de la aceste criterii poate 
aduce pagube mari unităților, micșorînd considerabil indicatorii 
economico-financiari. Astfel, în anul 1978—1979, în podgoriile 
Tîrnavelor, Apold, Sebeș, Aiud și în plantația viticolă a fermei 
Băneasa, aparținînd Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București, la o temperatură cuprinsă între —18°C și 25°C 
producția obținută a variat între 1 și 3 tone/ha, iar beneficiul a 
fost cu 30—60% mai scăzut, în funcție de soi și podgorie.

Desigur că, în afara soluțiilor prezentate, eficiența moderni
zării, dezvoltării și exploatării plantațiilor viticole impune folo
sirea și altor modalități și metode pe care cercetarea științifică 
și practica unităților de producție le oferă în mod constant. 
Notăm dintre acestea :

— crearea și cultivarea unor soiuri de mare productivitate 
(12—17 t/ha), rezistente la boji — mai cu seamă la mană și 
făinare (ceea ce va permite reducerea consumului de pesticide 
și, prin aceasta, a cheltuielilor materiale) ;

— extinderea cultivării, în toate zonele colinare, a soiurilor 
destinate -producerii de vinuri curente și repartizarea unor 
podgorii consacrate pentru soiurile pure (de mare valoare, dar 
cu potențial scăzut de producție) ;

—• exploatarea judicioasă a mașinilor și utilajelor, diminua
rea timpilor lor neproductivi prin dimensionarea optimă a par
celelor, executarea lucrărilor în perioadele cu umiditate optimă 
a solului, realizarea concomitentă a mai multor lucrări, folosind 
agregate complexe (ceea ce poate da o economie de motorină, pe 
terenurile în pantă, de 1,0 kg/ha pentru arat + grăpat și 3,4 
kg/ha pentru cultivat -f- erbicidat).

Bujor MANESCU 
Gheorghe PRÂȚILA

Cercetări agricole 
pentru țările în curs de 

dezvoltare
.V PREMIU Nobel a fost 
decernat in 1970 unui spe
cialist de la Centrul in

ternațional de cercetări pentru 
porumb ș-i grîu din Mexic, pen
tru crearea unor soiuri de grîu 
pitice, de mare productivitate și 
rezistență. Centrul pentru cul
tura cartofului din Peru, în co- 
operare cu cercetători din R.P. 
Chineză și India, a obținut va
rietăți rezistente la o serie de 
boli cauzate de ciuperci, care au 
dat recolte cu o treime mai mari 
— și a alimentat cu 15 mii de 
genotipwri (adecvate pentru 
aproape orice condiții pedocli
matice) prima bancă genetică 
pentru cartofi din lume. Rezul
tate semnificative a înregistrat 
și Centrul pentru cultura orezu
lui din Filipine.

Activitatea celor 13 centre 
specializate tutelate de către 
Grupul consultativ pentru cerce
tări agricole internaționale pre
zintă o importanță de deosebită 
actualitate, în primul rînd pen
tru țările în curs de dezvoltare, 
care de regulă nu posedă poten
țialul științific și resursele nece
sare pentru a-și rezolva singure 
problemele din acest domeniu 
de care depinde asigurarea ali
mentației popoarelor lor. Dar în 
ultima vreme, aceste organizații 
sînt handicapate de insuficiența 
fondurilor de care dispun, De 
pildă, Laboratorul internațional 
de cercetări asupra bolilor ani
malelor din Kenya, nu poate, 
din această cauză, să-și dezvolte 
programul de studii asupra tri- 
panozomidzei și theileriozei, 
maladii provocate de germeni 
care dereglează sistemul imuno- 
biologic al animalelor.

Țările dezvoltate din occident 
sînt foarte interesate în rezul

tatele acestor centre, dar se ara
tă mai puțin dispuse să contri
buie în mod adecvat la finan
țarea lor. O serie de companii 
transnaționale cu profil agroali- 
mentar și farmaceutic economi
sesc în prezent 150 milioane de 
dolari anual, renunțind la cer
cetările proprii și prețuind des
coperirile oamenilor de știință 
de la centrul din Mexic. Oficiul 
internațional de genetica plan
telor de la Roma a dezvoltat o 
rețea de bănci de gene pentru 
32 de plante agricole principale, 
dar numai 8 dintre acestea se 
află in țări în curs de dezvol
tare, iar colecțiile de grîu, sorg 
și amarant (plantă utilizată in 
industria coloranților) sînt de
pozitate în Statele Unite, deve
nind proprietatea acestora.

Grupul consultativ amintit 
consideră inechitabil ca mari 
societăți capitaliste să cheltu
iască pentru studii asupra cultu
rilor de tutun și de flori mai 
mult decît el însuși dispune 
pentru ansamblul programelor 
sale, dintre care unele prezintă 
o prioritate absolută — cum. sînt 

studiile privind îmbunătățirea 
fixării biologice a azotului de 
către plante (prin folosirea unor 
microorganisme care să preia 
această funcție sau prin ingine
rie genetică,) ceea ce ar substi
tui pentru țările lumii a treia 
necesarul de îngrășăminte chi
mice pe bază de petrol ; sau 
cercetările asupra micorizelor 
(■care măresc capacitatea plan
telor de a-și extrage elemente 
nutritive din sol),- asupra îmbu
nătățirilor funciare (avînd în 
vedere că in multe țări aplica
rea greșită a irigațiilor și dese
cărilor a anulat efectele intro
ducerii unor soiuri mai produc
tive).

Problema, alimentației a deve
nit o problemă mondială, iar 
situația din acest punct de ve
dere a unor țări slab dezvoltate 
este deosebit de gravă — ceea 
ce face indispensabile nu numai 
colaborarea între specialiștii de 
pretutindeni, ci și investiții 
adecvate din partea țărilor dez
voltate, ele însele interesate în 
succesul, acestei activități.



In dezbatere publică: proiectul Legii privind protecția 

plantelor cultivate și pădurilor și regimul pesticidelor

Măsuri de importanță deosebită 
pentru creșterea producției vegetale

IN PROCESUL de intensificare a 
producției agricole vegetale, ba
zat pe introducerea în practică a 

celor mai noi metode și mijloace de 
cultură, măsurile de protecția plante
lor împotriva agenților patogeni, a dău
nătorilor și buruienilor au o importan
tă economică din ce în ce mai mare, în- 
trucît efectele introducerii celor mai 
productive soiuri, ale aplicării unor do
ze sporite de îngrășăminte, ale iriga
țiilor, mecanizării etc., — care consti
tuie măsuri de bază pentru sporirea 
producției la hectar — sînt adeseori li
mitate și, în anumite cazuri, anulate ca 
urmare a unor puternice atacuri de 
boli, dăunători sau a îmburuienării 
culturilor.

Actualmente se estimează că circa 2,4 
miliarde de locuitori ai Terrei sînt in
suficient sau necorespunzător alimen
tați, un mare număr dintre aceștia fiind 

■expuși ravagiilor foametei ; iar în ace
lași timp, pierderile de recoltă cauza
te în agricultura mondială de boli, dău
nători și buruieni se ridica la circa 35% 
din producția potențială (ceea ce, ex
primat valoric, reprezintă circa 75,6 
miliarde de dolari anual). Dimensiunile 
acestor pierderi anuale la principalele 
culturi sînt redate în tabel.

Și la noi în țară, în ciuda progreselor 
înregistrate în domeniul protecției plan
telor, pagubele provocate de cauzele 
menționate sînt încă destul de mari. 
Trebuie ținut seama că în culturile 
noastre agricole s-au înregistrat peste 
Pierderi de recoltă — la nivel mondial — provocate la diferite culturi agricole de către 

dăunători, boli și buruieni»)

Cultura
Producția (mii. t) Pierderi (%) provocate de : Pierderi 

totale (% 
din recolta 
posibilă)

realizată poten
țială**)

dăună
tori

boli buru
ieni

Grîu 265,5 351,1 5,0 9,1 9,8 23,9
Ovăz 42,9 59,2 8,0 9,3 9,8 2.,1
Orz 92,8 117,4 3,8 7,8 8,6 20,2
Secară 32,6 38,5 3,2 5,2 9,3 14,7
Orez 231,9 438,8 26,7 8,9 10,8 ■46,4
Mei 76,7 122,9 9,6 10,7 17,0 38,0
Porumb 218,5 339,4 12,4 9,4 13,0 34,8
Cartofi 270,8 339,9 6,5 21,6 4,0 32,3
Sfeclă de zahăr 211,2 280,2 8,3 10,4 5,8 24,5
Trestie de zahăr 483,4 1-050,2 20,1 19,2 15,7 65,0
Legume 201,7 279,9 8,7 10,1 8,9 27,7
Fructe 66,6 88,0 7,8 12,6 3,0 23,4
Citrice 24,39 30,94 8,3 0,5 3,8 21,6
Viță de vie 50,7 78,27 3,2 23,4 10,1 36,7
Cafea 3,16 5,75 12,8 16,6 15,0 44,4
Cacao 1,53 2,82 13,2 20,8 11,9 45,9
Ceai 1,12 1,65 7,9 15,4 8,9 32,2
Tutun 4,27 6,22 10,4 12,3 8,1 30,8
Hamei 0,093 0,119 7,7 8,0 , 5,9 21,6
Măsline 5,18 8,14 19,1 8,7 10,0 37,1
Palmieri 1,07 1,49 11,6 7,4 9,6 28,6
Soia 31,98 45,05 4,5 11,0 13,5 29,1
Arahlde 16,68 28,03 17,1 11,5 11,8 40,4
Bumbac de semințe 20,58 27,15 11,0 9,1 4,5 24,6
în semințe 3,398 4,219 3,7 7,3 8,7 20,2
Rapiță 4,48 6,52 13,0 6,9 11.3 81,2
Susan 1,650 2,231 13,6 2,7 10,1 26,3
Floarea soarelui 6,34 8,24 10,0 3,0 10.0 23,0
Copra 3,32 5(902 14,7 19,3 10,0 44,0
Bumbac fibre 11,06 16,75 16,1 12,0 6,8 33,9
Alte fibre 4,91 6,336 4,9 8,0 11,1 24,0
Cauciuc natural 2,26 3,013 5,0 15,0 5,0 25,0

**) Producția potențială reprezintă cantitatea de produse ce s-ar putea obține dacă s- 
exclude intervenția dăunătorilor, bolilor și buruienilor

*) Concluziile ce se desprind din tabel, ca și ordinul de mărime al valorilor date rămîn 
actuale, deși el ă fost elaborat în anul 1966,

235 specii de agenți patogeni, 210 spe
cii de dăunători și peste 200 specii de 
buruieni, care dijmuiesc recoltele.

Cîteva exemple sînt edificatoare în 
acest sens. Dacă ne referim numai la 
cultura orzului, este de remarcat că în 
anii 1980-1981 pierderile înregistrate 
numai de pe urma unui singur agent 
patogen — care produce tăciunele zbu
rător — pe anumite suprafețe din une
le județe (Ialomița, Ilfov, Dolj, Buzău), 
au fost estimate la 35-45% din recolta 
potențială. Importante pierderi, de pe 
urma atacurilor de boli și dăunători, se 
înregistrează și la cultura porumbului.. 
Din datele existente cu privire la apa
riția și evoluția atacului de tăciune pră- 
fos rezultă că în anii 1976 și 1979, pe 
unele terenuri din județele Iași, Ilfov, 
Ialomița, recolta de porumb s-a dimi
nuat din această cauza față de cea po
tențială, cu 45—50%. In anii 1981—1982, 
la unele din județele Arad, Bihor, Caraș- 
Severin, Timiș și Satu Mare, în cultu
rile de floarea-soarelui s-a semnalat 
o boală nouă : pătarea și necrozarea 
tulpinelor. Această boală (produsă de o 
ciupercă în asociație cu alți agenți pa
togeni) a determinat, la culturile afec
tate, pierderi care pe alocuri au depă
șit 50% din producția potențială.

Toate acestea demonstrează cu priso
sință necesitatea luării tuturor măsu
rilor pentru preîntîmpinarea pagubelor 
provocate culturilor agricole de către 
diferiți agenți patogeni, dăunători și 
buruieni. Avînd în vedere această nece

sitate, complexitatea acțiunilor de pro
tecția plantelor și gradul de calificare 
solicitat pentru efectuarea lor, a fost 
elaborat și dat publicității, pentru dez
batere publică înaintea supunerii spre 
adoptare Marii A.dunări Naționale, 
proiectul Legii privind protecția plan
telor cultivate și a pădurilor și regi
mul pesticidelor.

După cum se apreciază în' acest do
cument, protecția plantelor cultivate și 
a pădurilor împotriva dăunătorilor, bo
lilor și buruienilor, constituie „o proble
mă de interes național, o obligație pen
tru organele de stat, organizațiile coo
peratiste și celelalte organizații obștești, 
pentru toți cetățenii". Proiectul de 
lege subliniază îndatorirea ce re
vine organelor de specialitate, tu
turor lucrătorilor din domeniul pro
tecției plantelor de a promova și gene
raliza sistemul integrat de prevenire și 
combatere a bolilor, dăunătorilor și bu
ruienilor, care constă în îmbinarea mij
loacelor chimice cu cele biologice, fo
losirea metodelor fizico-mecanice și. a- 
plicarea complexului de măsuri agrofi- 
to tehnice.

în vederea sporirii eficienței econo
mice a acțiunilor de protecția plantelor 

cultivate și pădurilor sînt prevăzute 
soiuri speciale care vizează perfecțio
narea tehnologiilor de producere și u- 
tilizare a unor preparate biologice, re
ducerea numărului de tratamente chi
mice, utilizarea unor pesticide cu efi
ciență sporită și consumuri reduse de 
materii prime și energie, precum și ex
tinderea aplicării pesticidelor concomi
tent cu alte lucrări agrotehnice : semă
nat, administrarea îngrășămintelor chi
mice, irigat etc.

Cu privire la regimul pesticidelor, 
considerînd folosirea acestora' ca un 
„rău necesar" fără de care nu se poa
te concepe o agricultură modernă, 
proiectul de lege stipulează că pot fi 
produse, livrate, comercializate și uti
lizate numai pesticidele autorizate de 
organele și în condițiile prevăzute de 
lege.

Ținînd seama de toxicitatea ridicată 
pentru om și animale cu sînge cald a 
unor pesticide, în scopul evitării ori
căror riscuri de accidente, intoxicații 
sau îmbolnăviri, este prevăzută obliga
ția unităților producătoare de pesticide 
de a livra aceste produse în ambalaje 
tipizate.

O deosebită atenție se acordă protec
ției mediului înconjurător, păstrării 
calității solului, asigurării calității co
respunzătoare a produselor agroali- 
mentare, precum și prevenirii intoxi
cațiilor sau îmbolnăvirilor. Unitățile 
agricole și silvice, și toți ceilalți deți
nători de terenuri și culturi sînt obli
gați să respecte cu strictețe normele 
tehnice privind manipularea, transpor
tul, depozitarea și aplicarea pesticidelor.

Cunoașterea, înțelegerea și însușirea 
prevederilor proiectului de lege și a 
normelor tehnice privind protecția 
plantelor cultivate și a pădurilor de 
către toate cadrele tehnice din sectoa
rele interesate, precum și de către toți 
cei care participă la acțiunile din acest 
domeniu sau la activitățile legate de 
producerea, manipularea, transportul, 
depozitarea și mai ales utilizarea pes
ticidelor vor contribui la creșterea 
producției vegetale la hectar, în con
dițiile obținerii ■ unor produse cu cali
tăți biologice ridicate.

dr. Ion POPESCU
M.A.l.A.



Perfecționarea normării muncii - factor important 
al creșterii productivității®

DUPA cum adeseori s-a subliniat 
in documentele de partid, în ex
punerile și cuvîntările secreta

rului general al partidului, progresu! 
social-economic continuu și rapid al 
României este condiționat în măsură 
covîrșitoare de accentuarea laturilor ca
litative, de creșterea în ritrh susținut a 
productivității muncii. Intensificarea 
creșterii productivității muncii, în con
dițiile dezvoltării și modernizării con
tinue a bazei tehnico-materiale, ale 
unui nivel tot mai înalt de educație și 
pregătire profesională a forței de muncă 

Tabelul nr. 1

Evoluția corelației dintre productivitatea muncii și înzestrarea cu fonduri fixe pe 
o persoană, în industria României, în perioada 1950—1980

— în procente —
1950—
1955

1956—
1960

1961—
1965

1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

Creșterea productivi
tății muncii pe o 
persoană (W) 160 148 145 142 136 138
Creșterea fondurilor 
fixe productive pe o 
persoană (It) 115 127 119 151 134 139
Raportul W/It 1,39 1,16 1,22 0,94 1,01 0,90

depinde în mare măsură de buna uti
lizare a pîrghiilor economice de orga
nizare și stimulare, între care și nor
marea muncii. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „o atenție 
deosebită va trebui acordată creșterii 
mai accentuate decît se prevede în plan 
a productivității muncii, pe baza nor
mării științifice a muncii, a organizării 
mai bune a proceselor de producție, re
ducerii personalului neproductiv și tre
cerii muncitorilor la mai multe mașini, 
mecanizării, automatizării și introdu
cerii roboților industriali, desigur acolo 
unde aceștia se justifică".

Așadar, potențialul tehnico-material 
și uman al producției nu se poate 
transforma direct, pe deplin, în produc
tivitate corespunzătoare decît prin in
termediul normării muncii și aceasta 
numai în măsura în care normele de 
muncă reflectă cu fidelitate caracteris
ticile și însușirile tuturor condițiilor și 
factorilor obiectivi și subiectivi ai pro
ducției. Practica arată că nu orice 
normă de muncă poate îndeplini în mod 
corespunzător funcțiile pe care le are 
normarea în creșterea productivității 
muncii. O asemenea capacitate de 
transformare în productivitate înaltă a 
întregului potențial productiv poate fi 
realizată numai de o normă de muncă 
bazată pe o deplină fundamentare, atît 
sub aspect tehnico-economic cît și 
psihofiziologic. Norma de muncă tre
buie să aibă un caracter progresiv, di
namic, să reflecte integral calitățile 
tehnice și economice ale condițiilor 
producției, să fie stabilită și revi
zuită în strictă concordanță cu perfec
ționarea calității bazei tehnico-mate
riale și umane a producției. Chiar dacă 
în momentul stabilirii satisface aceste 
exigențe, orice normă, după un anumit 
timp, se cere reexaminată și revizuită, 
în concordanță tocmai cu noile acumu- 

lari cantitative și calitative ale tuturor 
factorilor producției.

Normarea muncii cuprinde în prezent 
toate categoriile de forța da muncă, nu 
numai muncitorii în acord, dar și pe 
cei care lucrează în regie, nu numai 
muncitorii direct productivi și de deser
vire, dar și personalul de conducere, 
administrație și funcționăresc din toate 
ramurile și sectoarele activității indus
triale, de cercetare, din proiectare, din 
producția propriu-zisă. Câpătînd o ex
tindere largă și revizuindu-se în de
pendență de cerințele folosirii raționale 

a forței de muncă, a întregii baze teh
nico-materiale, normele 
adus și aduc un aport 
creșterea productivității 
rînd nivelul tehnic al 
producție, al pregătirii 
muncitor și al organizării producției și 
muncii și sintetizind toate acestea suo 
forma consumului de muncă maxim ce 
poate fi admis pentru producerea unei 
unități de produs, norma de muncă 

de muncă au 
important la 

muncii. Măsu- 
mij toacelor de 

personalului

Dinamica și structura personalului muncitor din industrie, in perioada 1950—1980
Dinamică Structură

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980
Total personal 
muncitor, din 

care : 100,0 154,0 254,0 409,2 100,0 100,0 100,0 100,0
— muncitori 100,0 167,0 283,0 173,2 78,7 85,1 87,9 91.0

. — personal de 
specialitate, 
de conducere, 
administrație 
și funcțio
năresc 100,0 108,0 145,0 172,7 21,3 14,9 12,1 79,0

Sursa : Anuarul stastistic al R.S.R., 1980.

aduce un aport important la dezvoltarea 
și valorificarea capacității profesionale 
a forței de muncă, concomitent cu asi
gurarea protecției și securității muncii, 
în corelație cu modificările însușirilor 
bazei tehnico-materiale, cu dinamismul 
acesteia. Reprezentînd un parametru 
economic dinamic, norma de muncă stă 
la baza creșterii producției și produc
tivității muncii și prin aceasta ser
vește la stabilirea și planificarea volu
mului și structurii forței de muncă, la 
determinarea necesarului de cadre ca
lificate și la repartizarea forței de 

muncă în ansamblu, pe sfere, ramuri, 
subramuri, întreprinderi, meserii și 
profesii, inclusiv în profil teritorial. 
Contribuția normei de muncă la creș
terea productivității muncii se mani
festă cu deosebită putere în procesul 
aplicării principiului socialist al repar
tiției după muncă, al controlului core
lațiilor dintre consumul și contribuția 
participanțitor la producția socială.

Determinînd corelațiile forței de 
muncă" — ca volum și structură — cu 
celelalte condiții tehnico-materiale ale 
producției, norma de muncă asigură 
desigur, în primul rînd, economia de 
muncă vie, creșterea productivității 
muncii vii. însă norma de muncă con
tribuie totodată și la folosirea eficientă 
a muncii materializate, la creșterea co
respunzătoare a productivității muncii 
sociale, dacă ținem seama că odată cu 
reducerea consumului de muncă vie se 
are în vedere, totodată, folosirea cu 
grijă deplină a bazei tehnico-materiale, 
calitatea producției fabricate etc.

Practic se poate spune că sporirea de 
9,2 ori a productivității muncii în' in- ■ 
dustrie în perioada 1950—1980 se dato
rează și faptului că normele de muncă 
s-au adaptat și perfecționat în direcția 
reflectării progresului general, canti
tativ și calitativ al tuturor factorilor 
producției, atît ale bazei tehnico-mate
riale cit și ale forței de muncă. în mă
sura în care admitem ca normele de 
muncă ar fi rămas nemodificate, la ni
velul anului 1950, în ciuda progreselor 
considerabile ale factorilor și condi
țiilor generale ale producției, fără în
doială că și productivitatea muncii ar 
fi rămas în linii generale neschimbată, 
practic constantă.

Contribuția adusă de o normare ju
Tabelul nr. 2

dicioasă a muncii la creșterea producti
vității se manifestă nu numai pe planul 
stabilirii și fundamentării normelor de 
muncă, al revizuirii lor, ci și prin efor
tul care se depune în întreprinderi, sub
ramuri, la scara întregii industrii pen
tru îndeplinirea și depășirea normelor 
de muncă. în condițiile în care indicele

dr. Gheorghe RÂIBOACÂ 
dr. loan BRATU

Institutul de economie socialistă

(Continuare în pag. 13?
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Exigențe ale respectării 
contractelor economice

UN ROL IMPORTANT în mate
rializarea cu eficiența spo
rită a programelor de fabri

cație prevăzute de fiecare unitate în 
parte îl are aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, atît sub raportul creării condi
țiilor tehnice de producție, cît mai ales 
prin contribuția ce trebuie să o aducă 
la realizarea unei rentabilități ridicate, 
prin gospodărirea și valorificarea su
perioară a resurselor. In ansamblul 
său, mecanismul aprovizionării tehnico- 
materiale include ca activități impor
tante și fundamentarea temeinică și 
respectarea contractelor economice. 
Pornind de la importanța acestora în 
asigurarea ritmicității aprovizionării 
tehnico-materiale și desfășurării în 
bune condiții a producției, precum și 
de la experiența acumulată pînă în 
prezent la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, ne propunem să prezentam în 
continuare câteva din realizările obți
nute în acest domeniu de activitate, re
zervele existente și posibilitățile de 
atragere a lor în circuitul productiv, 
sugerînd totodată unele soluții de îm
bunătățire a mecanismului contractual 
pentru perioada următoare.

Perfecționarea planificării 
la nivelele de bază

COMBINATUL siderurgic Hunedoara 
— unul din principalii producători de 
oțel din țara noastră — are relații con
tractuale în dubla calitate de furnizor 
și beneficiar cu peste 2 518 întreprin
deri din toate ramurile industriale. în 
cursul trimestrelor I—III majoritatea 
furnizorilor s-au achitat în condiții co
respunzătoare de obligațiile asumate, 
programul de aprovizionare fiind reali
zat valoric în proporție de 96 la sută. 
Nu toți furnizorii însă onorează obli
gațiile asumate la termen și în volumele 
contractate, așa cum este cazul cărbu
nilor cocsificabili din Valea Jiului, 
unor sortimente de produse refractare 
și feroaliaje, cilindrilor de laminor de 
la I.M.G. București și pieselor de schimb 
cu performanțe tehnice ridicate de la 
unitățile constructoare de mașini.

în egală măsură Combinatul siderur
gic Hunedoara are obligații de livrare 
angajate prin 2 887 contracte încheiate 
cu beneficiarii pe întreg anul 1982. în 
perioada ianuarie-septembrie, din 2 336 
contracte scadente, însumînd 22 475 ti- 
podimensiuni de laminate finite și alte 
produse siderurgice, au fost realizate 
integral 1 946 contracte. O particulari
tate a acesțui al doilea an al cincanaiu- 
lui o constituie preocuparea pentru asi
milarea unor sortimente de oțeluri cu 
performanțe tehnico-funcționale ridica
te, care în trecut se importau și care au 
fost realizate cu succes de siderurgiștii 
hunedoreni. în ceea ce privește expor
tul. circa 25 la sută din producția rea
lizată este livrată beneficiarilor ex
terni, față de care toate obligațiile asu
mate au fost realizate integral, la ter
mene și în condițiile de calitate stipu
late prin contracte. Sîntem conștienți 

totuși că alături de rezultatele bune pe 
care le avem, în unele situații nu am 
reușit să fim suficient de prompți în e- 
xecutarea livrărilor — îndeosebi pentru 
uzinele producătoare de țevi și organe 
de asamblare.

Pentru obținerea unui salt calitativ în 
asigurarea tehnico-materială a planu
lui, elementul determinant considerăm 
că este înainte de toate legat de perfec
ționarea planificării la nivelele de bază 
— secție, atelier, formație de lucru. La 
Combinatul siderurgic Hunedoara, spre 
exemplu, planul de aprovizionare cu
prinde anual 36 500 poziții de materiale, 
care sînt formulate pe baza sarcinilor 
de producție proprii de către 55 secții 
și ateliere. Cu toată atenția ce se acordă 
în faza de elaborare a planului, funda
mentării detaliate a necesarului pen
tru producție, întreținere, reparații, in
vestiții etc., în mod frecvent apar situa
ții de „urgență" în organizare, generate 
de omisiunile sau necorelările în stadiul 
de proiect. Aceasta a făcut ca numai în 
anul 1981 să fie solicitate suplimentar 
de secțiile combinatului 906 poziții de 
materii prime și materiale, din care 
unele cu ciclu de execuție la producător 
de 6 pînă la 9 luni.

Desigur, această latură a problemei 
este foarte complexă. Rezolvarea ei im
pune pe de o parte o mai bună pregă
tire tehnologică a activităților desfășu
rate, bazată pe nominalizarea completă 
a obiectivelor ce trebuie realizate, iar 
pe de altă parte, o mai temeinică docu
mentare a cadrelor tehnice, atît sub 
aspectul gamei de produse realizate și 
obtenabile în economie, cît și al per
formanțelor tehnico-funcționale ale a- 
cestora. Din păcate, la unele neajunsuri 
proprii în evaluarea necesarului se 
adaugă și faptul că materialul docu
mentar — cataloage, prospecte, progra
me de fabricație etc. — este încă sărac, 
nu are un caracter sistematic și din a- 
ceastă cauză nu permite întotdeauna o 
informare tehnico-operativă adecvată. 
Pornind de la unele rezultate bune ob
ținute în acest domeniu — la rulmenți, 
motoare electrice, uleiuri — este opor
tun, după părerea noastră, acest lucru 
fiind stipulat și în actele normative, ca 
centralele industriale coordonatoare să 
editeze periodic cataloage și programe de 
fabricație, mai puțin poate ilustrate, dar 
suficient de descriptive pentru a servi 
ca bază de documentare pentru specia
liștii din producție și din serviciile de 
aprovizionare.

Extinderea activității 
contractuale pe termen lung

UN ALT domeniu important suscep
tibil de perfecționare îl constituie con
tractul economic. în jurul acestei pro
bleme s-au formulat suficiente opinii și 
nu este necesar să insist asupra laturii 
sale teoretice. Este timpul — după pă
rerea noastră — mai ales în ramurile 
mari consumatoare de materii prime 
cum este și siderurgia — să se treacă 

la extinderea utilizării contractelor pe 
termen lung. Cărbunii cocsificabili, mi- 
nereurile de fier, fondanții, utilajele de 
turnare, unele sortimente de materiale 
refractare și piese de schimb care se de
rulează între producători și utilizatori 
specializați, pot și trebuie să facă o- 
biectul unor contracte pe termen lung 
nu din considerente formale, ci mai 
ales din considerente tehnico-economi- 
ce de interes reciproc. Este absolut de 
neînțeles de ce la un produs de mare 
serie, cu consum relativ constant și cu 
perioadă de pregătire a fabricației des
tul de lungă — cum este utilajul de 
turnare — contractarea se face trimes
trial ; de fapt și contractul anual ca pe
rioadă de referință este anacronic, 
livrările din ultimul trimestru fiind 
destinate utilizării abia în a doua jumă
tate a primului trimestru din anul ur
mător. Insistînd pentru extinderea uti
lizării în practica muncii de aprovizio
nare a contractelor pe termen lung, am 
în vedere și o reducere simțitoare a ac
tivităților de natură administrativă — 
emiterea de repartiții, comenzi, contrac
te, un uriaș volum de corespondență 
care poate conduce la degrevarea apa
ratului operativ și - în consecință la o 
rezolvare calitativ superioară a sarci
nilor.

Perfecționarea mecanismului de în
cheiere a contractelor economice presu
pune și o mai strânsă corelare între in
strumentele de lucru din faza precon- 
tractuală — specificații, balanțe mate
riale, repartiții, Nu este normal, de 
exemplu, ca emiterea repartițiilor de 
către coordonatorul de balanță să se 
facă numai cu acordul furnizorului, lă- 
sînd la latitudinea acestuia din urmă 
decizia de execuție sau nu a unor piese 
și subansamble pe care beneficiarii le 
solicită. Asemenea greutăți le-am în- 
tîmpinat, de regulă, în ultimul timp, la 
piesele de schimb pentru utilaj meta
lurgic, energetic și refractar.

Este la fel de anormală și situația 
care se manifestă Ia unele sortimente 
de materiale și piese de schimb din 
import, pentru care organele coordona
toare din centrale și ministere refuză 
avizarea fișelor tehnice. Considerăm 
justificată măsura de preluare și exe
cutare la furnizorii din țară a pieselor 
și materialelor, care pînă nu de mult 
timp se importau, și în această acțiune 
ne considerăm și noi, beneficiarii, im
plicați direct. Nu înțelegem însă de ce 
în unele cazuri, la fundamentarea ne
cesarului de aprovizionat nu se asigură 
din timp emiterea repartițiilor la fur
nizorul avut în vedere în țară, nu se 
stabilesc foarte concret programele de 
asimilare și pe această bază perfectarea 
contractelor de livrare. Este o lacună 
care se cere cît mai grabnic înlăturată.

Simplificări necesare pe filiera 
valorificării resurselor

O RESURSA importantă în asigura
rea bazei materiale o constituie recupe
rarea și valorificarea materialelor re-, 
folosibile. La sfîrșitul anului 1982, la 
Combinatul siderurgic Hunedoara pon-

ing. Ionel DOBRIN 
director comercial

al Combinatului siderurgic Hunedoara

(Continuare în pag. 23)



Cum se îndeplinește planul 
la construcția de locuințe? 

f »

(Urmare din pag 6) 

de folosire a fondului de timp dis
ponibil cu mult sub media pe țară 19 
unități județene de construcții-montaj, 
printre care Ialomița (91,1%), Călărași 
(90,5%), Alba (91,8%), Maramureș, Satu 
Mare și Sibiu (92,3%), Sălaj (92,4%).

Pe de altă parte serioase rămâneri 
în urmă s-au datorat și neasigurării la 
nivelul necesarului a forței de muncă 
și îndeosebi a unor categorii de mun
citori calificați cum ar fi: zidari, dul
gheri, fierari-betoniști. Această situa
ție a făcut ca unitățile de construcții 
dintr-o serie de județe (Brașov, Călă
rași, Ialomița, Giurgiu, Gorj, Mehe
dinți) să înregistreze rezultate cu mult 
sub nivelul posibilităților de care dis
pun. La acestea se adaugă și faptul că 
folosirea acordului global nu a cuprins 
multe formații de lucru, cu influențe 
negative asupra productivității muncii, 
costului de producție șl stimulării 
constructorilor. Astfel, la unitățile de 
construcții-montaj Arad, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin, Covasna, Dîmbo
vița, Giurgiu, Prahova, Satu Mare, Si
biu, Tulcea, Vaslui au fost cuprinși în 
acord global mai puțin de 70% munci
tori din totalul forței de muncă.

Printre cauzele care au generat și 
generează încă greutăți în realizarea 
planului de construcții la locuințe se 
înscrie și desfășurarea necorespunză
toare a aprovizionării tehnico-materiale 
a șantierelor. Se resimte lipsa oțelu
lui beton cu diametre mici, betonului 
celular autoclavizat pentru izolarea 
panourilor mari, cărămizilor și blocu
rilor ceramice, panourilor mari din 
beton armat, țevilor de construcție și 
instalații, a fitingurilor, a unor canti
tăți contractate cu furnizorii de pre- 
nadez, aracet, covor p.v.c., bitum pen
tru hidroizolații ș-a., datorită faptului 
că ministerele și unitățile producă
toare nu au livrat produsele respective 

la nivelul sarcinilor, repartițiilor și 
contractelor. La acestea se adaugă și 
caracteristicile diferite ale unor prefa
bricate sau materiale de construcțiile 
se primesc din unitățile producătoare 
ale Ministerului Industrializării Lem
nului și a Materialelor de Construcții, 
cum sînt: panourzle mari, prefabricate 
din beton armat, uși, ferestre, carton 
asfaltat, țevile de construcții și insta
lații de la unitățile Ministerului Indus
triei Metalurgice sau adezivii de la 
unitățile Ministerului Industriei Chi
mice, față de cele efectiv necesare în 
procesul de construcție.

Toate acestea au condus la diminua
rea realizărilor de plan și a programe
lor de construcții la locuințe și au in
fluențat nefavorabil totodată și rezulta
tele economico-financiare ale unor uni
tăți de construcții-montaj.

Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă și realizarea pînă la sfîrșitul 
anului a sarcinilor stabilite, pe plan 
central, la nivelul comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene, 
precum și în fiecare unitate de con
strucții-montaj au fost luate măsuri 
tehnice și organizatorice în vederea 
eliminării neajunsurilor, mai buna or
ganizare a aprovizionării tehnico-mate
riale, de folosire la întreaga capacitate 
ă utilajelor și instalațiilor, sporirea 
calității lucrărilor etc. Dintre acestea 
se desprind, prin, importanță, urmă
toarele :

O perfecționarea muncii de proiec
tare și execuție a lucrărilor de cons
trucții de locuințe. în acest scop, mun
citorii, tehnicienii și specialiștii din 
proiectare și construcții trebuie să se 
preocupe mai mult de problemele pri
vind funcționalitatea și calitatea arhi- 
tectural-urbană a fiecărui ansamblu 
sau cartier de locuințe, a fiecărei 
construcții în parte. Mijloacele tehnice 
și forța de muncă trebuie să fie în mai 

mare măsură și mai bine utilizate pen
tru a asigura o concepție științifică de 
sistematizare a fiecărei localități. în 
parte ;

® asigurarea dezvoltării construc
țiilor de locuințe în fiecare localitate. în 
acest scop se impune o atenție mai mare 
corelării capacității de execuție din 
unele județe (cum ar fi Călărași, Giur
giu, Gorj, Mehedinți, Hunedoara) cu 
sarcinile reale pe care le au de reali
zat. în mod deosebit subliniem nece
sitatea de a se organiza formații de 
construcții pentru orașele mici și în 
comune, care prin specificul locuințe
lor ce se execută să folosească în mai 
mare măsură materialele locale și să 
realizeze locuințe cu regim mic de 
înălțime și puține apartamente, încăl
zite cu sobe ;

9 pregătirea și stabilizarea forței de 
muncă calificate, factor de o deosebită 
importanță în asigurarea execuției în
tregului volum de construcții-montaj 
și de finisaj în condiții de calitate, la 
nivelul normelor tehnice și exigențe
lor populației. în acest scop, unitățile 
de construcții-montaj, cu sprijinul 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare au stabilit programe de mă
suri de lungă durată privind recruta
rea forței de muncă, calificarea prin 
școli profesionale de specialitate, ur- 
mărindu-se asigurarea necesarului de 
muncitori calificați pe meserii în ra
port cu necesitățile fiecărei unități. De 
asemenea, se urmărește ca prin școla
rizare să se asigure și policalificarea 
muncitorilor pentru a putea fi utilizați 
în mai multe meserii;

9 pentru ridicarea în continuare a 
calității lucrărilor de construcții de 
locuințe este obligatoriu ca prin per
sonalul tehnic, comisiile de calitate, 
șefii de șantiere, maiștrii să se urmă
rească mai consecvent, pe faze de 
lucrări, respectarea normelor tehnolo
gice și a calității lucrărilor, astfel încît 
la terminarea fiecărui obiectiv în parte 
să se recepționeze numai lucrări de 
bună calitate. în acest sens este nece
sară lichidarea practicii recepționării 
provizorii a construcțiilor cu obligația 
efectuării ulterioare a unor remedieri.

Perfecționarea
(Urmare din pag. 10) 

mediu de îndeplinire a normelor de 
muncă se depășește de regulă în pro
porție de 5—6%, economia de timp de 
muncă realizată pe această cale la ni
velul industriei naționale a atins în fie
care din anii 1979 și 1980 un volum de 
200 milioane om-ore.

Extinderea și perfecționarea continuă 
a normelor de muncă în corelație cu 
progresul general al condițiilor produc
ției au permis realizarea unui ritm sus
ținut de creștere a productivității mun
cii, mai înalt decît în țări dezvoltate in
dustrial ; în acest fel decalajele care 
existau în 1950 s-au redus considerabil, 
astfel că — potrivit unor calcule — în 
prezent ele se apreciază la circa 1 :3. 
Așa după cum relevă însă cercetările 
efectuate, normele de muncă sînt totuși 
departe de a contribui la folosirea de
plină a timpului de lucru, a posibili
tăților care decurg din baza tehnico- 
materială a producției, la creșterea sus- 

normării muncii
ținută a productivității muncii, a efi
cienței economice în general (tabelul 
nr. 1). în ciuda faptului că înzestrarea 
tehnică a muncii este atît un indicator 
cantitativ, cît și unul calitativ, inclu- 
zind în permanență fonduri fixe cu 
nivel din ce în ce mai ridicat de meca
nizare și automatizare, raportul dintre 
productivitatea muncii și înzestrarea cu 
fonduri fixe productive pe o persoană 
s-a redus sensibil. El este la un nivel 
sub posibilități, ținînd seama de marile 
eforturi făcute în țara noastră pentru 
creșterea gradului de înzestrare tehnică 
a economiei. Cercetările efectuate în- 
tr-un număr mare de unităti economice 
reflectă decalaje apreciabile între pro
ductivitate și înzestrarea tehnică.

Cu toate perfecționările pe care le-a 
cunoscut, practica demonstrează că 
normarea muncii include neajunsuri 
care afectează direct dinamica produc
tivității, posibilitatea intensificării 
tuturor laturilor calitative și can
titative ale activității de producție din 

industrie. O cercetare efectuată, înce- 
pînd de la nivelul industriei, subramu- 
rilor și întreprinderilor și terminînd cu 
studierea locurilor de muncă, arată că 
o anume diminuare a ritmului de creș
tere a productivității muncii este în 
funcție atît de creșterea nesatisfăcătoa
re a volumului producției, cît și de spo
rirea numărului personalului (tabelul 
nr. 2).

Desigur, lărgirea proporțiilor indus
triei, apariția și dezvoltarea unor noi 
ramuri, subramuri și produse 'au făcut 
necesară creșterea numărului de per
sonal în industrie, îndeosebi al munci
torilor, dar și al personalului de spe
cialitate, de conducere etc. O mare parte 
din forța de muncă a fost concentrată 
în activitatea nemijlocită de producere 
a bunurilor materiale. Dinamicile men
ționate în tabelul nr. 2 nu semnifică 
dezechilibre în normarea, muncii la 
cele două categorii de personal, totuși, 
în practică, există neajunsuri, pe 
alocuri destul de serioase, în ce privește 
normele de muncă la fiecare meserie și 
profesie, la toate categoriile de perso
nal. Vom relua analiza acestor pro
bleme într-un număr viitor al revistei.



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI: 

RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

Autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale 

de bază
•J NDEPLINIREA funcțiilor pe ca- 
I .e le au consiliile populare. în I condițiile exigențelor noului me

canism economico-financiar, impune 
cu necesitate asigurarea surselor pro
prii necesare acoperirii cheltuielilor 
ocazionate de înfăptuirea cu responsa
bilitate a acestor atribuții de către fie
care unitate administrativ-teritorială, 
realizarea în esență a autofinanțării. 
Realizarea autofinanțării în etapa ac
tuală, la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor’ ca unități administrativ- 
teritoriale de bază ale țării, capătă o 
însemnătate crescîndă.

O analiză efectuată la nivelul jude
țului Buzău a evidențiat creșterea res
ponsabilității comitetelor și birourilor 
executive ale consiliilor populare pen
tru crearea condițiilor necesare aplicării 
principiilor noului mecanism economi
co-financiar, pentru autofinanțarea uni
tăților administrativ-teritoriale de bază.

Industria mică — sursă 
principală de venituri proprii

ÎN ACEST CADRU s-a evidențiat o 
implicare mai fermă a cadrelor de con-, 
ducere de la nivelul comunelor, ora
șelor și municipiilor pentru continua 
dezvoltare a industriei mici, conside
rată ca principala producătoare de ve
nituri proprii pentru finanțarea acțiu
nilor economice, sociale și edilitar-gos- 
podărești. Ca urmare a măsurilor luate, 
a creșterii inițiativei și creativității lo
cale, a valorificării într-o proporție mai 
mare a resurselor existente în județ, 
volumul de producție al unităților de 
industrie mică s-a ridicat în anul 1981 
la peste 1 miliard lei, iar numărul per
sonalului muncitor cuprins în aceste ac
tivități a fost de aproape 12 mii per
soane. Pe primele 8 luni din acest an 
unitățile de industrie mică au realizat 
un volum de producție de 800 milioane 
lei, cu peste 30 milioane lei mai mult 
față de prevederile de plan și cu peste 
23 la sută mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Pornind de la teza potrivit căreia 
realizarea deplină a autogestiunii eco

nomico-financiare în sistemul consiliilor 
populare nu este posibilă fără ca fie
care comună, oraș și municipiu să-și 
acopere cheltuielile din veniturile pro
prii, fără a se recurge la subvenții și 
ținînd seama de importantele resurse 
existente în fiecare localitate, comitetul 
executiv al Consiliului popular jude
țean a declanșat, încă din anul 1980, 
ample acțiuni pentru evidențierea re
surselor locale care să asigure condi
țiile necesare pentru organizarea și dez
voltarea unităților de industrie mică 
subordonate direct comunelor, orașelor 
Și municipiilor, cadru organizatoric în 
care inițiativa și creativitatea locală se 
poate manifesta plenar.

Valorificînd mai bine aceste posibili
tăți, s-a reușit ca în anul 1981, pe lin
gă consiliile populare comunale, orășe
nești și municipale, în directa subordo
nare a acestora, să funcționeze astfel 
de unități în 23 de localități, iar în anul 
1982 numărul acestora a ajuns la 65, 
unități care asigură importante venituri 
bugetelor locale.

în această amplă acțiune s-au con
centrat forțele îndeosebi pentru dezvol
tarea producției materialelor de con
strucții (exploatarea agregatelor mine
rale de prund, producerea de var, dife
rite elemente de construcții din piatră 
de calcar și tuf vulcanic, blocuri de zi
dărie din diatomit, cărămizi, materiale 
de izolații etc.), producerea de articole 
de uz casnic și gospodăresc din cera
mică, lemn, materiale recuperabile șl 
produse secundare din agricultură și u- 
nele produse realizate în cooperare cu 
industria republicană.

Paralel cu aceasta consiliile populare 
sînt angajate ferm pentru asigurarea 
condițiilor necesare înfăptuirii cerințe
lor impuse de conceptul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritoriale. Ca 
urmare, 95 la sută din localitățile ju
dețului au creat microferme de ovine, 
porcine, păsări, iepuri care pe lîngă 
funcția de furnizor de material biologic 
pentru populație,' realizează și impor
tante cantități de carne, lînă, piei și 
alte subproduse, contribuind la satisfa
cerea mai deplină a cerințelor oameni
lor muncii, realizîndu-se în același timp 
importante venituri proprii pentru bu

getele unităților administrativ-terito- 
rîale.

Recentul studiu elaborat de Comisia 
de planificare teritorială, cu sprijinul 
unor specialiști din centrale industriale 
și institute de profil evidențiază, cu pu
terea de exemplu a cifrelor, că în a- 
ceastă direcție există încă mari posibi
lități pentru extinderea și moderniza
rea unei game largi de activități agri
cole, industriale și de servicii și creș
terea pe această bază a veniturilor pro
prii ale fiecărei localități paralel cu 
creșterea veniturilor populației.

Prin folosirea într-o măsură mai 
mare a unor astfel de posibilități, unele 
localități din județul Buzău au înre
gistrat un grad superior de acoperire a 
cheltuielilor din veniturile proprii. Ast
fel, în acest an, alături de municipiul 
Buzău și orașul Rîmnicu Sărat, un nu
măr de 27 de comune au reușit să se 
autofinanțeze cu venituri proprii, iar 
dacă se iau în calcul și cotele defalcate 
din impozitul pe retribuție de la uni
tățile republicane care activează pe 
raza teritorială respectivă, numărul to
tal al unităților administrativ-teritoria
le care se autofinanțează în acest an se 
ridică la 46, ceea ce reprezintă peste 56 
la sută din numărul total al localități
lor existente în județ.

Analiza efectuată a evidențiat faptul 
că realizările obținute pînă în prezent 
pe linia autofinanțării nu reflectă ade
văratul potențial uman și material exis
tent în fiecare comună. Realizările ob
ținute pe această linie de consiliul 
popular municipal Buzău, și de consi
liile populare din comunele Zărnești, 
Pătîrlagele, Puiești, Mînzălești, Cătina, 
Cislău, Brăești, Scutelnici, Smeeni, Ver- 
nești și altele demonstrează marile re
surse ce se cer a fi valorificate de fie
care unitate administrativ-teritorială.

în cadrul programelor instituite în 
ultimul timp, mai cu seamă în urma 
indicațiilor și orientărilor date de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 14—15 
mai a.c., aportul industriei mici, atît în 
ceea ce privește producția marfă indus
trială, exportul cît și prestările de ser
vicii, reprezintă piloni foarte impor
tanți ai acțiunii de realizare a unei au- 
togestionări și autofinanțări reale. Pro
gramul actualizat de dezvoltare a in
dustriei mici pentru perioada 1981— 
1985 evidențiază căile și mijloacele ne
cesare prin care se poate realiza, la ni
velul anului 1985, o producție marfă și 
de prestări de servicii neindustriale de 
peste 2 miliarde lei, din care se pot 
realiza venituri suplimentare pentru 
unitățile administrativ-teritoriale de 
peste 180 milioane lei, surse ce pot con
tribui la echilibrarea celor 85 de bu
gete ale consiliilor populare.

Perfecționarea conducerii 
și organizării industriei mici

REALIZAREA acestor nivele necesită 
perfecționarea continuă a formelor de 
organizare și conducere a unităților de 
industrie mică și prestări de servicii, 
crearea unui cadru organizatoric suplu 
care să permită înfăptuirea înaltelor 
comandamente impuse de aplicarea 
principiilor noului mecanism economi
co-financiar la nivelul fiecărei locali
tăți.



în acest cadru-se înscriu și măsurile 
luate de Comitetul executiv al Consi
liului popular județean Buzău de a 
subordona întreaga activitate economi
că din sistemul consiliilor populare de 
pe raza teritorială a unei localități, con
siliului popular respectiv, asigurîndu-se 
astfel o mai bună conducere și orga
nizare a unităților de industrie mică, 
valorificarea pe această cale a resur
selor materiale, a inițiativei și creati
vității locale și crearea unor surse pro
prii de venituri.

Unitățile de industrie mică de pe lin
gă consiliile populare au fost organizate 
în puncte și formații de lucru, ateliere 
sau secții conduse în mod corespunză
tor- de șef de formație, atelier sau sec
ție. Dezvoltarea în ritm susținut a aces
tor activități a impus perfecționarea or
ganizării și conducerii unităților de in
dustrie mică motiv pentru care,, pentru 
anul 1983, s-a propus înființarea a încă 
5 secții și 5 ateliere subordonate direct 
consiliilor populare, în conformitate cu 
normele unitare de structură.

în vederea legării mai strînse a 
structurii producției acestor unități de 
industrie mică de cerințele populației, 
industriei, agriculturii și altor cerințe 
locale, trimestrial se organizează expo
ziții cu vînzare, prilej cu care unitățile 
comerciale și bazele județene de apro
vizionare fac opțiuni asupra nivelului 
cererii pentru perioada următoare. Da
tele rezultate din aceste consfătuiri, co

relate cu posibilitățile fiecărei locali
tăți, devin programe de fabricație ale 
unităților de industrie mică pentru pe
rioada următoare.

Paralel cu aceasta, Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular județean a 
luat măsuri care să asigure perfecțio
narea pregătirii profesionale a cadrelor 
de conducere de la nivelul consiliilor 
populare comunale, creșterea compe
tenței și răspunderii acestora în condu
cerea și organizarea activităților econo
mice de pe raza teritorială respectivă, 
în același timp, s-a urmărit creșterea 
răspunderii personalului muncitor din 
aparatul propriu al Consiliului popular 
județean în organizarea și conducerea 
activităților de industrie mică și pres
tări de servicii. Crearea acestei struc
turi organizatorice asigură : cunoaște
rea cu mai multă operativitate a re
surselor materiale și umane de pe teri
toriul fiecărei unități administrativ-te- 
ritoriale ; realizarea unei cunoașteri o- 
perative a cerințelor pieței interne ; 
conducerea, organizarea și îndrumarea 
operativă și eficientă de către comite
tele și birourile executive ale consili
ilor populare municipale, orășenești și 
comunale pe lîngă care funcționează ; 
o mai bună utilizare a personalului 
muncitor din cadrul secțiilor, comparti
mentelor și unităților consiliului popu
lar județean ; mai buna utilizare a per
sonalului muncitor din cadrul consi
liilor populare municipale, orășenești și 

comunale pe lîngă care funcționează u- 
nitățile de industrie mică ; asigurarea 
condițiilor necesare creării surselor pro
prii pentru înfăptuirea autofinanțării 
unităților administrativ-teritoriale.

Continua creștere a eficienței activi
tății consiliilor populare impune și so
luționarea unor probleme care să dea o 
fluență mai mare cadrului organizato
ric existent. în acest sens, propunem :

® constituirea unui fond de pînă la 
20 la sută la nivelul județului din be
neficiile realizate de unitățile de indus
trie mică din sistemul consiliilor popu
lare, fond din care să se asigure fi
nanțarea cheltuielilor cu privire la pre
gătirea și urmărirea producției, intro
ducerea progresului tehnic și altele ;

• completarea Legii nr. 2/1980 cu 
privire la dezvoltarea industriei mici 
cu un alineat în care să se faciliteze 
încadrarea în industria mică și a per
sonalului muncitor din alte sectoare de 
activitate (2—4 ore). Să se prevadă po
sibilitatea încadrării în această formă 
și a membrilor C.A.P. în perioadele dis
ponibile ;

• elaborarea unor instrucțiuni și me
todologii de lucru adecvate care să per
mită folosirea cu mai multă operativi
tate a materialelor recuperabile și re- 
folosibile.

Nicolae RALEA
șef secție plan-dezvoltare-organizare 

Consiliul popular județean Buzău

NOTE

Un plus de exigență 
pentru asigurarea resurselor materiale

ASIGURAREA resurselor materiale ale producției depinde 
in mod hotărîtor și de funcționarea noilor capacități puse 
în funcțiune la nivelul proiectat al parametrilor, nivel 
care este luat în calcul la fundamentarea balanțelor materiale 

la capitolul resurse. Pentru a contribui la evitarea unor situații 
în care se înregistrează nerealizări ale unor resurse fie din 
cauza neatingerii parametrilor la termenele planificate, fie da
torită unor avarii care pot apărea în anul de plan, apreciem util 
ca în atenția specialiștilor să stea examinarea următoarelor as
pecte :

i Termenele de atingere a parametrilor poriectați să fie sta- •î bilite concret de către comisii de specialiști formate din re
prezentanți ai C.S.P., M.A.C.F. și ministerului tutelar al obiec
tivului ce are termen de intrare în funcțiune în anul de plan, 
precum și ai Consiliului de control muncitoresc al activității 
economice și sociale. Aceste comisii ar trebui — în concepția 
noastră — să verifice, în trimestrul II al anului anterior celui 
de plan, stadiul pregătirii obiectivului și posibilitățile sale de 
a produce față de prevederile înscrise în acest sens în proiectul 
de execuție și să prezinte concluziile forurilor în drept sub 
semnătura conducătorilor organelor centrale care au avut repre
zentanți în comisie, Dacă se constată că obiectivul nu este în tota
litate pregătit pentru a produce la nivelul parametrilor proiectați, 
considerăm necesar ca nivelul sarcinilor să fie estimat cît mai 
aproape de posibilitățile reale de a produce. Pentru că este mai 
bine să știm de la început pe ce contăm în fundamentarea ba

zei materiale a planului decît ca aprovizionarea să se bazeze 
pe niște resurse materiale care, deși există pe hîrtie, nu se rea
lizează în realitate.

După părerea noastră, actualul procedeu — cînd termenele 
de atingere a parametrilor proiectați rămîn de multe ori cele 
înscrise în proiecte, nemodificate chiar dacă termenele de pu
nere în funcțiune ale respectivelor investiții, prevăzute în ace
leași documentații, sînt de mult depășite — trebuie perfecțio
nat. Comisiile ar urma să constate și să avizeze data intrării 
în funcțiune a noilor obiective, precum și termenele de atingere 
a parametrilor proiectați în funcție de situațiile concrete con
statate pe teren, iar planificarea să țină seama de aceste ele
mente.

2 Pentru remedierea pierderilor cauzate de avarii, apreciem 
posibil și util ca, pe baza experienței ultimilor 10 ani, de 

exemplu, să se stabilească rezervele ce trebuie să existe în per
manență pe rețea pentru astfel de situații și care să fie utilizate 
numai cu aprobarea forurilor competente, în cazuri bine jus
tificate. Actualele rezerve de plan din balanțe nu rezolvă pro
blema deoarece păstrîndu-se, în principal, la furnizor, nu se 
constituie atunci cînd resursa nu se realizează, indiferent de 
motiv. Rezervele la care ne referim ar putea fi constituite an
terior anului de plan, gestionate și păstrate de alt organ decît 
furnizorul, care să le elibereze numai în limita și pentru des
tinațiile aprobate de forurile ce se vor stabili, în raport de im
portanța produsului și de posibilitatea de completare.

Este adevărat că formarea acestor rezerve costă și ar putea 
fi interpretate ca stocuri cu mișcare lentă care blochează niște 
fonduri. Aparent așa este. Dar în fond, după părerea noastră, 
aceste rezerve ar putea constitui garanția rezolvării situațiilor 
neprevăzute, deci a îndeplinirii planului, deci formarea lor ni 
se pare justificată și necesară. Și aceasta deoarece cheltuielile 
cu formarea lor ar fi pe deplin compensate, cu cîștigul însem
nat realizat de economie prin continuitatea în aprovizionare. 
Dacă se constată că nu este nevoie de ele în anul de plan, pro
dusele respective ar putea fi orientate către export în măsura 
în care acest lucru este apreciat ca eficient.

S. CORNEL



A 8-a ediție a Tîrgului Internațional București

OFERTA ROMÂNEASCĂ DE MAȘINI-
DIVERSITATE, COMPETITIVITATE

CEA DE A 8-a EDIȚIE a Tîrgului Internațional București și-a deschis ieri 
porțile. Continuăm în acest număr prezentarea ofertei românești cu alte 
subramuri ale construcțiilor de mașini, bine reprezentate în cadrul actualei 

ediții prin noi tipuri de produse semnificînd viguroasa antrenare a științei și 
tehnicii românești în revoluția tehnico-științifică contemporană.

ROMÂNIA se înscrie astăzi printre 
principalii producători mondiali 
de mașini-unelte. Importantele 

investiții alocate acestei ramuri, cu 
deosebire în ultimele trei cinci
nale, au permis satisfacefea în mare 
măsură a cerințelor economiei națio
nale, ca și dezvoltarea neînce
tată a exportului, pe măsura creș
terii' nivelului tehnic, a competitivi
tății produselor. Astfel, în perioada 
de după 1975 au fost proiectate și intro
duse în fabricație noi tipuri de mașini- 
unelte care în prezent constituie punc
te fonte ale programului de export al 
acestei subramuri, cum sînt:

— strunguri verticale grele cu un sin
gur montant, cu diametrul de prelucra
re între 5 și 10 metri, produse de între
prinderea mecanică Roman, ca și 
strunguri cu 2 montanți, cu diametre 
de prelucrare între 5 și 16 metri, pro
duse, de întreprinderea de mașini-unel
te și agregate București ;

— strunguri paralele grele cu diame
trul de prelucrare între 1 250 și 2 500 
mm, produse de întreprinderea de uti
laj greu Craiova, întreprinderea „1 
Mai" — Ploiești și întreprinderea de 
mașini unelte Arad ;

— mașini de alezat și frezat orizon
tal cu diametrul broșei de 160, 180, 200, 
240 și 300 mm, produse de întreprinde
rea de mașini-unelte și agregate Bucu
rești împreună cu întreprinderea de 
mașini unelte Bacău ;

— freze portal cu dimensiunea mesei 
de la 1 000 la 3 500 mm, realizate de 
întreprinderea de mașini-unelte Bacău 
și întreprinderea de 
Craiova ;

— centre de prelucrare 
tal și vertical, executate i 
derea de mașini-unelte 
București, întreprinderea 
— Oradea și întreprinderea de. mașini- 
unelte Bacău ;

— mașini de rectificat ghidaje, cu 
dimensiuni de lucru de la 1 000 la 2 000 
mm, produse de întreprinderea de ma
șini-unelte și agregate București.

De remarcat faptul că. mașinile-unel- 
te grele sînt indispensabile în execu
ția utilajului și instalațiilor energetice. 
Cele 19 întreprinderi producătoare de 
mașini-unelte, cîte însumează azi aceas
tă puternică subramură a construcțiilor 
de mașini, sînt grupate organizatoric 
în cadrul Centralei industriale de ma
șini-unelte, care dispune de propriul 

utilaj greu

cu ax orizon- 
de întreprin- 

și agregate 
„înfrățirea"

său institut de proiectare — I.C.S.I.T. 
„Titan". în cincinalul 1976—1980, așa 
cum arată datele statistice (vezi gra
ficul), s-a realizat un salt cantitativ 
și calitativ important în producție de 
mașini-unelte românești, prin consoli
darea fabricației de mașini-unelte grele, 
a mașinilor cu comandă numerică și a 
mașinilor unelte speciale.

Urmare modernizării și dezvoltării 
de noi capacități în cadrul între
prinderilor : I.M.U.A. — București, „în
frățirea" — Oradea, întreprinderea de 
mașini-unelte Bacău, întreprinderea 
mecanică Roman, ca și prin construi
rea de noi unități ca : întreprinderea dc 
utilaj greu Craiova (pentru freze portal 
grele și strunguri paralele grele), în
treprinderea de mașini-unelte pentru 
prese și forje Tîrgu Jiu (pentru prese 
mecanice și hidraulice de la 160 pînă la 
630 tf), întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate speciale Iași (pentru ele
mente tipizate și mașini speciale), în
treprinderea de mașini-unelte, acceso
rii și scule Baia Mare (pentru mașini 
de polizat și broșat) ș.a., România dis
pune în prezent de unul din cele mai 
largi nomenclatoare de fabricație de 
mașini-unelte grele din lume, mașini 
care în urmă cu cîțiva ani erau oferite 
pe piața mondială numai de cîțiva pro
ducători R.F. Germania, S.U.A., Franța, 
Cehoslovacia.

Dintre produsele noi sau moderniza
te, care dețin o pondere de circa 80 la 
sută în cadrul exponatelor subramurii, 
remarcăm realizările unor noi între
prinderi de mașini-unelte, cu produse 

de înalte performanțe. Amintim între
prinderile de profil din Dorohoi, Mar- 
ghita, Timișoara etc.

Caracteristica principală a actualei 
expoziții este că marea majoritate a ex
ponatelor sînt mașini unelte speciale 
sau executate la temă (specializate) 
pentru o anume industrie : de autotu- • 
risme, de rulmenți, de prelucrare a lem
nului, ș.a.m.d. Astfel întreprinderea de

O nouă generație în dezvoltarea mași- 
nilor-unelte — centrele de prelucrare, 
care reunesc peste 10 mașini-unelte 
diferite într-una singură, prelucrările 
executîndu-se programat. Producători : 
întreprinderea de mașini-unelte și a- 
gregatc București și „înfrățirea" Ora
dea 

mașini unelte Arad prezintă dintre 
mașinile specializate pentru industria 
de autoturisme strungurile pentru pre
lucrarea pistoanelor SF-J60 cu 4 posturi 
de lucru, și SFD-250 cu 2 posturi de 
lucru de înaltă productivitate, strun
gul de înaltă precizie SV-360 C2 desti
nat sectoarelor de mecanică fină, celula 
de producție formată din.strungul au
tomat de copiat — SAC pentru lemn și 
mașină de șlefuit cuplate în ciclu auto
mat.

O premieră o constituie șf celulele 
flexibile — concepute și realizate în 
cadrul C.I.M.U., pentru diferite tipuri de 
prelucrări mecanice (a carcaselor, a pie
selor disc, a arborilor etc.).

întreprinderea de mașini grele Bucu
rești prezintă, în machetă, presa de



ECOBOHIE NAȚIONALĂ

Vase proiectate de constructorii de nave 
gălățeni (ICEPRONAV) navighează 
în prezent sub pavilioane norvegiene, 
grecești, indiene, sovietice, chineze, ce

hoslovace, poloneze, egiptene etc.

12 000 tone, o altă realizare de prestigiu 
din domeniul mașinilor-unelte.

FOARTE BINE reprezentată în 
cadrul actualei ediții a T.I.B. 
este și industria de mijloace de 

transport: rutiere, feroviare, navale, 
aeriene.

întreprinderea de autocamioane 
Brașov prezintă o gamă largă de auto
camioane și autobasculante cu tracțiu
ne pe una și două axe, gama acestora 
fiind completată de produsele între
prinderii mecanice Mîrșa pînă la cana- 
citatea de 110 t, prin autobasculanta 
DAC Diesel electrică, cu motor diesel 
de 1 200 CP, antrenînd generatorul elec
tric ce alimentează roțile motrice. 
Printre noutăți figurează noi tipuri 
de autotrenuri, de autobuze turis
tice și microbuze (Tudor 105 D) rei-

Gama de locomotive diesel hidraulice 
(pînă la 2 400 CP), diesel electrice
(pînă la 4 CCO CP) și electrice
5100 CP poate satisface practic orice 

cerere externă 

lizate la întreprinderea „Autobu
zul" București, modelele de auto 
turisme Dacia pentru anul 1983 — 
Dacia 1 320 break și berlină. Dacia 1 310 
diesel și sport, Dacia 1 304, autoturis
me de teren ARO 322 diesel, autoturis 
mul OLTCIT. întreprinderea de co
merț exterior „Navimpex" pre
zintă sub forma de machete na
vele bulk-carrier de 55 000 tdw, 
cargou frigorific de 3 000 tdw, navă de 
pescuit costier de 300 tdw, fabricate în 
Șantierul naval Galați, remorcher por
tuar și supertrailere din nomenclato
rul Șantierului naval Brăila, macara 
plutitoare de 32/t±., executată în 
Șantierul naval Giurgiu.

întreprinderea „23 August" este pre
zentă în expoziție cu locomotive diesel- 
electrice cu motoare ALGO de 1 500 CP 
și M 820 SR de 1100 CP. întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul" Brăi
la prezintă excavatorul hidraulic P-801, 
înzestrat cu graiifer polip și ciocan hi
draulic, ca și excavatorul reproiectat 
tota cfebină ergonomică) S-l 202, de 180 
CP. Printre noii producători de utilaje 
de transport-manipulare întîlnim în
treprinderea mecanică Dr. Petru Groza, 
care expune noi tipuri de electrocare și 
electrostivuitoare, și întreprinderea 
mecanică Timișoara, care prezintă noi
le sale electromacarale cu braț telesco
pic.

Deosebit de interesante sînt realiză
rile Centrului de cercetare științifică și

întreprinderea de utilaj greu „Progre
sul" Brăila produce și exportă în pre
zent 17 tipuri de excavatoare și 
dragline hidraulice cu puteri între 50 CP 

și 720 CP.

inginerie tehnologică pentru mașini de 
ridicat și transport uzinal în domeniul 
transportului pe pernă de aer : macara 
portal de 1,6 tone, echipată cu electro- 
palan, aeropaleta cu dispozitiv de 
propulsie pentru 1 tonă.

Centrul național aeronautic prezintă 
la această ediție a T.I.B. macheta avio
nului cu reacție de transport — mediu 
curier — ROMBAC 1-11, realizat în co
operare cu British Aircraft Co din Ma
rea Britanie. Sînt, de asemenea, expuse 
elicoptere, motoplanoare, avioane uti
litare românești.

întreprinderea de comerț exterior „In- 
dustrialexportimport" expune noi ti- 
pufi de instalații de foraj F-125 și IF- 
200, cu reglaj electric. Una dintre cele 
mai vechi întreprinderi de construcții 
de mașini din țară — I.C.M. Reșița 
este prezentă cu machete ale turbine
lor hidraulice realizate în ultimul an, 
ca și ale compresoarelor de aer L 50- 
500.

Centrala industrială de tractoare Și 
mașini agricole și-a lărgit mult siste-

Utilajul petrolier — un domeniu în 
care experiența bogată a constructori
lor români are un cuvînt greu de spus. 
O bună apreciere întrunește instalația 
de foraj F-100 pe piața S.U.A. (cel mai 
mare exportator mondial) și Canadei, 

pentru performanțele sale 

mele de mașini agricole, de la o ediție 
la alta a T.I.B. între noile tipuri expu
se amintim: tractorul pe șenile pentru 
pante și tractorul universal îngust — 
realizate de nouă întreprindere de pro
fil din Miercurea Ciuc, mașina combi
nată de semănat produsă de întreprin
derea mecanică „Ceahlăul" Piatra 
Neamț, tractorul supraînălțat — exe
cutat de întreprinderea mecanică Cod- 
lea și, desigur, combina universală CU- 
14~modernizată, cu parametrii tehnici 
mult îmbunătățiți, produsă de I.M.A. 
„Semănătoarea" București,

Dintre produsele de vîrf ale Centra
lei industriale de mașini și aparate e- 
lectrice amintim: instalația de separare 
magnetică pentru minereu, celulele e- 
lectrice de înaltă tensiune pentru ca
riere, întrerupătoarele de înaltă tensiu
ne de 72,5 kW (exclusiv pentru export) 
realizate de „Electroputere" Craio
va. în cadrul Centrului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică al 
centralei s-au realizat, de asemenea, 
produse de înaltă tehnicitate cum sînt: 
instalația de cîntărire electronică pen- 

•tru poduri rulante și instalația de su
praveghere pe bază de traductoare ul- 
trasonice în transformatoarele de mare 
putere, echipamente de mare eficiență 
economică, pentru prevenirea avariilor, 
în domeniul bunurilor de consum și 
pentru instituții sociale semnalăm 
gama variată de lămpi electrice (orna
mentale, foto, auto, de proiecție) expu
să de „Steaua electrică" Fieni, noile ti
puri de bunuri de consum electrocalo- 
rice proiectate de I.C.P.E., mașina auto
mată de spălat vase, un model îmbu
nătățit de mașină de copiat MCE-2, noi 
ticuri de aparate medicale (analizator 
de ritm cardiac, electroșoc, monitor 

• portabil), proiectate de Institutul de 
cercetare. Științifică și inginerie tehno
logică pentru electronică.

loan GEORGESCU



CITITORII AU CUVÎNTUL
Indicatori

REALIZAREA și depășirea planului de 
produse agricole la fondul de stat la 
carne și lapte, precum și obținerea un-o 
produse suplimentare pentru autocon- 
sum, necesită o muncă susținută și conti
nuă din partea consiliilor populare ir, 
vederea asigurării numărului și structuri 
efectivelor de animale. Pe fondul cunoaș 
terii cu exactitate a numărului și struc
turii efectivelor de animale pe specii, ca
tegorii de animale și categorii de gos 
podării, consiliile populare pot analize 
calitatea activității desfășurate în a 
ceasta ramură față de sarcinile de plan 
sau î<n dinamică, folosind următorii indi
catori: numărul de animale (pe specii sau 
în unități convenționale) crescute la 100 
hectare teren (pe categorii de folosință 
sau în unități convenționale); ponderea 
efectivului de vaci și juninci în efectivul 
total de taurine; ponderea efectivelor de 
animale pe specii, crescute în sistem in
dustrial; producția medie pe animal fu
rajat; greutatea medie la sacrificare a 
animalelor livrate; sporul mediu zilnic 
(pentru unitățile socialiste); coeficientul 
natalității și al prolificității pe specii; 
coeficientul mortalității, pe specii și cate
gorii de animale; ponderea familiilor ce 
cresc animale în numărul total de fa
milii; numărul mediu de animale (pe spe
cii) ce revin pe o familie (din gospodăriile 
personale); structura pe rase a princi
palelor specii de animale; numărul ani
malelor de tracțiune ce revin la 100 hec
tare teren agricol etc.

Gh. FRAȚiLĂ
Academia de Studii Economice

Literatura tehnică
AR trebui ca literatura de specialitate 

să ne informeze pe larg despre noile 
descoperiri tehnice, în domeniul instala
țiilor cu biogaz, microcentralelor elec
trice cu acumulatori sau hidro, eoliene. 
Noi cei care sîntem pasionați in ale teh
nicii nu dorim numai simple informații sau 
doar niște scurte enumerări, ci o literatură 
tehnică cu scheme și schițe, cu detalii, in
formații pe înțelesul și la indemîna tutu
ror, aplicații practice, fără curbe parame
trice, matematici superioare și păduri de 
formule. Nu s-ar putea ca și în paginile 
„Revistei economice" să apară cîteva se
riale cu astfel de probleme experimentale 
oriunde, în lume ? Sau poate în paginile 
altor reviste... ?

Alexandru VASÎLE
maistru — Bistrița

ECOURI

Industria imică
ARTICOLUL publicat in nr. 13 al „R. E." 

sub titlul „Valorificarea potențialului de 
export al micii industrii" ridică o serie de 
probleme interesante.

In legătură cu acestea am vrea să sem
nalăm mai întîi faptul că trebuie să se 
asigure concordanța între calitatea mate
rialelor utilizate pentru fabricarea produ
selor de export și cerințele contractelor 

externe. Nerealizarea acestei concordanțe 
împiedică desfășurarea unui export com
petitiv și eficient. Problema poate fi re- 
z.oivată în termenii enunțului : dacă este 
necesar și oportun să fie realizat un anu
mit produs destinat piețelor externe și 
acest lucru nu poate fi făcut decît utili- 
zînd materiale de calitate bună, atunci or
ganele competente trebuie să asigure 
aceste materiale.

Cea de a doua problemă o constituie 
a "ti vitatea de creație. Pentru industria mică 
aparținînd de consiliile populare există un 
cadru organizatoric adecvat în vederea 
dezvoltării activității de creație și proiec
tare ; ca urmare, înnoirea produselor, di
versificarea continuă a gamei sortimen
tale a acestora, chiar apariția de noi pro
duse constituie o realitate. Multe județe 
înregistrează rezultate bune în acest do
meniu. Cu toate acestea, avînd în vedere 
ritmurile rapide de schimbare a preferin
țelor clienților externi, a competiției „noi
lor produse" pe piața mondială, este ne
cesară perfecționarea continuă a acestui 
proces, acționîndu-se mai mult asupra 
stimulării și valorificării potențialului crea
tiv al lucrătorilor din industria mică și 
asupra cooperării cu industria mare în asi
milarea și proiectarea produselor.

Cea de a treia problemă privește co
mercializarea produselor industriei mici 
pe piețele externe. Există o relativă ase
mănare între aspectele relevate în studiu, 
cu privire ia această problemă, caracteris
tice activității unităților cooperației meș
teșugărești și cele existente în unitățile de 
industrie mică a consiliilor populare. Uni
tățile sînt relativ „departe" de piața exter
nă, exportul se face prin 6-7 întreprinderi 
de comerț exterior cu atribuțiuni de inter
mediere, cadrele de specialitate în comerț 
exterior sînt rare, marketingul este puțin 
aplicat. In aceste condițiuni, se pune pe 
bună dreptate întrebarea : cum pot fi 
puse în valoare virtuțile industriei mici 
constînd în capacitatea acesteia de adap
tare rapidă la cerințele pieței externe ? 
Răspunsul, după părerea noastră, cel pul 
țin pentru'unitățile aparținînd consiliilor 
populare, constă în perfecționarea siste
mului actual de relații existente între în
treprinderile de comerț exterior și unități
le producătoare. Aceasta ar determina un 
mai mare interes și receptivitate a acesto
ra, o informare reciprocă mai consistentă 
și mai sistematică, o cooperare mai bună 
în dezvoltarea exporturilor, toate pu-tînd fi 
realizate pe baze organizatorice și în vir
tutea reglementărilor existente.

Hori a lacob TEI’JȘAN
director în Comitetul pentru Problemele

Consiliilor Populare

★
AM citit cu atenție și cu interes artico

lul intitulat „Valorificarea potențialului de 
export ol micii industrii", apărut în „R E." 
(nr. 13) și considerăm că aprecierile, con
statările și concluziile asupra activității de 
export a unităților cooperației meșteșu
gărești din județul Cluj se regăsesc, în 
cea mai mare parte și în unitățile coope
rației de producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor. Avînd sarcini importante în ex
portul bunurilor de consum nealimentare, 
am reținut din documentatul articol su

gestii utile în măsură să potențeze mă
surile luate în sistemul nostru în domeniul 
promovării exportului.

Cooperația de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor resimte, ca și coopera
ția meșteșugărească, pentru sectorul său 
de mică industrie, necesitatea unei mai 
bune aprovizionări cu unele materii prime 
și materiale noi, de cea mai bună calitate 
și într-o diversificare corespunzătoare, ca 
și a unei mai bogate și mai largi infor
mări asupra pieței externe pe care iși 
desface produsele de export, fie pe cale 
directă, fie prin intermediul întreprinde
rilor de comerț exterior care derulează 
contractele (ICECOOP și ILEXIM).

Socotim întemeiată sugestia, avansată 
în articol, de a se organiza, la nivel ju
dețean, un compartiment de marketing 
care - propunem noi — ar putea să ser
vească întreaga activitate de producție a 
micii industrii, din județ, incluzînd coope
rația meșteșugărească, unitățile noastre și 
unitățile de producție ale consiliilor popu
lare cu sarcini de export.

Continuarea analizelor întreprinse de 
către „Revista economică", cu sublinierea 
mai accentuată a căilor de intensificare a 
activității de export, socotim că va putea 
constitui un sprijin util pentru dezvoltarea 
exportului industriei mici.

M. IANCULESCU
director

Centrala deproducție, prestări 
construcții din CENTROCOOP

Parametri
REFERINDU-NE la articolul intitulat 

„Atingerea în termene cît mai scurte a 
parametrilor proiectați" fa noile obiective 
de investiții apărut în „Revista economi
că" nr. 15, subliniem că această problemă 
nu și-a găsit întotdeauna rezolvarea ne
cesară. Și în centrala noastră au existat 
prdbleme în acest domeniu. Numai în anul 
1981 am avut un număr de 18 obiective 
noi cu parametrii tehnico-economici ne
realizați conform graficelor stabilite, ceea 
ce a făcut să înregistrăm o pierdere de 
producție de cîteva sute de milioane de 
lei. Subscriem total la propunerile făcute 
în „R. E.“, și în special la : stabilirea prin 
contracte a răspunderii materiale pentru 
furnizorii de utilaje în special, cu toate ce
lelalte obligații suolirnentare prevăzute ; 
recalcularea capacităților de producție 
atunci cînd acest lucru se impune (în sen
sul luat în articol) și recalcularea acesto
ra atunci cînd structura de producție fa
bricată nu mai este cea prevăzută în 
S.T.E. al investiției. Specialiștii din centra
la noastră mai au în vedere : a) perioada 
probelor tehnologice să fie riguros respec
tată pentru ca să nu se mai dea în ex
ploatare capacități de producție nepuse la 
punct tehnologic, încărcîndu-se apoi cos
turile de producție ; b) timpul de atin
gere a parametrilor proiectați să fie redus 
substanțial.

T. PARASCHIV
director economic

la Centrala de prelucrare a lemnului

Pagină realizată de
Emil ZAMF1RESCU
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O cerință obiectivă a noului mecanism economico-financiar, 
a autoconducerii muncitorești

Perfecționarea organizării și conducerii 
secțiilor și atelier ei or

L
a PLENARA LĂRGITĂ A C C. AL P.C.R., din 2-3 iunie a.c., ca și ulterior, 
în cuvîntările la marile adunări populare prilejuite de vizitele de lucru în 
diferite județe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a . insistat asupra necesității ca 
oamenii muncii să înțeleagă faptul că ei sînt proprietarii întreprinderii în care lu

crează, că ei poartă direct răspunderea pentru păstrarea și apărarea proprietății, 
pentru dezvoltarea ei, că datoria lor este de a obține, cu mijloacele de care dispun, 
creșterea continuă a eficienței economice.

Marea majoritate a oamenilor muncii din unitățile productive (muncitori, 
tehnicieni, maiștri, subingineri, economiști, ingineri) lucrează în secțiile și atelie
rele acestora, astfel că de calitatea preocupărilor și a rezultatelor pe care ei le 
obțin depind într-o măsură hotărîtoare calitatea rezultatelor globale privind păs
trarea, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, nivelul eficienței economice ; 
preocupări și rezultate, influențate, fără îndoială, și de calitatea organizării și 
conducerii secțiilor și atelierelor — problemă asupra căreia ar trebui să se con
centreze, în etapa actuală și în cea următoare, atenția organizatorilor, a literaturii 
de specialitate.

ÎNTREPRINDEREA, ca sistem, repre
zintă o sumă de subsisteme, respectiv o 
sumă de secții, atdliere și formații de 
lucru, iar pentru ca ea să înregistreze 
rezultate bune, este absolut necesară 
obținerea unor astfel de rezultate la 
nivelul fiecărui subsistem, al fiecărei 
secții și atelier.

într-adevăr, dacă atîta vreme cît ac
centul se punea pe realizările cantita
tive globale ale întreprinderii, adînci- 
rea problematicii conducerii și organi
zării secțiilor și atelierelor avea mai 
puțină importanță — întrucît indicatorii 
de bază (producția globală în special) 
nu obligau la măsurarea exactă a cos
turilor realizate și nici a eficienței ob
ținute la acest nivel — actualul meca
nism economico-financiar impune ca 
noul mod de a gîndi să fie implemen
tat la realizatorii dinecți ai producției 
fizice, la cei care pot economisi sau ri
sipi resursele materiale, respectiv la 
oamenii muncii din secții și ateliere.

Există în prezent un amplu și deta
liat cadru normativ dat de legislația 
în vigoare* 1), — elaborată în spiritul 
dezvoltării democrației socialiste și au
toconducerii muncitorești — care atri
buie noi drepturi oamenilor muncii din 
secții, ateliere sau alte unități de pro
ducție similare, permițînd traducerea 
în viață a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului. în același timp, 
în spiritul echității socialiste sînt pre
văzute obligații noi, de exemplu cele 
referitoare la îndatoririle și răspunde
rile personalului muncitor, la asigu-

treprinderilor și, pînă la urmă, rezul
tatele întregii economii naționale.

în legătură cu aceasta supun aten
ției conducerilor colective ale între
prinderilor, centralelor și ministerelor, 
a specialiștilor, a organismelor centrale 
cu atribuții privind organizarea, unele 
observații și propuneri pentru mai buna 
rezolvare a acestei problematici de 
mare actualitate.

1 Pentru întreprinderi există de 
multă vreme un regulament ca

dru de organizare și funcționare, dar 
acesta a fost detaliat doar pînă la ni
velul competențelor funcționale și de 
concepție (colective, birouri, servicii, 
ateliere de proiectare). Recent (trim. I 
a.c.), Consiliul Organizării Economico- 
Sociale a elaborat și difuzat „atribu
țiile unitare ale secțiilor de producție", 
reglementare deocamdată cu caracter 
experimental, fără obligativitatea de 
adaptare la specificul fiecărei între
prinderi și de implementare. Deși a- 
ceste atribuții cadru — care ar trebui 
redefinite în forma unui „regulament 
de organizare și funcționare a secțiilor 
și atelierelor" — reprezintă un început

’) Legea nr. 5/1978 (cu recentele comple
tări) cu privire la organizarea șl conducerea 
unităților socialiste de stat, precum și func
ționarea acestora pe baza autoconducerii 
muncitorești șl a autogestiunii eConomlco- 
financlare ; Decretul Consiliului de Stat nr. 
400/1981 pentru instituirea unor reguli pri
vind exploatarea și Întreținerea instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor, întărirea ordlnel și 
disciplinei în muncă în unitățile cu foc con
tinuu sau care au Instalații cu grad ridicat 
de pericol în exploatare ; alte acte norma
tive din domeniul economic, apărute după 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978. 

rarea bunei funcționări și exploatări a 
instalațiilor și utilajelor.

Rezultă îndatorirea celor ce lucrează 
în producția materială, dar și a celor 
cu preocupări de cercetare științifică 
în domeniul perfecționării organizării 
și conducerii, de a întreprinde demer
surile necesare pentru ca înlăuntrul 
secțiilor și atelierelor nu numai să se 
poată desfășura atribuțiile fixate de 
legislația în vigoare, dar și să se ob
țină rezultate de cea mai bună calitate, 
care să poată influența rezultatele în-

OPINII ÎN DEZBATERE 

>un, totuși ele nu țin seama de per
fecționările aduse legislației la sfîrși- 
tul anului trecut (Legea nr. 24/1981, 
care a completat Legea 5/1978 ; De
cretul nr. 400/ 1981). S-ar impune deci 
ca R.O.F. cadru să abordeze proble
mele de organizare și funcționare nu 
numai pentru a'telierele de producție, 
‘ar și pentru cele de întreținere-repa- 
i.ții, sculărie, transport intern etc. — 

iar atelierele ce depind direct de în
treprindere să aibă același statui cu 
cel ai secțiilor.

Un asemenea regulament ;n tre- 
bui să fixeze nu numai obiecti

vele secțiilor și atelierelor, dar și acti
vitățile acestora, pc funcțiuni. Deși li
teratura de specialitate consideră că 
la nivelul secțiilor se regăsesc în spe
cial activități din domeniul funciiunii 
de producție, apreciem că odată cu 
implementarea principiilor mecanis
mului economico-financiar, ale auto
conducerii muncitorești și autogestiunii 
pînă la nivelul secțiilor, atelierelor (și 
chiar al formațiilor de muncă) și în 
condițiile largii afirmări a revoluției 
tehnico-științifice, ar trebui identificate 
și recunoscute și activitățile din dome
niul funcțiunilor finartciar-contabilă, 
de personal și chiar de cercetare-dez- 
voltare. în cadrul acesteia din urmă 
se identifică activitatea de tehnol<igie 
și organizare a fabricației, cuprinzînd 
atribuții ca : aplicarea tehnologiilor de 
fabricație proiectate și a proiectelor de 
execuție a produselor, organizarea pro
cesului de fabricație, aplicarea tehnolo
giilor de fabricație a S.’D.V.-urilor, apli
carea invențiilor și inovațiilor, a mă
surilor cu caracter de concepție privind 
reducerea consumurilor specifice și 
creșterea productivității muncii etc.- 
Funcțiunea financiar-contabilă ar trebui 
dezvoltată ținînd seama că oamenii 
muncii din secții, ateliere, formații de ' 
lucru nu pot fi antrenați în creșterea 
eficienței economice dacă nu cunosc si
tuația la acest nivel a costurilor, con- i 
sumurilor specifice, producției nete, be
neficiului, realizării bugetului de veni
turi și cheltuieli etc. Așadar, această 
funcțiune ar trebui să cuprindă activi
tăți ca : înregistrarea în expresie bă
nească a fenomenelor economice din 
respectiva subunitate economică, evi
dențierea rezultatelor generale ale sec
țiilor și atelierelor. în acest fel s-ar crea 
condițiile necesare pentru a răspunde 
sarcinii trasate de plenara din iunie, ca 
oamenii muncii să poarte răspunderea 
creșterii continue a eficienței economice, 
a asigurării mijloacelor necesare pentru 
retribuirea lor, pentru participarea la be
neficii. Tot astfel, de vreme ce legea 
statuează că — între ședințele în plen
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ale adunării generale pe întreprindere
— adunările generale pe secții, ateliere 
sau alte unități de producție similare 
pot hotărî eliberarea din funcție a unor 
cadre cu funcții de conducere la ni 
velul secțiilor, atelierelor, dar și al 
unității (sub rezerva confirmării de 
către adunarea generală pe întreprin
dere), de vreme ce colectivele din sec
ții, ateliere etc. au dreptul de a decide 
asupra încadrării în muncă sau desfa
cerii contractului de muncă pentru 
personalul din secții, asupra numărului 
total de oameni ai muncii, a fondului 
de retribuție, a repartizării oamenilor

„muncii, apare evident că funcțiunea 
de personal se regăsește mult mai pro
nunțat în secții și ateliere, decît îna
inte de implementarea principiului 
autoconducerii muncitorești, ea inclu- 
zînd activități ca : selecționarea și în
cadrarea personalului (prin voința ma
jorității simple a colectivului), apre
cierea lui, perfecționarea profesională, 
protecția și igiena muncii etc.

2 Organizarea actuală a secțiilor
J și atelierelor după un criteriu 

unic — numărul formațiilor de lucru2)

2) Potrivit prevederilor Decretului ar. 162 
1973, atelierul este constituit din minimum 
patru formații de lucru, Iar secția — din 
minimum trei ateliere sau din șase formați' 
de tacru conduse direct de către șeful de 
secțf*.

— a dus la situația, mai ales în uni
tățile cu flux continuu, ca în cazul 
unor instalații la care lucrează numai 
1—3 formații pe schimb, pentru con
stituirea unui atelier să fie necesară 
gruparea mai multor instalații, cu teh
nologii diferite. O asemenea organizare 
are implicații negative în ce privește 
programarea, urmărirea și conducerea 
producției, reducerea consumurilor 
specifice, disciplina de muncă și teh
nologică etc.; șeful de atelier sau de 
secție nu mai poate fi considerat răs
punzător în legătură cu realizarea pro
ducției fizice a fiecărei instalații (cri
teriu de acord global și de retribuire), 
ci doar pentru producția marfă și pro
ducția netă, ceea ce îi permite negli
jarea unor sortimente cu pondere mică 
în volumul acestora. Apreciem că în 
asemenea cazuri ar trebui să se poată 
constitui ateliere și secții și după cri
teriul tehnologic (așa cum s-a accep
tat, prin derogare, la unele întreprin
deri din industria chimică), iar în unele 
subramuri (de pildă prelucrări meca
nice), chiar după criteriul produsului 
Finit.

A Se cunosc numeroase metode de
• conducere ce se folosesc sau ar 

trebui folosite la nivelul întreprinderii, 
dar foarte puțin a fost abordată pro
blematica metodelor ce ar trebui apli
cate de șeful de secție, șeful de atelier, 
șeful de formație de lucru. Acest do
meniu se cere a fi completat în teoria 
și practica conducerii subsistemelor în
treprinderii.

C în condițiile deplasării activității 
curente către secții și ateliere, 

către conducătorii acestora, a căror 
responsabilitate crește, apare necesar 
ca statutul secțiilor de producție să fie 
îmbunătățit prin luarea în considerare 
a următoarelor posibilități și cerințe :

— ca poziție ierarhică, șeful de sec
ție coordonator să se situeze imediat 
după personalul din conducerea între 
prinderii, deci înaintea oricărui șef d< 
compartiment (birou, serviciu), atît în

Rezultatele fiecărei întreprinderi depind într-o măsură hotărîtoare 
de rezultatele subunităților sale, de calitatea organizării și conducerii 
acestora. Un statut bine definit al secțiilor și atelierelor, elaborarea și 
implementarea unor metode de conducere specifice acestui nivel ar 
contribui la valorificarea mai bună a potențialului, în vederea creșterii 
eficienței economice a activității de producție.

structura de organizare, cît și prin ni
velul retribuției ;

— poziția ierarhică și retribuirea șe
filor de secții și de ateliere să fie mai 
bine echilibrată cu cea a șefilor de 
compartimente;

— șeful de secție (atelier) coordona
tor să fie degrevat de obligativitatea 
de a conduce un schimb (după cum a 
arătat experiența, fie că el scapă din 
vedere problemele de bază ale secției 
sau atelierului, fie că se găsesc alte 
„soluții** — în afara reglementărilor 
legale — pentru conducerea schimbu
lui respectiv) ;

— conducerile de secții și ateliere să 
poarte responsabilitatea (statuată nor
mativ) pentru îndeplinirea următorilor 
indicatori defalcați din planul de dez
voltare economico-socială al întreprin
derii : producția fizică pe sortimente, 
producția marfă, producția globală, 
costurile materiale, cele totale și ca 
urmare producția netă, consumurile 
specifice și productivitatea muncii, ca
litatea produselor realizate (pe clase), 
producția fizică pentru export, propor
ția de aplicare a acordului global, be
neficiul (calculat la producția marfă 
fabricată) ;

— evidențierea rezultatelor econo
mice, care să permită secțiilor și ate
lierelor să ia decizii prin prisma pro
ducției nete, a producției marfă, a cos
turilor și a beneficiilor, impune imple
mentarea unor metode moderne de cal
culate a costurilor (de exemplu, me
toda costurilor normate), eventual și 
recurgerea la prelucrarea automată a 
datelor. O astfel de apropiere a cu
noașterii rezultatelor activității de pro
ducție de locul unde se petrece feno
menul economic solicită nu numai in
troducerea unor bugete de venituri și 
cheltuieli la acest nivel, dar și depla
sarea unor cadre economice și tehnice, 
din compartimentele funcționale ale 
întreprinderii, în secții și ateliere — 
desigur, fără a majora aparatul pe to
tal întreprindere, dar creînd, mai ales 
în cazul secțiilor mari, un aparat pro
priu de evidență și urmărire tehnico- 
economică, pînă la balanța contabilă 
E nevoie de generalizarea, la nivelul 
secțiilor, a funcției de contabil (sau 
mai degrabă economist) șef de secție, 
e nevoie de însușirea unei reale gîn- 
dirî economice cel puțin la nivelul șe
filor de secții, de ateliere, de formații, 
a inginerilor tehnologi. Notăm, în Ie 
gătură cu aceasta, că încă nu sînt con
turate precis și nici generalizate prin 
instrucțiuni ale Ministerului Finanțelor 
modalitățile concrete de urmărire ope
rativă a costurilor, a producției nete, 
a bugetului de venituri și cheltuieli 
etc. la nivelul secțiilor și atelierelor.

Z Noul mecanism economico-finan- 
° ciar, autoconducerea muncito

rească presupun nu numai măsurarea 
exactă a rezultatelor obținute de fie
care secție și atelier în parte, dar și 
cointeresarea personalului acestora în 
funcție de rezultatele obținute. Din 

acest punct de vedere ar fi util de luat 
în considerare renunțarea la prevede
rea prin care oamenii muncii dintr-o 
anumită secție pot primi premii pen
tru economii, numai dacă există eco
nomii la mia de lei pe întreaga între- 

rindere. O asemenea prevedere ar tre
bui să aibă în vedere direct secția, 
atelierul, formația de lucru.

7 Deși s-a indicat organizarea, 
' acolo unde este necesar și posi

bil, a unor secții și ateliere specializate 
pentru producția de export, totuși pînă 
în prezent nu s-au conturat soluții 
distincte de organizare și conducere 
care să asigure rezolvarea optimă a 
problemelor specifice. Credem că adop
tarea unor structuri glisante de orga
nizare în funcție de produs, care să 
permită antrenarea și a proiectanților 
și cercetătorilor la eforturile oameni
lor muncii din secții, ar fi nu numai 
necesară, dar și utilă.

O Ținînd seama de obligațiile și
° competențele sporite, ar fi de 

luat în considerare extinderea princi
piului conducerii colective și la nivelul 
secțiilor și atelierelor, ceea ce ar îm
bunătăți calitatea deciziilor economice 
și sociale, disciplina, motivarea și an
trenarea oamenilor muncii în realiza
rea obiectivelor fixate.

O întrucît mulți din actualii stu- 
' denți ai facultăților tehnice vor 

lucra după absolvire, ca ingineri sau 
subingineri, în secții și ateliere, se im
pune ca în cadrul cursurilor de orga
nizare și conducere să se diferențieze 
distinct problematica conducerii aces
tor adevărate verigi de bază ale pro
ducerii de bunuri, executării de lucrări 
sau servicii, care, deși au obiective 
circumscrise în obiectivele generale ale 
întreprinderii din care fac parte, au 
totuși orizonturi și moduri de abordare 
diferite.

Studierea și definitivarea unui statut 
bine conturat al organizării și condu
cerii secțiilor și atelierelor, întemeiat 
pe principiile mecanismului economico- 
financiar, ale autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, aplicarea în con
dițiile specifice a unor tehnici și in
strumente moderne de conducere vor 
da posibilitatea ca aceste subunități să 
preia responsabilitatea activităților cu
rente privind realizarea indicatorilor 
de plan în condițiile unei eficiențe eco
nomice ridicate, înlesnind aparatului 
de conducere și de concepție al între
prinderii să se ocupe de dezvoltarea 
activităților creativ-inovative, de abor
darea și rezolvarea problemelor strate
gice, de conturarea și construirea per
spectivei.

dr. ionel DUMBRAVA
Constanța



Conceptul de „efort propriu44 in teoria 
relațiilor economice internaționale o>

< Existența și căile de înlăturare a decalajelor de dezvoltare 
A și venituri între țările dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare reprezintă, poate, subiectele cele mai prezente în cadrul 
dezbaterilor teoretice privind relațiile economice internaționale 
(R.E.I.). în acest context, se observă o continuă afirmare a 
abordărilor „de tip sistemic" asupra problematicii economiei 
mondiale. Date fiind aceste evoluții, prezentul articol va încerca 
— prin conceperea și analizarea economiei mondiale ca srs- 
tem — să ofere cîteva puncte de sprijin pentru o viziune mai 
nuanțată asupra locului pe care conceptul de „efort propriu" 
îl deține în teoria R.E.I.

2 In sens general, prin sistem înțelegem un ansamblu de ele
mente legate printr-un ansamblu de relații. înseamnă că 

atunci cînd concepem economia mondială ca sistem, trebuie să 
interpretăm economiile naționale ca entitățile (elementele) dis
tincte ale acestuia și fluxurile economice internaționale ca rela
țiile ce ființează între aceste entități. Iar starea sistemului — 
respectiv ordinea economică internațională — este dată tocmai 
de specificitatea economiilor naționale (ca entități distincte) și 
de natura R.E.I. care leagă între ele aceste economii. Și atunci 
cînd analizăm economia mondială ca sistem, esențial ar fi să 
stabilim în ce măsură starea actuală precară a economiei mon
diale depinde de specificitatea economiilor naționale și în ce 
măsură de natura R.E.I. Este însă cît se poate de clar că o astfel 
de distincție „cantitativă" e practic imposibil de realizat, întru- 
cîț realul economic pe care îl reprezintă economia mondială ca 
existînd în întregul său afirmă o complexitate prohibitivă ori
cărui demers analitic de o atare manieră. Ceea ce putem face 
— și susțin că teoria R.E.I. tocmai asta și reprezintă — este să 
stabilim prin ce anume, în accepțiune ontologică, ființarea R.E.I. 
reprezintă UN ALTCEVA față de esența specificității econo
miilor naționale, pentru că prin acest altceva (pe care N. Geor- 
gescu-Roegen îl numește „noutatea prin combinație"), R.E.I. ar 
putea determina starea actuală a economiei mondiale. Este ceea 
ce vom pune în discuție în cele ce urmează.

v Schimbul internațional de bunuri și servicii este rezultatul 
J specializării între economiile naționale partenere. Fenomenul 
specializării își are originea în caracterul imperfect al posibi
lităților de substituire între resursele procesului de producție 
datorită diferențelor naturale sau dobîndite (artificial) care 
există între caracteristicile acestor resurse1). Dacă o resursă eco
nomică dată și-ar putea schimba ușor caracteristicile și ar putea 
fi ușor adaptabilă oricărei întrebuințări, fundamentul economic 
al specializării ar dispare în mare măsură. în realitate, deși 
diferite resurse sînt în mod frecvent substituite unele cu altele, 
în general gradul de substituire a lor este limitat de restric
țiile de natură fizică și, cel mai important, substituirea implică 
0 diminuare a eficienței procesului de producție.

') Delbert Snider : „Introduction to internaționali economics", Home
wood, Illinois, 1967, p. 23.

2) D. Snider, op. cit., p. 27.
3) Vezi, de exemplu, „Restructurarea ordinii internaționale" (Jan 

Tinbergen, sub coord.), Ed. politică, București 1978, pp. 163—165 ; de 
asemenea, „Catastrofă sau o nouă societate ? Un model latino-ameri- 
ean al lumii", Ed. politică, București 1981, p. 44.

Aceste considerente se aplică la toate nivelurile (sferei de 
producție), de la cel familial la cel al comunităților locale, re
gionale, al națiunilor și la nivel internațional. Rezultă că fun
damentul pur economic al R.E.I. este același cu cel al relațiilor 
economice ce operează în interiorul spațiului național, „regula 
jocului" fiind esențial aceeași, respectiv principiu] avantajului 
comparativ. Și, deși au ca premisă generică o constantă univer
sală istoric determinată — avantajul comparativ, relațiile de spe
cializare și schimb se constituie totuși în structuri diferite la 
nivel național și, respectiv, internațional. înseamnă că există 
CEVA ANUME care determină această diferențiere. A cunoaște 
natura acestui ceva anume ar însemna să putem stabili și în 
ce calitate R.E.I. condiționează actuala ordine economică inter
națională, ca stare a sistemului economiei mondiale.

Căutînd o soluție acestei probleme mă alătur acelor econo
miști* 2) care.consideră că structura specifică a relațiilor de spe
cializare și schimb pe plan internațional este în ultimă instanță 
rezultatul, pe de o parte, al modului anume în care se articu
lează pe plan mondial instituțiile și politicile economice națio
nale (sub forma sistemelor monetare, bancare, fiscale, a poli- 

tocilor protecționiste — cu componenta lor tarifară ș^a.m.d.) șt, 
pe de altă parte, rezultatul gradului diferit de mobilitate a fac
torilor de producție pe plan internațional, prin comparație cu cel 
național. Și spunînd aceasta mă refer la faptul că gradul de mo
bilitate a factorilor de producție este în general considerabil 
mai mic pe plan internațional decît pe cel național (prin grad , 
de mobilitate înțelegînd promptitudinea cu care pot fi realizate 
ajustările economice). Dar, atît instituțiile și politicile economice 
ale statelor ce participă la fluxurile economice internaționale, 
cît și mobilitatea factorilor de producție angrenați în aceste 
fluxuri sînt funcții finale ale opțiunii naționale. Prin opțiunea ! 
națională se modifică ele și, .din acest punct de vedere, con
tează mai mult instrumentul (opțiunea națională) și finalitatea ■ 
căreia acesta îi servește (interesul național) decît contextul în 
care acestea operează (fluxurile economice internaționale).

Este adevărat că opțiunea națională este la rîndul ei influen- : 
țață de structura R.E.I. prin care politicile, instituțiile și fac
torii de producție se articulează, dar trebuie totuși făcută o pre
cizare esențială și anume : influența R.E.I. asupra opțiunii na
ționale se realizează prin fluxurile de input primite de sistemul 
economiei naționale. în ființarea sa, sistemul economiei națio- . 
nale „prelucrează" informațiile primite din interior și din exte
rior, formulînd anumite opțiuni printr-un proces propriu de ( 
adaptare. Spațiul extern, deci, influențează, dar nu determină 
opțiunea națională. Dacă nu ar fi așa, atunci ar trebui să se . 
poată demonstra existența unei supra-organizări a procesului I 
economic la scară planetară, prin intermediul căreia specifici- . 
tatea economiei naționale — ca entitate a sistemului economiei . 
mondiale — să fie funcție de un centru decizional (supra-națio- . 
nai) al sistemului economiei mondiale și subordonată unei fina- 1 
lități ce se constituie la nivel planetar (și nu național). Or, 
acesta este mai curînd un deziderat spre care tind anumite con
strucții teoretice care abordează problematica R.E.I.3), dar nu și 
o realitate a universului economic în care trăim. Iar corpora
țiile transnaționale nu reprezintă o astfel de supra-organizare, 
lucru dovedit de faptul că ele nu reprezintă supra-naționali- 
zarea procesului economic (ceea ce ar implica o subordonare „pe 
verticală"), ci trans-naționalizarea acestuia (intercondiționare 
„pe orizontală"). Centrul decizional și finalitățile cărora cor
porațiile transnaționale le servesc nu ființează la nivel plane
tar — ceea ce ar însemna „pulverizarea" unei realități de ne
contestat a zilelor noastre : suveranitatea națională —, ci la ni
vel privat, adică circumscris spațiului național-mamă. Cor
porațiile transnaționale (și, în ultimă instanță, relațiile econo
mice internaționale) nu desființează suveranitatea națională, ci 
exprimă anumite raporturi specifice între aceste suveranități, 
ceea ce este cu totul altceva.

Argumentația trebuie continuată și pe un alt plan. Eco
nomia mondială ca sistem este un ansamblu distinct deli
mitat prin izolare. Acest ansamblu, ca entitate în sine, este izolat 
întrucît nu interaeționează cu alte ansambluri (sisteme) ca enti
tăți distincte pentru a se integra într-o structură organizatorică 
exogenă. Nu are gen proxim, am putea spune. Dacă nu ar fi 
așa, ar însemna ca economia mondială să interacționeze cu alte 
entități distincte, adică ca omenirea să întrețină fluxuri eco
nomice cu civilizații extrapămîntene. Și tocmai aici susțin că 
se află miezul problemei. Pentru că „lipsa" acestor interacțiuni 
„în exterior" este cea care determină organizarea actuală (la 
scară istorică) „din interior". Căci, așa cum sistemul economiei 
naționale își afirmă entitatea distinctă în interacțiunile ce le 
întreține în spațiul extra-național tocmai datorită și prin struc
tura sa specifică proprie — ce se constituie în interiorul spa
țiului național prin relațiile dintre agenții economici —, tot așa, 
sistemul economiei mondiale, prin lipsa unor interacțiuni în 
exterior, nu este solicitat să-și constituie o astfel de entitate de 
distincție și, de aici se va organiza pe o structură internă de „o 
altă calitate" decît cea organizată de economia națională în in
teriorul ei. De aceea, starea economiei mondiale ca sistem deli
mitat prin izolare (lipsă de interacțiune) este rezultatul deter
minării unilaterale a structurii R.E.I de către specificitatea 
spațiilor naționale, în timp ce starea economiei naționale ca 
sistem delimitat prin interacțiune (cu alte economii naționale) I
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este rezultatul interdeterminării dintre agenții economici și rela
țiile care ființează între ei.

In virtutea acestei argumentații se poate susține că, în fiin
țarea sa, structura R.E.I. este esențial determinată de specifici
tatea spațiului național. Rezultă de aici că impactul R.E.I. asu
pra stării actuale precare a economiei mondiale ca sistem se 
constituie într-o proiecție în spațiul extra-național a unor cau
zalități ce le predetermină din interiorul spațiilor naționale.

a Pentru ca această aserțiune să fie valabilă, este necesar ca 
** ea să poată fi verificată, ceea ce ar însemna găsirea acelui 
existent economic care să reprezinte un co-substanțial deter
minant al structurii R.E.I. și, în același timp, să fie un determi
nat cauzal al specificității spațiului național.

Să pornim de la cea mai palpabilă realitate : existența deca
lajelor. Nu încape îndoială asupra faptului că la originea de
calajelor se află transferul unilateral de bogății pe care actuala 
ordine economică internațională îl implică. Se pune întrebarea : 
sub ce formă și prin intermediul cărui mecanism are el loc ?

Să urmărim demonstrația lui Arghiri Emmanuel'''). întrucît 
bunurile și serviciile sînt mărfuri care se schimbă prin inter
mediul R.E.I., înseamnă că orice transfer unilateral implică în 
mod necesar o inegalitate a schimburilor. Inegalitatea poate fi 
exprimată fie prin volumul mărfurilor, așa cum apar acestea în 
balanța comercială la prețurile existente, fie mascată în însăși 
structura prețurilor. Dar, în perioada contemporană, exporturile 
țărilor în cura de dezvoltare spre țările dezvoltate — exprimate 
în volum valoric global și evaluate la prețurile mondiale exis
tente — nu numai că nu depășesc importurile lor din țările 
capitaliste industrializate, ci sînt inferioare. Deci, ar fi trebuit 
ca țările în curs de dezvoltare să-și fi ameliorat între timp si
tuația, și nu, din contră, să și-o fi înrătățit, cum s-a întîmplat 
de fapt. Rezultă, deci, că transferul net de valoare pe direcția 
„periferie-centru" ține de modul de evaluare a acestor valori 
reale, adică tocmai de sistemul actual de formare a prețurilor 
pe piața mondială. Acest sistem permite ca țările capitaliste 
dezvoltate să obțină un „suprabeneficiu", datorită faptului că 
mărfurile produse de către țările în curs de dezvoltare sînt 
schimbate sub valoarea lor, în timp ce mărfurile produse de 
către țările capitaliste dezvoltate sînt schimbate peste valoarea 
lor. Și este de reținut, în acest context, aserțiunea* 5) potrivit 
căreia atît clasicii marxismului, cît și doctrina românească cu 
privire la noua ordine economică internațională (N.O.E.I.)-'fun- 
damentează științific faptul că substanța inechității în actualele 
R.E.I. este constituită de caracterul neremuneratoriu al prețu
rilor internaționale primite de către țările slab dezvoltate în 
relațiile lor cu țările capitaliste dezvoltate. Prețul mondial con
stituie azi pilonul principal, instrumentul de ultimă instanță al 
contenciosului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dez
voltare, iar cerința pentru prețuri remuneratorii constituie sin
gurul conținut real al N.O.E.I.6).

«) Arghiri Emmanuel, „Le prix remunerateur epilogue ă I’echange 
inegal", în „Revue Tiers monde", numărul din ian.-maxne 1930.

5) Aurel Ghibuțiu, „Necesitatea și posibilitatea instaurării unor ra
porturi juste între prețurile marilor categorii de produse, materii pri
me, energie, produse agroalimentare, produse manufacturate în con
textul noii ordini economice internaționale" în „Aspecte economice și 
instituționale ale stabilirii unor raporturi juste pe plan internațional în
tre preturile marilor categorii de produse : materii prime, energie, pro
duse agroalimentare, produse manufacturate", I.E.M., București 1981, 
p. 104.

«) Arghiri Emmanuel, op. cit.
Vezi Costln Murgescu în „Era socialistă" din 5.04.1931, p. 21 : „Oricît 

de important ar fi efortul propriu al țărilor în curs de dezvoltare, prac
tica a demonstrat că o bună parte a rezultatelor obținute sînt, final
mente, pierdute de aceste țări datorită actualelor mecanisme ale relați
ilor economice internaționale (...) ceea ce implică conjugarea (subl. ns.) 
efortului propriu al acestora (sl țărilor în curs de dezvoltare n.n.) cu 
așezarea pe baze noi a relațiilor economice internaționale.

Rezultă din cele de mai sus că prețurile internaționale sînt 
acel cosubstanțial determinant al structurii R.E.I. pe care îl 
căutăm. Rămîne de văzut în ce măsură sînt ele un determinat 
cauzal al specificității spațiului național.

Revenind la demonstrația lui Arghiri Emmanuel, reținem 
faptul că economistul francez ajunge la concluzia că „schimbul 
inegal" creat prin mijlocirea R.E.I. se datorește remunerării di
ferite de la țară la țară a factorului forță de muncă, singurul 
factor de producție care poate fi considerat ca avînd o imobili
tate aproape perfectă pe piața internațională (spre deosebire de 
factorul capital, de exemplu).

Economia politică în general și teoria R.E.I. în particular s-au 
aflat, pînă în prezent, sub imperiul ipotezei existenței unei piețe 
a factorilor tot atît de fluidă precum cea a bunurilor (finale). 
Tocmai această ipoteză este cea care permite să considerăm că 
prețurile produselor sînt cele care determină veniturile pro
ducătorilor, și nu invers. Or, ceh puțin pentru cel mai important 
dintre factori — forța de muncă — niciodată și nicăieri nu a 
existat o „piață" propriu-zisă. Salariul a fost întotdeauna și pre
tutindeni un preț administrat, instituțional și prin natura sa 
exogen, adică „politic". Se poate spune că, cu excepția capita

lului — a cărui remunerare este reziduală și, în consecință, 
endogenă — toți ceilalți factori sau elemente de cost sînt fie 
100% exogeni — cum ar fi impozitele indirecte —, fie în mare 
măsură exogeni, precum renta.

Aceasta înseamnă că variabilele naționale ale distribuției ve
niturilor devin tot aît de autonome și de rigide, precum condi
țiile tehnice ale producției și, de aceea, nu prețurile mărfurilor 
produse și exportate sînt acelea care determină veniturile pro
ducătorilor ci, dimpotrivă, nivelul veniturilor producătorilor 
determină nivelul prețurilor. Aceasta face ca țările în care 
forța de muncă este plătită relativ mai bine (deci salariile sînt 
mai mari), prețurile mărfurilor produse și exportate să fie mai 
ridicate decît în țările cu salarii mai scăzute.

înseamnă că prețurile internaționale nu se formează anterior 
și independent de parametrii dezvoltării economico-sociale ai 
țării producătoare, ci depind de acești parametri.

Deci, putem concluziona că prețurile internaționale sînt un 
determinat cauzal al specificității spațiului național. Și pentru 
că, așa cum am văzut deja, ele reprezintă în același timp și 
cosubstanțialul determinant al structurii R.E.I., sîntem îndrep
tățiți să concluzionăm că impactul R.E.I. asupra stării actuale 
precare a economiei mondiale ca sistem reprezintă numai o 
proiecție în spațiul extranațional a unor cauzalități ce le pre
determină structural din interiorul spațiilor naționale.

Pornind de la demonstrarea faptului că prețurile internațio
nale sînt un determinat cauzal al specificității spațiului național, 
am ajuns la concluzia că impactul relațiilor economice interna
ționale (R.E.I.) asupra stării actuale precare a economiei mon
diale reprezintă o proiecție în spațiul extra-național a unor 
cauzalități ce le predetermină structural din interiorul spațiilor 
naționale.

Ne punem acum problema semnificației acestei concluzii :

E Semnificația este aceea că încercările de a corecta disfuncțio- 
nalitățile actualei ordini economice internaționale prin res

tructurarea R.E.I. sînt ineficace atîta timp cît nu se realizează 
prin schimbarea condițiilor din interiorul spațiilor naționale.

Structura existentă a R.E.I. nu reprezintă cauza actualelor 
dezechilibre și inegalități din economia mondială decît ca efect 
al condițiilor din interiorul economiilor naționale aflate în in
teracțiune, iar corectarea disfuncționalităților trebuie să se facă 
pornind de la cauză la efect, și nu invers. Restructurarea spa
țiilor naționale (ceea ce literatura de specialitate identifică prin 
conceptul de „efort propriu") reprezintă cauza, iar restructurarea 
R.E.I. efectul. Restructurarea în sine a R.E.I. nu poate reprezenta 
un instrument al corijării actualelor perturbații mondiale. Iar 
dacă ținem neapărat să punem problema restructurării R.E.I., 
atunci trebuie să fim conștienți de faptul că aceasta nu poate 
însemna altceva decît efectul restructurărilor din spațiile na
ționale.

Este, deci, o primordialitate de tip cauzal a „efortului pro
priu" și, prin aceasta, ea afirmă un alt conținut al raportului 
restructurare spațiu național — restructurare R.E.I. Căci, în 
accepțiunea dată în general de teoria N.O.E.I., „efortul propriu" 
este privit în complementaritate cu restructurarea R.E.I., din 
moment ce finalitatea „efortului propriu" ca demers prioritar 
este condiționată de restructurarea R.E.I.7).

Această distincție între semnificația primordialității de com
plementaritate și cea a primordialității cauzale o consider esen
țială. In primul caz, pornindu-se de la o distincție ireductibilă 
implicită dintre specificitatea spațiului național și natura struc
turii R.E.I. (acestea fiind interpretate ca fenomene guvernate 
de legități proprii și deci de naturi diferite), se preconizează 
corijarea actualelor disfuncționalități ale economiei mondiale 
printr-un demers dublu (mai întîi, deci primordial, este „efortul 
propriu", iar apoi valorificarea, și nu irosirea lui, prin, fiin
țarea R.E.I., de unde necesitatea restructurării în paralel a 
R.E.I.). Este clar că în această accepțiune „de complementari
tate" dată de teoria.N.O.E.I. primordialității „efortului propriu", 
între conținutul restructurărilor din spațiile naționale și cel al 
restructurării R.E.I. există acea distincție suficientă pentru a nu 
îi putea deduce pe unul din altul (din elemente de o anumită 
natură se constituie „efortul propriu" și din elemente de o altă 
natură restructurarea R.E.I.). în' schimb, în accepțiunea dată 
de primordialitatea cauzală, întrucît natura structurii R.E.I. este 
interpretată ca fiind proiecția în spațiul extra-național a unor 
cauzalități ce țin de specificitatea spațiului național (ele 
avînd deci o natură unică), se preconizează corijarea actualelor 
disfuncționalități ale economiei mondiale printr-un demers 
unic („efortul propriu", prin substanța sa, implică în mod cauzal 
restructurarea R.E.I.). Și este tot atît de clar că, în această ac
cepțiune „de cauzalitate" dată primordialității „efortului pro
priu", între conținutul restructurărilor din spațiile naționale și 
cel al restructurării R.E.I. nu există nici o distincție privind 
natura lor.

Costea MUNTEANU
I.E.M.
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ESESfA PROPRIETĂȚI SOCIALISTE
REPREZENTÎND relații social-economice istoricește su

perioare de apropriere, însușire colectivă a mijloacelor de 
producție și a rezultatelor producției desfășurate cu ele de 

către oameni liberi de exploatare, asuprire și discriminări, cetă
țeni ai unei anumite țări și, în aceste condiții, de repartizare 
după cantitatea, calitatea și rezultatele muncii fiecăruia, a bu
nurilor de consum și folosință personală, proprietatea socia
listă constituie elementul central și primordial al întregului 
sistem economic socialist. Ea este o relație social-economică, 
este o relație între oameni.

în funcție de sfera la care se realizează socializarea, ea poate 
fi, și istoricește este, după caz, proprietate socialistă a întregului 
popor sau proprietate socialistă de grup. Ambele forme de pro
prietate socialistă au condiționări obiective, atît ca esență și 
natură comună, cît și ca modalitate de existență distinctă ; ele 
reprezintă o unitate de esență în aria de cuprindere și modul 
concret de desfășurare și exercitare.

IAnalizînd forma socială a însușirii mijloacelor de produc
ție după victoria revoluției proletare Marx, Engels și Lenin 
au subliniat nu odată caracterul colectiv al acesteia. încă în 

„Manifestul Partidului Comunist'1 Marx și Engels vorbeau despre 
transformarea proprietății capitaliste în „proprietate colectivă, 
aparținînd tuturor membrilor societății", iar Lenin în „Statul și 
revoluția" sublinia „trecerea mijloacelor de producție în pro
prietatea comună a întregii societăți". Așa cum scria Engels în 
„Anti-Diihring", statul revoluționar înfăptuiește expropierea ex
propriatorilor „ca adevăratul reprezentant al societății întregi" 
și „în numele societății".

Rezultă că în gîndirea fondatorilor comunismului științific, 
subiectul proprietății sociale asupra mijloacelor de producție și 
rezultatelor acesteia la' scara întregii societăți îl constituie toți 
membrii societății, întregul popor. Pe bună dreptate, deci, Ple
nara lărgită din 1—2 iunie 1982 a C.C. al P.C.R., arătînd că 
„statul nu este decît un instrument în mina clasei muncitoare, a 
oamenilor muncii, al întregului popor, în înfăptuirea organizată 
a dezvoltării economico-sociale", a insistat să se renunțe la de
numirea de proprietate socialistă de stat, nu statul ci poporul 
constituind subiectul proprietății. Fiind un instrument și repre
zentant al poporului, statul socialist trebuie să vegheze ca drep
turile de proprietate ale acestuia și exercitarea lor să fie cît mai 
deplin asigurate și respectate, obiectul proprietății să fie cît mai 
bine și mai eficace gestionat, gospodărit, dezvoltat și apărat. Tot
odată, după cym, în general, poporul trebuie să fie acela care 
controlează statul, iar nu invers, tot așa organele de stat și lucră
torii lor trebuie să se afle în permanență sub controlul poporu
lui, al maselor, să răspundă în fața lor de aplicarea și respec
tarea legilor, de apărarea proprietății socialiste, de asigurarea 
tuturor condițiilor necesare pentru exercitarea eficace de către 
popor a acesteia.

Esența proprietății Socialiste se dezvăluie cel mai profund 
în atributele ei în ultimă instanță, acestea sînt :
a) aproprierea colectivă ca dispoziție privind mijloacele de 

producție și rezultatele producției obținute cu ele. Sub acest 
aspect, proprietatea întregului popor face, din toți membrii so
cietății oameni egali, înlăturînd inegalitatea economică ce 
caracterizează pe oameni în condițiile capitalismului. Menți
nerea și apărarea acestei egalități presupun proprietatea între
gului popor ca o proprietate unică și indivizibilă ;

b) aproprierea ca folosire planificată a obiectului proprietății, 
lucru realizat de fiecare cetățean, înainte de toate, prin inca.- 
drarea'Sa în diviziunea socială și cooperarea muncii, prin parti; 
cipârea nemijlocită la activitatea unei unități economice sau 
sociale, desfășurată pe baza unei părți din proprietatea întregu
lui popor încredințată ei spre gospodărire și dezvoltare sau pe 
baza proprietății de grup. AveffT âicLUnltatea complexă dintre 
proprietar și producător. Tn virtutea acestei laturi, proprietatea 
colectivă asupra mijloacelor de producție implică dreptul la 
muncă pentru toți membrii societății și, implicit, eliminarea 
șomajuTui ca fenomen economlcmsocial. în măsura, însă, în care 
baza tehnică-materială este neomogenă ca nivel, în care gradul 
de pregătire a membrilor societății diferă și el esențial, folosirea 
obiectului proprietății colective de către membrii societății în 
procesul muncii este inegală. De aici o contradicție internă-a 
proprietății sociale asupra mijloacelor de producție, aceea din
tre egalitatea membrilor societății pe baza aproprierii ca dispo
ziție colectivă privind mijloacele de producție și inegalitatea din 
punctul de vedere al aproprierii ca folosire concretă a lor, de 
fiecare colectiv sau de individ în procesul muncii. Soluționarea 
contradicției nu poate fi asigurată decît prin dezvoltarea și per
fecționarea în ansamblu a bazei tehnico-materiale tinzînd către 
stadiul automatizării, lichidarea diferențelor esențiale dintre

munca agricolă și cea industrială, dintre sat și oraș, dintre mun
ca fizică și cea intelectuală ș.a.m.d., cu alte cuvinte, prin înain
tarea spre comunism ;

c) participarea efectivă directă, nemijlocită, iar atunci cînd
acest lucru nu-i practic posibil, prin reprezentanți, la gestionarea 
economică responsabilă a obiectului proprietății colective. 
Această caracteristică reprezintă o latură fundamentală a rela
ției de proprietate. Totdeauna în cursul istoriei, indiferent de 
forma proprietății, proprietarul a fost acela căruia i-a revenit 
dreptul de a-și gestiona (direct sau prin reprezentant împuterni
cit expres) obiectul proprietății. Fără dreptul de a gospodări și 
gestiona obiectul proprietății, aceasta ar fi golită de o compo
nentă fundamentală. în mod firesc, deci, proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție și a rezultatelor producției con
ține în ea nu numai dreptul, ci și obligația ca proprietarii socia
liști uniți să gestioneze obiectul proprietății. Acest drept și 
această îndatorire se exercită atît prin participarea directă, 
nemijlocită a membrilor societății la conducerea unităților în 
care lucrează (și să nu uităm că în ideea de conducere intră și 
drepturile de inițiativă, organizare, decizie și control), cît și 
prin participarea directă la dezbaterea problemelor economice 
generale sau indirectă, prin reprezentanți aleși, la dezbaterea' și 
adoptarea deciziilor la nivelurile la care nu este posibilă parti
ciparea nemijlocită a fiecăruia. Cu alte cuvinte; îh exercitarea 
acestei laturi esențiale a proprietății — ca, dealtfel șFîrrceieialte, 
examinate deja, — își află sorgintea și rațiunea autoconducerea 
muncitorească, a oamenilor muncii, și autogestiunea economică 
în fond, tocmai prin exercitarea efectivă a autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economice a unităților, ca și prin parti
ciparea efectivă la soluționarea marilor probleme ale economiei 
naționale sau locale și participarea prin reprezentați aleși la 
adoptarea respectivelor decizii, își pot înfăptui practic oamenii 
muncii b componentă fundamentală a calității lor de proprietari 
socialiști uniți asupra mijloacelor de producție. Participarea 
responsabilă la gestionarea eficientă a obiectului proprietății 
socialiste implică, deci, incontestabil exercitarea efectivă de către 
cei ce muncesc a dreptului lor lă inițiativă, dezbatere și decizie 
economică, drept. inerent calității de Jfgprietar, si de cea pai 
mare însemnai au pentru realizarea personalității umane, atît la 
nivel individual, cît și la nivel colecțivț_Prin aceasta apare, cu 
de&Sebrtă claritate șT forță, deosebirea radicală dintre socialism 
și capitalism. în același timp, este limpede că orice nerealizare 
pe acest tărîm esențial a proprietății socialiste nu poate decît să 
genereze fenomene de alienare, de înstrăinare, cu consecințe nu 
numai economice, dar și sociale ; • ' ' X;

d) beneficierea de către oamenii muncii, proprietari socialiști 
uniți, de roadele gestionării și gospodăririi obiectului proprietății 
lor. Este vorba de faptul că proprietatea trebuie folosită în inte
resul proprietarilor, în cazul de față al celor socialiști. Prin însăși 
natura ei, deci, proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție constituie baza economică a ridicării bunăstării celor 
ce muncesc și condiția realizării proprietății personale pe te
meiul muncii proprii. Acesta reprezintă un alt aspect fundamen
tal al superiorității socialismului față de capitalism, acesta din 
urmă bazîndu-se pe exploatarea celor lipsiți de mijloace de pro
ducție.

Atributele proprietății socialiste constituie un sistem din care 
nu poate fi scoasă nici o componentă fără a-i afecta esențial ca
litatea. Ca subiect al proprietății, poporul este acela care trebuie 
să exercite toate atributele acesteia. Proprietatea socialistă a în
tregului popor constituie, în același timp, temelia economică a 
independenței și suveranității națiunii socialiste ca și cea a 
conducerii planificate a economiei naționale.

3 Relațiile socialiste de proprietate constituie raporturi eco
nomice reale pe care cadrul juridic, la un moment dat, le 

poate reflecta mai bine sau mai puțin bine, ceea ce, după caz, 
conduce la favorizarea sau la îngreunarea realizării rolului lor 
stimulativ în viața economică și socială. în același timp, chiar 
și cea mai calificată consacrare juridică nu este suficientă pen- 

Îtru desfășurarea în bune condiții a esenței proprietății socialiste ; 
mai trebuie încă asigurată și respectată efectiv practicarea atri
butelor ce-i incumbă. Exercitarea proprietății socialiste presupu
ne, deci, un cadru juridic, organizatoric, economic, social și po
litic capabil să determine realizarea deplină a tuturor atribute
lor acesteia, la scara fiecăreia din cele două forme de existență 
ale sale. Avînd un caracter concret istoric, acest cadru trebuie 
să fie, prin însuși natura lui, dinamic, mișcarea sa urmînd a fi 
determinată de necesitatea creșterii continue a eficienței eco
nomice și sociale cu care se exercită atributele proprietății socia
liste. în aceasta se și exprimă, înainte de toate, exigențele per
fecționării conștiente a relațiilor socialiste de proprietate.



A Istoricește, obiectul proprietății socialiste asupra mijloace-
• lor de producție constituie rezultatul : a) naționalizării prin

cipalelor mijloace de producție (în cazul proprietății întregului 
popor) sau al cooperativizării mijloacelor de producție (în cazul 
proprietății de grup) ; b) acumulării unei importante părți a ve
nitului național creat de popor (în cazul proprietății întregului 
popor) sau a venitului net creat în cooperative (în cazul proprie
tății de grup ; c) contribuțiile personale ale oamenilor muncii, ca 
părți sociale la fondul de dezvoltare a unităților. Sporirea obiec
tului proprietății socialiste depinde, deci, de modul în care el 
este gospodărit și gestionat, de eficiența cu care membrii socie
tății își desfășoară munca. Iar sporirea și apărarea lui consti
tuie condiția sine qua non a dezvoltării economiei naționale și 
societății în ansamblu, a dezvoltării unităților economice și 
sociale, a creșterii veniturilor și proprietății personale ale celor 
Ce muncesc. Așa cum, s-a subliniat la ședința din oc
tombrie a.c. a Comitetului Politic Executiv al CC. al 
P.C.R., „dezvoltarea proprietății socialiste, a autoconducerii 
muncitorești, ridicarea pe o treaptă superioară a calității oame
nilor muncii de proprietari ai mijloacelor de producție, de pro
ducători și beneficiari ai întregii avuții naționale, impun ca 
aceștia să-și asume nemijlocit, intr-un grad mai mare, răspun
derea bunei gospodăriri a părții din avuția națională ce le-a fost 
încredințată, să participe activ la administrarea cit mai eficientă 
a patrimoniului unității, la conducerea și dezvoltarea întregii 
activități economice".
3 '"'■.• Exercitarea de către mase a calității de proprietar colectiv 

asupra mijloacelor de producție evoluează odată cu progresul 
societății și, în primul rînd, al oamenilor. Legea de mișcare a 
acestui fenomen este aceea că, pe măsura dobîndirii experienței, 
oamenii muncii tind să participe cît mai direct și mai efectiv la 
conducerea reală a vieții economice, la dezbaterea problemelor, 
la adoptarea practică a deciziilor și realizarea controlului asupra 
transpunerii lor în realitate, considerînd acest lucru drept una, 
din laturile de bază ale realizării personalității fiecăruia. Con
secința firească a luării în considerare a acestei legi nu poa'le fi 
decît perfecționarea sistematică a cadrului participării maselor/r 
la conducere în sensul' adîncirii democratismului economic 
socialist și asigurarea deplinei lui funcționări în practică. în caz 
contrar se dezvoltă o contradicție" între calitatea de proprietari 
asociați a oamenilor muncii, pe de o parte, și cadrul juridic 
nesatisfiqător de exercitare a acestei calități sau nerespectarea 
lui în practică, pe de altă parte. Acumulările pe linia acestor 
contradicții conduc la scăderea eficienței economice și sociale a 
activității și stânjenesc dezvoltarea forțelor de producție. în 
schimb, învingerea acestor contradicții determină în esență per-! \ 
fecționarea proprietății socialiste ca relație economico-socială, 

asigură în continuare rolului ei de principal motor al dezvoltării 
forțelor de producție.

Realizarea eficace a dreptului de proprietate socialistă asupra 
mijloacelor de producție ca bază a autoconducerii celor ce mun
cesc și autogestiunii economice în condițiile unei economii mo
derne, dinamice, de o complexitate crescîndă, nu este deloc un 
lucru simplu. Ea cere tot mai mult o pregătire specială și culti
varea talentelor economice, tehnice și organizatorice în rîndurile 
celor ce muncesc. în fond, este vorba aici nu doar de asigurarea 
unei foarte bune pregătiri profesionale 'a fiecărui om al muncii 
în domeniul de specialitate pe care și l-a ales — deși acest lucru 
este presupus —, ci și de asigurarea cu cea mai mare temeinicie 
a unei pregătiri corespunzătoare a tuturor membrilor societății 
din punctul de vedere al participării efective și eficiente a lor 
la gestionarea și conducerea practică a treburilor economice. 
Punctul de încercare îl constituie aici exercitarea promptă și 
eficace a autoconducerii și autogestiunii economice a unităților, 
prin aceasta hotărîndu-se soarta producției — în sensul larg al 
cuvîntului — și realizarea calității de coproprietar socialist. Or, 
conducerea economică modernă într-o lume atît de complexă, 
dinamică și plină de contradicții, cum este cea contemporană nu 
se poate efectua în mod eficace fără o pregătire economică co
respunzătoare a tuturor celor ce iau parte la opera de auto- 
conducere și autogestiune. în fond, este vorba de necesitatea' 
stringentă a ridicării nivelului de pregătire economică a întregii 
națiuni. Aceasta presupune suficiente cunoștințe din domeniul 
științelor economice, începînd cu economia politică și știința 
conducerii, dar și suficiente cunoștințe juridice, statistice, con
tabile, ca și de psihologie socială, relații interumane etc.

Este evident că, sub acest aspect, dacă ne referim la tineret, 
trebuie revăzută și îmbunătățită radical predarea disciplinelor 
economice în școala medie și licee, asigurîndu-li-se și cadre de 
predare cu specialitate economică. Aceasta constituie, de fapt, 
o reală problemă de ordin național. în același timp, se subînțele
ge necesitatea adîncirii gradului de democratizare a sistemului 
informațional pentru ca participanții la adoptarea deciziilor și 
la controlul asupra aplicării lor să fie în deplină cunoștință de 
cauză. Nu-i mai puțin adevărat că, în aceste condiții, trebuie să 
crească, la toate nivelurile și rolul economiștilor de profesie, rol 
acum, în foarte numeroase locuri, neglijat sau chiar ignorat.

Din toate cele arătate rezultă că de exercitarea complexă, 
efectivă și eficacq, atît din punct de vedere economic, cît și 
social, a tuturor atributelor proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție depinde, in cel mai înalt grad, însăși reali
zarea practică a valențelor de bază ale esenței socialismului.

prof. univ. dr. doc. N. N. CONSTANTJNESClî

Exigențe ale respectării
(Urmare din pag. 11) 

derea recuperărilor proprii în totalul 
materialelor consumate va reprezenta 
aproximativ 11%, la care, adăugind și 
aprovizionările din exterior, se reali
zează un nivel total de 23%.

Cum este și firesc, pentru industria 
siderurgică preocuparea principală pen
tru recuperare și refolosire o constituie 
deșeurile metalice, ca materie primă 
pentru producția de oțel.

Creșterea continuă a consumului de 
deșeuri metalice — peste 10% în acest 
an față de nivelul realizat în 1980 — 
reclamă o preocupare sporită din partea 
tuturor factorilor implicați în procesul 
de recuperare, condiționare și livrare a 
deșeurilor metalice. în mod obiectiv 
apreciem eforturile pe care le depune 
Centrala de recuperare și valorificare a 
resurselor materiale refolosibile pentru 
organizarea corespunzătoare a acțiunii 
de recuperare și asigurarea ritmică a li
vrărilor atît cantitativ cît și calitativ. 
Pornind de la diversitatea domeniilor 
de recuperare și complexitatea facto
rilor de influență, consider că actualul 
sistem de relații contractuale este încă 
susceptibil de noi îmbunătățiri. Potrivit 
sarcinilor stabilite prin plan, unitățile 
recuperatoare încheie contracte cu în
treprinderile județene pentru cantită-

contractelor economice
țile globale de deșeuri metalice pe care 
urmează să le recupereze și primesc de 
la acestea destinațiile de livrare — fie 
direct la întreprinderile siderurgice, fie 
în depozitele acestora. Pe de altă parte, 
beneficiarii, respectiv combinatul, în
cheie contractul cu centrala, care exer
cită un rol activ în coordonarea circu
lației resurselor recuperate. Această 
dublă interpunere a C.R.V.R.M.R. are 
o serie de implicații negative — sub as
pectul delimitării structurilor sortimen
tale, a nivelului calitativ, al respectării 
ritmului de livrare, și uneori chiar de 
ordin financiar.

După opinia noastră, este timpul ca, 
în spiritul legii contractelor, care are în 
vedere relația directă furnizor-benefi- 
ciar și pentru materialele recuperate 
inclusiv deșeurile metalice, să se treacă 
la perfectarea directă de contracte cu 
fiecare furnizor în parte. Acest cadru 
nou de relații ar prezenta o serie de 
avantaje pentru toate părțile : speciali
zarea fluxurilor de circulație, a deșeu
rilor metalice, cunoașterea anticipată și 
temeinică a structurilor calitativ-sorti- 
mentale, organizarea activităților de 
pregătire-șarjare, simplificarea mecanis
mului de decontare și altele.

Cointeresarea întreprinderilor în pro
cesul de recuperare a materialelor re- 
folosibile are și o serie de aspecte le

gate de laturile de productivitate a 
muncii și eficiență economică, care re
clamă o mai aprofundată analiză eco
nomică. Am în vedere atît elaborarea 
unui sistem unitar de norme minime de 
calitate, cît și așezarea corespunzătoare 
a prețurilor acolo unde acestea nu con
duc la acoperirea costurilor generate 
de procesul de colectare, manipulare, 
depozitare etc. în acest ultim caz, de 
exemplu, este vorba de prețul practicat 
la recuperarea uleiurilor uzate, la de
șeurile metalice din oțeluri aliate, în 
special cu nichel și molibden și la unele 
sortimente de produse refractare.

Activitatea Comibnatului siderurgic 
Hunedoara în domeniul perfecționării 
disciplinei contractuale — atît în secto
rul aprovizionării tehnico-materiale, ca 
și în cel al desfacerii producției proprii 
— oferă un domeniu larg de analiză, 
menit să conducă la o mai bună și efi
cientă gospodărire și utilizare a resur
selor materiale, și, pe această bază, la 
satisfacerea tot mai completă și la timp 
a solicitărilor utilizatorilor de metal 
din toate ramurile economiei naționa
le. Soluționarea problemelor enunțate 
atît prin sprijinul organelor competen
te. cît și prin acțiunea directă a celor 
ce lucrează în activitatea de aprovizio- 
nare-desfacere din combinat și unită
țile sale va permite o însemnată spo
rire a eficienței întregii activități.

/
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termenilor „avuție națională" și „bogăție 
națională" un înțeles apropiat. Totuși, 
termenul de avuție națională este cel mai 
utilizat, lui acordindu-i-se un sens mai 
larg, dar și un sens mai restrîns, după 
cum sînt luate în considerare toate 
categoriile de bunuri sau numai cele 
care pot fi evaluate. Astfel, S. Kuznetz1) 
cuprindea în sensul cei mai larg al noțiunii 
de avuție națională, ansamblul bunurilor 
materiale (bunvri imobile, utilaje 
necesare producției etc.) și nemateriale 
(brevete, valoarea tehnicii, a mîinii de 
lucru etc.) precum și al bunurilor 
nerepraductibile (solul, bogățiile subsolului 
etc.). In sensul mai restrîns al noțiunii 
de avuție națională S. Kuznetz cuprindea 
numai bunurile materiale care pot fi 
reproduse și fac obiectul drepturilor de 
transmisiune2) (vînzări, donații, succesiuni). 
El definea, în acest sens restrictiv, avuția 
națională ca fiind „stocul surselor pentru 
care cetățenii Sînt dispuși să sacrifice 
ceva". O definiție oarecum asemănătoare 
întîlnim la Corrado Gini3) ; „ceea ce pu
tem cere evaluărilor avuției este evalua
rea contribuției adusă de bunuri fericirii 
noastre".

Economistul sovietic A. I. Gozulov 
preciza că în noțiuneo de avuție națională 
se cuprind at'rt bunurile materiale în 
care este acumulată munca din mai 
mulți ani cît și resursele materiale.

Contribuții 
la definirea 
și analiza 
categoriei 
de avuție 

națională <n)
Acestea din urmă sînt cuprinse numai 
cantitativ și nu valoric. Ele nefiind 
considerate un produs al muncii sociale, 
nu li se atribuia o valoare bănească4). 
Același economist mai sublinia că 

' bogățiile naturale „constituie una din
condițiile permanente și necesare pentru 
dezvoltarea societății", ceea ce relevă 

aprecierea importanței bogățiilor 
naturale. în cadrul acestora, statistica 
sovietică prevede înregistrarea 
următoarelor categorii : fondul funciar 
cuprinzînd întreaga suprafață, inclusiv 
aceea acoperită de ape - evidența este 
in ha, pe regiuni și pe categorii de 
terenuri ; fondul silvic înregistrat în 
suprafață totală, cu specificarea pe 
esențe a suprafețelor împădurite ; 
bogățiile subsolului, urmărite ca rezerve 
explorate de minereuri utile, combustibili 
etc.

Pornind de la materialele prezentate Io 
a V-a Conferință a Asociației ” 
Internaționale pentru Cercetarea, venitului 
și avuției, din 19575), de la discuțiile 
purtate, economistul sovietic L. Nesterov 
a întocmit o situație asupra estimărilor 
făcute privind avuția națională din diferite 
țări din Europa, America, Asia etc. în 
acest cadru, se considera bă estimarea 
unei avuții ar trebui să cuprindă cel 
puțin următoarele elemente: bunuri ; 
materiale reproductible (fonduri fixe, 
mijloace circulante și bunuri consumabile 
durabile), soldul net al bunurilor străine 
șl soldul bunurilor încorporale. Din 
analizele întreprinse, a reieșit că aceste 
cerințe au. fost îndeplinite abia în 18 țări 
din cele 53 analizate. Autorul mai 
constata că „terenurile" au fost cuprinse 
în evaluările din 33 de țări, iar „alte 
resurse naturale" numai în 9 țări. Din

CONSECINȚELE 
ECONOMICE 
SI SOCIALE 
ALE CURSEI 

ÎNARMĂRILOR

• Cursa înarmărilor reprezin
tă nu numai un pericol iminent 
pentru existența omului ca spe
cie, dar în egală măsură o gra
vă și continuă amenințare în ce 
privește posibilitățile de progres 
economic și social aie comuni
tății mondiale. Principială și 
consecventă, poziția României, a 
președintelui său în problemele 

dezarmării a legat #r mod inde
structibil eleatele propriu-zis mi
litare de cele economice și 
sociale ce emană din fenomenul 
grav al înarmării, soluțiile de 
depășire a crizei fiind, la rin- 
doi lor, proiectate în același 
spațiu de referință. Unui astfel 
de îndemn, acela de a releva 
legăturile adinei ce iau naștere 
între cheltuielile pentru înarmare 
și criza economică mondială îi 
este subordonat și volumul tipă
rit recent la EDITURA DIDAC
TICĂ Șl PEDAGOGICĂ (autori: 
N.N. Constantinescu, C. Mano- 
lescu, N. Dobrotă, D. Ciucur, 
G. Marin, M. Avram, I. -Avram, 
M. Coșea) sub titlul „Consecin
țele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor". Autorii, ca
dre didactice universitare, abor
dează o serie de fenomene cum 
sînt: cheltuielile militare, conse
cințele cursei înarmărilor asupra 
resurselor naturale și umane; 
consecințele militarizării asupra 
științei și tehnicii contemporane; 
efectele inflaționiste ale cursei 
înarmărilor, efectele asupra creș

terii economice și a nivelului de 
trai; implicațiile cursei înarmări
lor asupra stabilității economice 
mondiale; unele aspecte noi ale 
relației dezarmare-dezvoltare.

Investițiile „soft-ware", 
precumpănitoare ?
• Zn studiul „Nutzung des 

Effektivitătspotentidls des wis- 
senschaftlichtechnischen Fort- 
schritts bei der intensiv erwei- 
terten Reproduction" (Valorifica
rea posibilităților de creștere a 
eficienței prin promovarea pro
gresului tehnico-științific) publi
cat in numărul din 9/1982 al re
vistei „WIRTSCHAFTSWISSEN- 
SCHAFT", Wolfgang Marschall 
analizează elementele noi pe 
care le prezintă asimilarea în 
producție a rezultatelor actualei 
revoluții tehnico-științifice, pre
cum și implicațiile previzibile a- 
supra procesului reproducției so
ciale. Se conturează in prezent 
o diversificare puternică a sferei 
tehnologice, afirmă autorul, ală
turi de tehnologii tradiționale, 
alirmmdu-se puternic tehnologii 

noi care pătrund în toate sec
toarele vieții sociale, îndeosebi 
biotehnologiile și informatica. 
Această evoluție vădește două 
aspecte mai importante. Pe de 
o parte, activitatea de stimulare 
și aplicare în producție se des
fășoară în chipuri diferite, în 
funcție de cerințele specifice a- 
cestor tehnologii, fapt care 
impune o nuanțare a padrului 
organizatoric și a pîrghiilor de 
acțiune. Pe de altă parte, afir
mă W.M. se cere promovată și 
o nouă optică asupra indicato
rului „fonduri fixe productive" 
dat fiind că in cazul a nume
roase tehnologii, dar in mod 
deosebit în cazul informaticii, 
investițiile în partea intelectuală 
(soft-ware) devin precumpăni
toare comparativ cu utilajele 
propriu-zise.

„Cheltuielile generale"

• In condițiile recesiunii eco
nomice problema reducerii cos
turilor prezintă o importanță



IezLeI SCOLI O CURENTE @ ECONOMIȘTI
studiul lui L. Nesterov rezulta câ el opina 
pentiu cuprinderea în sfera avuției 
naționale a bunurilor materiale 
reproductible (fonduri fixe, bunuri de 
inventar, bunuri de folosință îndelungată 
din proprietatea particulară), bunurilor 
nereproductibile (pămînt, bogății ale 
subsolului), soldului net al drepturilor 
încoiporale și soldului net al bunurilor 
străine.

Este, deci, neîndoielnic că bogățiile 
subsolului, constituind o importantă 
componentă a avuției naționale, trebuie 
luate în calculul estimărilor avuției unei 
țări. Dealtfel, mai ales după cel de-al 
doilea război mondial au crescut 
preocupările ppntru evaluarea acestor 
bogății, cu precădere a rezervelor și 
producțiilor de combustibili, minereuri 
utile și metale. în această perioadă, după 
cum menționa R. Heline, ,,Unele state, 
ca de exemplu Statele Unite ale Americii, 
îngrijorate de folosirea intensivă a 
resurselor naturale proprii în scopuri 
neproductive, au încercat să evalueze 
ritmul în care se epuizează aceste bogății, 
dar nu au existat nici statistici suficiente 
și nici cadrul teoretic și contabil necesar". 
Tocmai în această perspectivă, într-o 
interesantă lucrare, Samuel Robert Eyre* 2 3 * 5 6) 
analiza rezervele și producțiile de petrol, 
gaze naturale, cărbuni, lignit, în 
principalele țări producătoare, precum și 
posibilitățile de exploatare. Eyre mai 

’) S. Kuznetz, L’evaluation de la fortune 
naționale. Paris, 1938.

2) în realitate, acestui sens îi corespunde 
națiunea de avuție privată, cuprinzîndu-se 
numai bunurile aflate în proprietatea parti
cularilor, fără bunurile statului și a altor co
lectivități publice.

3) Corrado Gini. L’Ammontare e la com- 
pozitlone della richezza de|le nazioni, Ed. II 
Torino 1962.

'■) A.I. Gozulov, Statistica economică, Mos
cova 1952. Tradusă în limba română în 1954, 
se află în manuscris la Biblioteca Min. Fi
nanțe.

5) Publioate în Income and Wealth, Series 
VIII, London 1959.

c) S.R. Eyre, The Real Wealth of Nations, 
London, 1973

7) Malcolm Caldwel The Wealth of Some 
Nations, London 1977.

analiza situația potențialului 
hidroenergetic, exploatarea energiei 
nucleare, a energiei solare, eoliene și a 
unor noi combustibili, el opintind că și 
aceste elemente trebuie luate în calculul 
avuției naționale. Economistul făcea 
aprecieri, pe baza datelor statistice și a 
studiilor de specialitate, asupra rezervelor 
și consumului de fosfați, minereuri de fier, 
cupru, plumb, mercur, zinc șî alte 
10 metale din 65 de țări, luînd în 
considerare rezervele cunoscute, punerea 
în valoare a unor minereuri sărace 
neexploatate pînă în prezent, ca și 
exploatarea în viitor a resurselor de 
minerale din apa mărilor și oceanelor. 
Ținînd seama de aceste rezerve precum 
și de extracția prezentă și posibilă în 
viitor, autorul a calculat indicele rezervei 
statice și indicele rezervei exponențiale 
avînd în vedere, pentru ultimul, cerințele 
mereu crescînde de metale mai ales în 
țările subdezvoltate. Pe baza unor 
asemenea considerații S.R. Eyre conchidea 
că, în viitor, nu se va ajunge la o epuizare 
completă a rezervelor mondiale de 
metale, fiind posibilă atît descoperirea 
de noi zăcăminte, cît și folosirea unor 
tehnologii noi de exploatare. De asemenea 
el recomanda utilizarea unor tehnologii 
mai economice de prelucrare, toate 
acestea punînd în lumină repere ale 
unei legături de tradiție între preocupările 
de estimare a avuției naționale și de

utilizare judicioasă a resurselor.
Un alt economist, Malcolm Caldwell7), 

subliniază rolul zăcămintelor de 
combustibili în cunoașterea diferenței 
reale dintre dezvoltare și subdezvoltare 
economică a țărilor. Autorul prezintă date 
asupra resurselor mondiale de cărbune 
șî petrol în cîteva țări mari producătoare 
și pe continente. în legătură cu 
distribuirea rezervelor de cărbune, autorul 
remarca faptul că ele sînt în cantități 
enorme, dar inegal distribuite în lume, 
și, uneori necorespunzător localizate 
pentru o exploatare economică. Caldwell 
apreciază că rezervele prevăzute și 
probabile de huilă și lignit s-ar putea 
epuiza în 1 600 ani, ceea ce ar însemna 
un timp de 10 ori mai mare decît cel 
pentru epuizarea rezervelor de gaze 
naturale și petrol socotite la un loc.

dr. Lucian TURDEANU

deosebită. Dar-constată Daniel 
Boeri intr-un interviu acordat pu
blicației „MANAGEMENT FRAN
CE" (numărul din iulie 1932) sub 
titlul „Reduire tous Ies frais ge- 
neraux" - cele mai importante 
succese, ații în plan practic cît 
și conceptual, au fost realizate în 
ce privește reducerea consumuri
lor materiale. Există însă o altă 
categorie importantă de chel
tuieli, pe care D.B. o desem
nează prin termenul de „chel
tuieli generale" și care cuprin
de: cheltuielile administrative, 
financiare, de asigurare, chel
tuielile pentru informare etc. De 
regulă, asemenea cheltuieli 
scapă atenției conducătorilor 
de întreprinderi, susține D.B.; în 
fapt, este vorba de o abordare 
nesistematică a domeniului, a- 
bordare care conduce, în cele 
mai multe cazuri, la inițierea 
unor măsuri nedrlerențlate de 
reducere a „cheltuielilor gene
rale". Se pare câ o cale impor
tantă de a aplica reduceri efi
ciente și, totodată, raționale în 
acest sens este aceea de a a

corda deplină responsabilitate 
de acțiune cadrelor din între
prinderi care avizează asupra a- 
cestor fonduri, deopotrivă cu 
lărgirea competenței profesiona
le a acestora in sferele analizei 
economice și gestiunii.

Sistem informațional

• Pentru a răspunde cît ■ mai 
bine cerințelor de informare ale 
studenților și cadrelor didactice, 
incepînd cu anul 1980 în cadrul 
Academiei de Studii Economice 
a fost inițiată o acțiune vizînd 
reorganizarea și optimizarea, pe 
baze moderne, a procesului de 
transfer al informațiilor științi
fice între sursele documentare și 
beneficiari, acțiune al cărui re
zultat l-a reprezentat sistemul 
informațional științific din A.S.E. 
Sistemul a fost conceput ca o 
rețea de buletine informative, de 
sinteze și diverse alte lucrări de 
referință, rețea ce cuprinde ur
mătoarele tipuri de materiale : 
1. Buletinul lunar d'e informare 
bibliografică econo mi co -socia

lă. Asigură informarea genera
lă și curentă a tuturor benefi
ciarilor cu privire la cele mai 
noi apariții în domeniile de 
profil ale Academiei, prezentând 
extrase din cataloagele Biblio
tecii Centrale A.S.E. și din prin
cipalele fonduri bibliotecare ro
mânești și străine din București., 
Se asigură astfel -o acoperire cît 
mai largă a surselor de infor
mare în domeniul științelor eco
nomice și socîal-politice. 2. Bu
letin - bilunar - de recenzii la 
cărți economice din literatura 
străină. Înmănunchează o serie 
de recenzii la cărțile străine ne
traduse, de larg interes, existen
te în principalele biblioteci ro
mânești și străine din București. 
3. Buletin de sinteze privind di
recții de cercetare șî realizări 
semnificative în științele econo
mice și sociale. Cuprinde sinte
ze documentare sau de refe
rință în care se subliniază evo
luția teoriei și practicii econo
mice contemporane pe plan in
tern și internațional, prin selec
tarea, evaluarea și concentrarea

informațiilor pe anumite teme cu 
indicarea surselor documentare 
selectate. Buletinul conține, de 
asemenea, și informații referi
toare la recentele manifestări 
științifice internaționale de pres
tigiu, precum și prezentarea 
principalelor contribuții ale eco
nomiștilor de renume mondial 
la dezvoltarea disciplinelor eco
nomice. 4. Caiet de documen
tare selectivă. Cuprinde o utilă 
documentare selectivă asupra u- 
nor surse primare, oferind cule
geri de texte originale, traduse 
din literatura economică străină 
și axate pe tratarea sau rezol
varea unor probleme de mare 
actualitate. 5. Buletin selectiv de 
informare asupra activității știin
țifice din A.S.E. Apare semestrial. 
Prezintă contribuțiile cele mai 
semnificative ale cercetării știin
țifice efectuată de studenții, doc
toranzii și membrii catedrelor șî 
laboratoarelor din Academie.



. economie mondială —-------------- -
SUBSTITUIREA IMPORTURILOR

Șl PROMOVAREA EXPORTURILOR -
STRATEGII COMPLEMENTARE

DEZVOLTAREA economico-socială a fiecărei țări depinde 
în mod nemijlocit de punerea plenară în valoare a ca
pacității creatoare a poporului respectiv, a propriilor re

surse materiale, financiare și umane. Efortul propriu reprezin
tă, cu alte cuvinte, latura principală, factorul primordial în 
procesul de dezvoltare. In același timp însă, în condițiile ac
tuale ale economiei mondiale, realitatea demonstrează —■ pe căi 
și sub forme multiple — faptul că nu mai este posibil să se 
disocieze procesul de dezvoltare economică de participarea cît 
mai eficientă la diviziunea internațională a muncii, după cum 
nici participarea la diviziunea internațională a muncii nu mai 
poate fi privită independent de gradul de dezvoltare econo
mică atins. Acestea sînt două laturi care se intercondiționează 
reciproc, bineînțeles în măsuri diferite, în funcție de condițiile 
specifice din fiecare țară.

Legătura condițională dintre schimburile externe și dezvol
tarea economică este pusă în lumină de experiența marii ma
jorități a țărilor lumii, indiferent de mărime, grad de dezvol
tare generală sau regim social-politic. în prezent, importanța 
acestei legături — mai ales cu referire la desfășurarea proce
selor de industrializare — este evidențiată cu pregnanță în 
special în cazul țărilor în curs de dezvoltare. Căci, dacă este 
adevărat că rolul primordial în lichidarea subdezvoltării, în 
asigurarea unor ritmuri corespunzătoare de dezvoltare econo
mică, îl au eforturile proprii depuse de aceste țări, tot atît de 
adevărat este și faptul că dezvoltarea acestora are loc în con
textul relațiilor economice dintre state ; acest lucru nu conduce 
la o contradicție între eforturile proprii și colaborarea interna
țională, ci din contră, la o completare și potențare a primelor 
tocmai pe calea colaborării cu celelalte țări ale lumii.

Această realitate stă și la baza politicii economice a parti
dului și statului nostru. Astfel, recent, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta : „Desigur, vom 
face totul pentru a rezolva, cu forțe proprii, multe probleme de 
energie, de materii prime, în agricultură, de materiale și dife
rite piese și subansamble, de aparatură — și avem capacitatea 
să realizăm acest lucru ; în același timp însă, va trebui să con
tinuăm dezvoltarea relațiilor noastre internaționale"').

Evident, strategiile de utilizare a schimburilor externe în 
procesul de dezvoltare economică diferă de la o țară la alta, 
în funcție de interesele și posibilitățile concrete ale fiecăreia, 
în ciuda nuanțelor și diferențelor specifice, din analiza expe
rienței internaționale rezultă că strategiile respective pot fi 
grupate în două tipuri principale : strategii bazate pe 
substituirea importurilor ; strategii bazate pe dezvoltarea 
exporturilor.

Substituirea importurilor. Importurile joacă un rol impor
tant în procesul de industrializare a unei țări. De regulă însă, 
capacitatea de import a unei țări — mai ales în curs de dez
voltare — este limitată de diverși factori, între care se numără 
în principal nivelul limitat al resurselor valutare ; în acest 
context, iau naștere și se multiplică preocupările în direcția 
înlocuirii anumitor importuri cu produse similare fabricate pe 
plan local.

Substituirea importurilor — prin inițierea și dezvoltarea 
înlăuntrul granițelor naționale a anumitor producții — s-a do
vedit a fi, pe parcursul timpului, un proces firesc, antrenat 
tocmai de orientarea spre diversificarea și dezvoltarea indus
triei naționale. Din cercetarea experienței existente, este ușor 
sesizabil faptul că principala rațiune care stă la baza adoptării 
unei strategii de substituire a importurilor rezidă în preocu
parea de a atenua dezechilibrul extern înregistrat de către ță
rile în curs de dezvoltare, prin reducerea — în termeni rela
tivi — a deficitelor în balanțele comerciale externe, în con
textul menținerii la un nivel satisfăcător a ritmului de dez
voltare în general, de industrializare în special.

La motivele derivate din fluctuația și insuficiența resurselor 
valutare necesare în vederea efectuării importurilor cerute de 
procesul de dezvoltare economică se adaugă și alte preocupări, 

I deseori dificil de cuantificat direct și imediat, cum sînt : valo

rificarea la nivel național, în concordanță cu interesele proprii, 
a resurselor naturale ; diversificarea structurilor economiilor 
naționale ; mai buna utilizare a resurselor de forță de muncă 
și îmbunătățirea structurii ocupaționale a acesteia; reducerea 
gradului de dependență politico-economică față de alte țări 
(deseori foste metropole) etc.

Fără a se respinge de plano unele posibile efecte adverse 
ale strategiei de substituire a importurilor, trebuie avut în ve
dere faptul că, în mod necesar, orice proces de industrializare 
generează — cel puțin într-o anumită măsură — preocupări 
pe această linie ; căci, altfel industrializarea nu ar avea sens, 
nu ar putea lua naștere o industrie națională modernă, viabilă, 
în concordanță cu obiectivele urmărite în ceea ce privește 
dobîndirea, menținerea și consolidarea de către țările în curs 
de dezvoltare a unei reale independențe economice. Dealtfel 
și în etapele ulterioare ale procesului de industrializare substi
tuirea importurilor este utilă, bineînțeles însă cu luarea în 
considerare și comensurarea condițiilor specifice, respectiv a 
posibilităților reale, precum și a efectelor directe și indirecte, 
imediate și de perspectivă, asupra ansamblului economiei 
naționale.

Dezvoltarea exporturilor. Nu este o constatare nouă aceea 
că exporturile au o contribuție notabilă la realizarea creșterii 
economice, la desfășurarea procesului de industrializare în spe
cial, de dezvoltare economică în general ; exemplul oferit de 
Anglia și de alte țări vest-europene încă în secolul trecut și în 
prima parte a celui actual este edificator. Importanța strategică 
a dezvoltării exporturilor iese însă cu pregnanță în evidență 
din analiza experienței ultimelor decenii, mai ales în legătură 
cu țările în curs de dezvoltare. Intr-adevăr, preocupările in 
vederea dezvoltării exporturilor, rezultatele ce pot fi obținute 
pe acest plan joacă un rol însemnat în ansamblul proceselor 
de dezvoltare economică a acestor țări, de unde și adoptarea 
unor strategii specifice în acest sens.

Efectele potențiale pozitive ale majorării desfacerilor în 
străinătate se concentrează cu prioritate pe planul dezvoltării 
industriilor naționale. Astfel, creșterea exporturilor antrenează 
sporirea resurselor valutare acut necesare în scopul procurării 
din import a mașinilor, instalațiilor, echipamentelor și servi
ciilor necesare industrializării. De asemenea, dezvoltarea pro
ducției pentru export poate avea efecte pozitive pe planul 
lărgirii piețelor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare prin 
posibilitățile suplimentare care iau naștere în ceea ce privește 
accesul la tehnici și tehnologii moderne, realizarea unor „eco
nomii de scară" și a unei mai accentuate specializări în pro
ducție. Pe aceeași linie, dezvoltarea exporturilor poate contribui 
în mod substanțial la îmbunătățirea — în condiții de flexibi
litate — a structurii producției industriale naționale, precum și 
la creșterea productivității muncii. Aceasta datorită contactului 
nemijlocit crescînd cu piața externă, cu exigențele acesteia, 
ceea ce generează o mai mare specializare în plan internațio
nal — deci oportunități sporite de adîncire a participării la 
diviziunea internațională a muncii —, precum și efecte pozitive 
indirecte — ca urmare a necesității de aliniere la gradul spo
rit de competitivitate de pe piața mondială — în ceea ce pri
vește costul și calitatea produselor.

în același timp, trebuie menționat că dezvoltarea producției 
pentru export poate antrena efecte pozitive și în ceea ce pri
vește creșterea gradului de dezvoltare în anumite regiuni geo
grafice rămase în urmă, valorificarea într-o mai mare măsură 
la nivel național a resurselor materiale, mai buna utilizare a 
forței de muncă disonibilă și îmbunătățirea nivelului socio-pro- 
fesional al acesteia din urmă etc.

Bineînțeles, în cadrul oricărei strategii vizînd dezvoltarea 
exporturilor trebuie avuți în vedere o serie de factori cu efecte

') Nicolae Ceaușescu, Cuvîntare la marea adunare populară con
sacrată deschiderii anului de învățămînt 1932—1983, în „Scinteia", 
17 septembrie 1982.



ECONOMIE MONDIALĂ ?

potențial stimulative sau restrictive pe planul desfacerilor în 
'străinătate, precum : nivelul general de dezvoltare economică 
1 țării exportatoare (cu implicații în ceea ce privește nivelul 
cantitativ și de competitivitate al ofertei externe) ; beneficiile 
ibtenabile pe planul încasărilor valutare ; posibilitățile și efec- 
ele valorificării locale a resurselor naționale ; obstacole de na

tură tarifară și netarifară care pot afecta vînzările pe nu- 
neroase piețe ; gradul de monopolizare a pieței externe de ca
re marile companii — inclusiv societăți transnaționale — din 

jțările capitaliste dezvoltate ; impactul posibil al insuficiențelor 
fexi.stente, în numeroase cazuri, în ceea ce privește modalitățile 
,și rețetele de 'comercializare, accesul la informații de piață, 
experiența în materie de comercializare pe anumite piețe etc. 

în același timp, considerăm că trebuie menționate și o serie 
le aspecte care dacă sînt necontrolate pot avea unele efecte 
Negative asupra dezvoltării globale. în acest sens, se mențio
nează, deseori, că poate cel mai important efect negativ rezidă 
Jn legarea prea puternică a economiilor naționale pe piața ex- 
jternă, ceea ce poate conduce la o vulnerabilitate ridicată față 
de condițiile adverse ce pot apare pe piața respectivă. în ace
lași timp, orientarea prea accentuată spre export poate condu
ce, uneori, la dezechilibre în structura economiei naționale, prin 
structurarea necorespunzătoare a producției spre produse soli
ditate în exterior, iar nu pe plan intern ; de aici și posibile dis
torsiuni în ceea ce privește raportul producție / cerere internă, 
pe asemenea, având în vedere faptul că, deseori, dezvoltarea 
lanumitor ramuri orientate prioritar spre export are loc pe baza 
unor intrări masive de capital străin, există pericolul unei a- 
normale dependențe a anumitor sectoare-cheie ale economiei 
Rationale de interesele proprii ale firmelor străine — mai ales 
laie societăților transnaționale. Or, astfel de contradicții pot ge- 
Inera efecte nefavorabile nu numai pe plan economic, ci și pe 
^lan politic, afectînd, în cazuri extreme, independența econo- 

,’mică și chiar politică a țărilor respective.
în ciuda neajunsurilor potențiale menționate, realitatea de

monstrează că dezvoltarea exporturilor — inclusiv prin crea
rea unor sectoare sau capacități de producție orientate spre 
piața externă — poate juca un rol important în procesul gene
ral de dezvoltare economică. Pentru obținerea unor rezultate 
cît mai bune pe această linie, este absolut necesară luarea în 
(considerare, de la caz la caz, atît a efectelor pozitive, cît și a 
celor potențial negative ale unei astfel de strategii și evaluarea 
corelată a acestora, în funcție de obiectivele urmărite. De o ma
nieră generală însă, se poate aprecia că, mai ales în condițiile 
actuale, preocupările pentru creșterea și diversificarea expor
turilor nu pot lipsi din nici o strategie coerentă de dezvoltare 
economică globală.

In cele de mai sus am încercat să prezentăm succint conți
nutul și rolul principalelor tipuri de strategii de utilizare a 
schimburilor externe în scopul dezvoltării economice.

Pe baza acestor considerente nu pot fi elaborate soluții uni
ce, absolute, aplicabile la o diversitate de cazuri specifice. A- 
ceasta tocmai ținînd cont de condițiile economice și sociale 

’ foarte diferite de la o țară la alta, de nivelurile variate atinse 
în dezvoltarea generală. Cert este că atît strategiile bazate pe 

.substituirea importurilor, cît și cele care urmăresc cu priorita
te dezvoltarea exporturilor pot avea efecte notabile pe linia 
dezvoltării economice generale.

Cu toate acestea, unele, tendințe de a apela cu prioritate la 
unul sau altul din cele două tipuri de strategii pot fi desprinse 
din experiența internațională.' Astfel, se pare că, dacă într-o 
primă fază a procesului de dezvoltare economică — mai precis 
a procesului de industrializare — substituirea unor importuri 
este de neocolit pentru însăși formarea unei structuri industriale 
•proprii, ulterior tot mai numeroase sînt preocupările vizînd 
impulsionarea exporturilor; dealtfel până la un punct, substitui
rea importurilor reprezintă, practic, și o condiție necesară pen
tru dezvoltarea ulterioară a exporturilor.

j în același timp, în favoarea creșterii prioritare a exporturi
lor pledează necesitatea procurării unor fonduri valutare spo
irile care să fie în măsură să acopere importurile de materii 
prime și materiale la prețuri permanent în creștere, importuri 
■necesare nu numai pentru dezvoltarea economică, dar chiar 
pentru menținerea la nivelurile atinse a activității economice. 

' în legătură cu opiniile exprimate în literatura de speciali- 
itate referitor la legăturile care pot fi stabilite între cele două 
principale tipuri de strategii, acestea converg în special spre 
‘tendința de a le considera drent etape succesive ale nreocună- 
irilor pentru utilizarea schimburilor externe în sprijinul dez
voltării economice, substituirea importurilor aflîndu-se într-un 
îraport de anterioritate față de dezvoltarea exporturilor. Astfel, 
(se susține câ, dacă în etapele inițiale ale dezvoltării substitui
rea importurilor constituie o necesitate absolută, ulterior dez- 
:"voitarea exporturilor trebuie să ocupe locul central în. strategii-

le globale de dezvoltare. Această orientare are la bază elemen
tul temporal, de cronologie și face o distincție nemijlocită în
tre cele două modalități de abordare a schimburilor comerciale 
ca instrument de potențare a dezvoltării economice.

Orientările menționate prezintă o serie de limite, derivate 
din abordarea relativ mecanică a utilizării respectivelor tipuri 
de strategii,. precum și din lipsa unei perspective pe termen 
lung. De aceea, înclinăm să ne alăturăm părerilor conform că
rora substituirea importurilor și dezvoltarea exporturilor nu 
sînt neapărat strategii succesive, ci mai degrabă strategii com
plementare. în sprijinul ideii de complementaritate poate fi 
adus, între alte argumente, și faptul că pe plan științific, teh
nic, economic etc. are loc o evoluție permanentă care, cel pu
țin parțial, se cere a fi preluată și pusă în practică în orice 
țară care urmărește realizarea unei dezvoltări multilaterale și 
echilibrate a economiei sale naționale. în context, deseori se 
vădește mai avantajoasă substituirea importurilor în raport 
cu apelul permanent la importuri propriu-zise, însă cu luarea 
în considerare nu numai a cerințelor pieței interne, ci și a opor
tunităților de export oferite de piața externă. Aceasta atît pen
tru realizarea unor capacități productive de dimensiuni optime 
din punct de vedere economic, cît și pentru obținerea unor 
resurse valutare în măsură să compenseze în parte cheltuielile 
similare efectuate în scopul substituirii importurilor. întotdea
una vor exista sectoare care pot beneficia — în sensul dezvol
tării — de pe urma măsurilor de substituire a importurilor ; 
importantă este însă, în acest cadru, analiza în detaliu a efici
enței directe și indirecte, pe termen mediu și lung, a unor astfel 
de măsuri.

în mod similar, multiplicarea și diversificarea exporturilor 
constituie o componentă permanentă a strategiei de dezvoltare, 
atît datorită necesității valorificării unei părți din producția 
națională pe piața externă, cît și datorită imperativului procu- 

necesare în procesul de dezvoltarerării resurselor valutare 
economică.

în consecință, cele două 
completează reciproc, prin 
nează ele constituind, practic, două laturi ale unei strategii uni
ce de participare la diviziunea internațională în scopul dezvol
tării economiilor naționale. Problema care se pune — și care 
într-adevăr este determinată, între altele, de gradul de dezvol
tare deja atins, precum și de situația economiei mondiale — 
este cea a accentului diferit care poate fi pus fie pe substitui
rea importurilor, fie pe dezvoltarea exporturilor în cadrul pre
ocupărilor de asigurare a unei cît mai susținute dezvoltări eco
nomice, paralel cu îmbunătățirea și adâncirea participării la 
circuitul economic mondial.

Valabilitatea acestei aserțiuni este pusă în evidență de însăși 
experiența României în ceea ce privește utilizarea schimburilor 
economice externe în scopul susținerii procesului de dezvoltare 
în general, de industrializare în special. Astfel, experiența de
monstrează că, atît în trecut, cît și în prezent, fără o anumită 
atenție acordată substituirii importurilor, unele ramuri și sec
toare de importanță cardinală pentru dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale (siderurgie, industria autovehiculelor, anu
mite segmente ale industriei chimice, industria electronică etc.) 
nu ar putea exista și funcționa, ceea ce ar atrage o dependen
ță ridicată față de exterior ; în același timp, și o parte însem
nată a nomenclatorului de export — mai ales în ceea ce pri
vește produsele prelucrate furnizate de industria construcțiilor 
de mașini și de cea chimică — nu ar fi putut exista în lipsa 
unei atari orientări. Invers, în absența unor preocupări susți
nute pe linia creșterii și diversificării producției pentru export 
și a exporturilor propriu-zise, nu ar fi fost posibilă valorificarea 
în condiții cît mai bune a unei părți din producția națională, 
modernizarea și diversificarea structurii economiei naționale și 
nici obținerea unor venituri valutare necesare în procesul de 
dezvoltare economică.

Accentul pus de către partidul și statul nostru, în cadrul 
strategiei generale de dezvoltare economico-socială a Româ
niei, pe laturile participării la diviziunea internațională a 
muncii se află în strînsă corelație cu condițiile specifice, cu 
resursele existente și cu obiectivele concrete urmărite pe acest 
plan. în acest sens, dezvoltarea economică continuă implică și 
va continua să implice și în viitor perfecționarea rezultatelor 
atinse în producție, modernizarea și diversificarea ramurilor și 
sectoarelor economice, inclusiv prin apelul la unele importuri. 
Totodată, în condițiile nivelului de dezvoltare atins, al rezulta
telor obținute pe planul producției materiale, un loc central în 
procesul de dezvoltare economică este jucat de preocupările vi
zând creșterea cantitativă și calitativă a exporturilor, în special 
de produse cu un grad superior de prelucrare.

dr. Adrian CONSTANTINESCU 
Institutul de economie mondială

tipuri de strategii coexistă și se 
prisma efectelor pe care le antre-
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M1CROHIDROCENTRALELE
o posibilă alternativă energetică in zonele rurale

IN ACTUALA CRIZĂ economi
că mondială, majoritatea țârilor 
în curs de dezvoltare sînt nevoite 

să-și reorienteze o serie de priorități, 
să-și regîndească programele și proiec
tele de dezvoltare concepute anterior. 
Ramura energiei electrice se numără 
printre primele sectoare supuse acestor 
transformări. Reînnoirea unor vechi 
tradiții de gospodărire a apelor prin 
microamenajări în zonele rurale, pre
cum și adaptarea experienței acumula
tă în diferite țări ale lumii fac parte 
din preocupările pentru găsirea de noi 
soluții energetice.

Aducerea electricității în zonele ru
rale a constituit un imperativ major în 
aproape toate teoriile creșterii econo
mice iar strategiile adoptate de multe 
țări în curs de dezvoltare acordă un 
statut prioritar necesității electrifică
rii rurale.

Investițiile mari necesitate de con
struirea electrocentralelor contrastează, 
însă, puternic cu disponibilitățile fi
nanciare extrem de limitate ale țărilor 
din lumea a treia. De asemenea, lipsa 
de capacitate tehnologică obligă țările 
în curs de dezvoltare să recurgă în im
porturi costisitoare de tehnologie din 
țările dezvoltate. Sînt cîteva din moti
vele pentru care producția de energie 
electrică în țările lumii a treia conti
nuă să rămînă cu mult în urma necesi
tăților. Dacă pe plan mondial capacita
tea instalată pentru producerea ener
giei electrice ce revine în medie la 1 000 
locuitori era de 433 kW (în 1973), 
disproporția dintre țările în curs de dez
voltare (pe ansamblu, numai 56 
kW/1 000 locuitori, dar cifra include și 
capacități de 3—5 kW/1 000 locuitori în 
Volta Superioară sau Nepal, de exem
plu) și țările industrializate (1 625) este 
grăitoare.

în prezent, numai aproximativ 12 la 
sută din populația lumii a treia locu
iește în zone electrificate. Odată cu spo
rirea puternică a costului energiei elec
trice produsă prin conversia țițeiului, 
a cărbunelui sau a combustibililor nu
cleari, speranța electrificării zonelor 
rurale din țările în curs de dezvoltare 
a început să* se spulbere. Cheltuielile 
mari de construcție și întreținere a sis
temelor energetice bazate pe rețele 
electrice ale marilor electrocentrale 
fac improbabilă îmbunătățirea radicală 
a acestei situații în viitorul previzibil 
Se estimează că în anul 2000 numai 25 
la sută din populația țărilor în curs de 
dezvoltare va trăi în zone electrificate 
prin actualul sistem al rețelelor elec
trice alimentate.de mari electrocentrale.

Rezultatele nesatisfăcătoare și posibi
litățile limitate de dezvoltare au 
determinat multe țări în curs de 
dezvoltare să-și reanalizeze și să-și 
modifice prioritățile acordate efor
turilor de realizare a unor mari 
proiecte energetice costisitoare și, une
ori, chiar să-și modifice întreaga con

cepție de asigurare a energiei electrice 
pe plan național. Utilizarea electrici
tății în zonele rurale pentru irigat, 
tăiatul lemnelor, încălzit, gătit etc. 
prin alimentare cu curent electric din 
sistemul marilor centrale s-a bazat pe 
formula introducerii rapide a tehnolo
giei moderne creată de marea indus
trie pentru sporirea productivității 
muncii în agricultură. în practică, însă, 
în multe cazuri mecanizarea agricultu
rii nu s-a realizat la nivelul dorit iar 
sistemul rețelei electrocentralelor nu 
a putut fi extins sau dacă a fost 
extins — a funcționat ineficient în 
multe din zonele rurale. Pentru a 
justifica și amortiza costul con
struirii de rețele de distribuție în zo
nele rurale, guvernele țărilor în curs 
de dezvoltare sînt nevoite să vîndă 
mari cantități de electricitate, mult 
peste cererea de consum a satelor și 
peste puterea de cumpărare a popu
lației rurale. Se ajunge la paradoxul 
câ energia electrică cea mai scumpă 
trebuie distribuită zonelor cu consumul 
cel mai scăzut și populației cu venitu
rile cele mai mici dintr-o țară și de 
aici apariția unui impediment major 
în dezvoltarea zonelor rurale, respec
tiv creșterea artificială a cheltuielilor 
agricole de producție sau apariția unui 
sistem nerentabil de producție și co
mercializare.

în ultimul timp însă, o serie de pre
ocupări de îmbunătățire a teoriei și 
practicii dezvoltării au adus în prim 
plan o serie de rezolvări neglijate pînă 
acum. Una dintre ele este întrevăzută 
în posibilitatea construirii în zonele 
rurale a unor microbaraje în locul ex
tinderii costisitoarelor rețele electrice 
centralizate- Astfel de soluții reprezintă 
o reluare înnoitoare a tradițiilor de 
gospodărire a apelor, practicate înainte 
de perioada colonială în multe țări în 
curs de dezvoltare, la care se adaugă 
experiența acumulată în epoca con
temporană în diferite colțuri ale lumii. 
Printre țările lumii, abordarea proble
mei gospodăririi resurselor de apă 
în R.P. Chineză, reprezintă o expe
riență unică prin proporțiile în care 
este aplicată. în vreme ce majoritatea 
țărilor în curs de dezvoltare și-au 
concentrat de la început atenția pe 
mari hidro sau termocentrale în spri
jinul industriei grele și pentru a aco
peri cererea urbană de electricitate în 
creșterea rapidă, amînînd pentru o pe
rioadă ulterioară introducerea ener
giei electrice la sate, China și-a orien
tat altfel prioritățile. Evitînd să facă 
mari împrumuturi în străinătate pentru 
a importa tehnologia necesară con
struirii unor mari baraje hidroenerge
tice, China s-a bazat pe forța de mun
că și tehnologia indigenă pentru a con
strui zeci de mii de microhidroamena- 
jări în zonele rurale. Renunțînd, la 

mijlocul anilor 1960, la electri
ficarea rurală prin construirea de mari 
uzine electrice, China a reluat una din 
vechile sale tradiții privind utilizarea 
apelor și în perioada 1968—1981 au 
fost construite peste 110 mii microba
raje, îndeosebi în jumătatea de sud a 
țării, cu climă mai ploioasă. Aceste 
microhidrobaraje reprezintă o capaci
tate instalată de aproximativ 7 500 MW. 
Deși mărimea lor medie este de numai 
72 MW, microinstalațiile energetice dau 
40 la sută din capacitatea hidroelectri
că instalată a Chinei. în peste un sfert 
din teritoriul țării, ele reprezintă prin
cipala sursă de electricitate a popu
lației. Programul continuă în. ritm la fel 
de susținut : pînă în 1990 se prevede 
construirea de microinstalații însumînd 
cite 1 000 MW pe an, iar în. perioada 
1990—2000 — cite 2 000 MW pe an.

în vreme ce marile orașe din țările 
în curs de dezvoltare se confruntă de
regulă cu lipsă de energie electrică și 
apă caldă menajeră, experiența Chinei 
este considerată de specialiștii din ță
rile în curs de dezvoltare o demons
trație a felului în care modelul dez
voltării unor zone rurale concentrate în 
jurul barajelor mici, poate contribui la 
rezolvarea problemelor țărilor lumii a 
treia, țări în care majoritatea covîrși- 
toare a populației locuiește în zone ru
rale. Trebuie însă reținut faptul că efor
turile de construire a microbarajelor 
completează și nu înlocuiesc eforturile 
pe care o țară trebuie să le depună 
pentru valorificarea completă a poten
țialului său hidroenergetic. Microhi- 
drocentralele pot însă să constituie nu
mai o parte din programele integrate de 
gospodărire a apelor și în general de 
dezvoltare economică a zonelor rurale. 
Ele se împletesc cu preocupările de asi
gurare a hranei pentru întreaga popu
lație și a locurilor de muncă pentru forța 
de muncă rurală, cu preocupările pri
oritare ale guvernelor de a sprijini 
dezvoltarea economiei rurale prin mă
suri de stocare a apei, de control asu
pra inundațiilor sau de amenajare a 
unor zone piscicole. în unele țări, au 
fost construite sisteme fără utilaje grele 
sau echipamente costisitoare. Multe din 
componentele microhidro-instalațiilor — 
turbine, conducte, angrenaje — au fost 
construite în ateliere mici, de către 
meșteșugari locali, folosind materialele 
existente pe plan local. în China, expe
riența acumulată a condus la punerea 
la punct a unor modele simple de insta
lații standardizate și deosebit de ieftine. 
Barajele mici aprovizionează cu ener
gie electrică ateliere și mici întreprin
deri care transformă materiile prime 
disponibile pe plan local în produse uti
lizate în zonele 
fabricile rurale 
crează cereale, 

apropiate. Micro- 
din China prelu- 
legume și fructe.

produc săpun, articole de electricitate 
Surplusul de electricitate creat odată cu 
înmulțirea microamenaj arilor hidro-

alimentate.de
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electrice 
utilizat 
nicații, 
ș.a.m.d.

sau de altă natură, este 
pentru iluminat, telecomu- 
activități cultural-educative 
Este, pe de altă parte, o 

modalitate de creare a unor locuri 
de muncă la sate și o contribuție la 
stăvilirea exodului către orașele supra
aglomerate. Microamenajările evită 
problemele ecologice și de ocrotire a 
sănătății pe care le implică marile ba
raje. Reîmpădurirea zonelor respective 
concomitent cu eforturile de control 
asupra eroziunii solului permit evitarea 
colmatării microbarajelor, a apariției 
schistosomiazei datorită înmulțirii mel
cilor de apă, fenomene întîlnite frec
vent în cazul marilor baraje. Mai mult, 
în China microbarajele și canalele de 
irigații sînt folosite și pentru extinde
rea acvaculturii de apă dulce, condu
cted la obținerea unei producții anuale 
de 4 milioane tone pește, adică aproape 
jumătate din producția mondială de 
pește de apă dulce. în această țară, 
peste 10 milioane ha sînt acoperite de 
ferme piscicole de acest gen.

mult 500
1 000 do- 
conven- 
de mari 

națio- 
de mi-croinstalații

R.P. Chineză nu este singura țară în 
curs de dezvoltare care acordă o im
portanță atît de mare amenajării de 
microbidrocentrale electrice. Astfel de 
amenajări sînt recomandate azi de gu
vernele mai multor țări în curs de dez
voltare, mai ales că prezintă avantajul 
că au un cost specific de cel 
dolari / kW față de minimum 
lari / kW în electrocentralele 
ționale. Fără alocații inițiale 
investiții la nivelul economiei 
nale, construirea 
poate impulsiona dezvoltarea generală 
a economiei rurale din țările în curs de 
dezvoltare prin valorificarea celei mai 
abundente, dar cea mai puțin utilizată 
resursă locală — forța de muncă. 
O serie de proiecte terminate re
cent în alte țări în curs de dez
voltare asiatice sau africane confirmă 
rolul pe care îl pot avea microhidro- 
centralele în dezvoltarea zonelor rurale. 
Printre cele mai active se află și țări 
mult rămase în urmă ca Nepalul, țară 
cu o capacitate instalată de numai 5 

kW / 1 000 locuitori și care recent a re
alizat un program pentru construirea 
a 60 mori de apă multifuncționale. Deși 
în concepția dezvoltării de ansamblu a 
unei țări hidroproiectele mici și, respec
tiv, cele mari nu sînt în concurență ci 
complementare unele altora, specialiștii 
consideră că eforturile integrate de dez
voltare prin microhidroamenajări ar 
trebui, de regulă, să preceadă construi
rea marilor baraje. Microcentralele pot 
da naștere, prin interconectare, la veri
tabile verigi autonome, puțin costisi
toare, în compunerea sistemului .elec- 
troenergetic național, în .multe țări în 
curs de dezvoltare. Mulți specialiști în 
probleme de dezvoltare rurală argu
mentează astfel ideea mai largă potri
vit căreia eforturile de asigurare a e- 
nergiei electrice trebuie să aibă în ve
dere atît mari cit și mici hidrocen
trale electrice.

Marin FRĂNCU
I.E.M.

STATISTICĂ INTERNAȚIONALĂ

PROBLEMELE EVOLUȚIEI NUMERICE a forței de mun
că disponibile, ale reproducției sale — simple sau lărgite 
— preocupă tot mai intens nu numai pe demografi, ci și 

ansamblul factorilor de răspundere în domeniul social, politic
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Rata de creștere — realizări și previziuni — a forței de muncă, pe regiuni. în perioada 1960- -2000 (în %)
Bărbați Femei

Regiunea 1960-- 1970— 1980— 1985— 1990— 1995— 196.(1— 1970— 1980— 1985— 1990— 1995—
1965 1975 1985 1990 1995 2000 1965 1975 1985 1990 1995 2000

Țări capitaliste 
dezvoltate
America de Nord 
Europa occidentală

1.0 1,4 1,0 0,7 0,8 0,8 3,1 2,2 1,3 1,2 1,3 1,5
— țările nordice 0,5 0.5 0,4 -0,0 —0,0 0.1 1,3 1,1 0,7 0,3 0,4 0.6
— țările sudice 0,4 1,1 1.0 -0,7 0,8 0,9 1.0 1,6 1.5 1,3 1,4 1,5
Japonia 1,9 1,3 0,5 0,6 0,6 0,3 2,1 1,7 1,0 1.1 1,1 0,6
Alte țări 1,7 1,9 1.5 . 1.7 1,9 2,0 6,1 2,3 1,9 2,5 2,9 2,6
Țări și teritorii în 
curs de dezvoltare
Emisfera occidentală 2,0 2.4 2,5 2,5 2,5 2,6 3,5 3,5 3,8 3,7 3,8 3,8
Africa de Nord 1,5 2,5 3,0 2,8 2.8 2,8 3.1 3,7 4,0 3.8 4.0 4.1
Africa (zona aridă) 2,1 2 1 2,3 2.1 2.1 2,6 1,9 1,8 2,1 2.2 2,2 2,3
Alte țări din Africa 2,3 2 J 2,6 2,6 2,6 2,6 2.0 2,1 2,3 2,3 2,5 2,5
Orientul Mijlociu 2,3 2 5 2.8 3.0 3.1 3.2 3,8 4,0 4.3 4.4 4,6 4.5
Subcontinentul indian 1,4 2.0 2,2 2,2 2,3 2,4 1.9 1,7 1,9 2,0 2.4 2,5
Țările asiatice 
exportatoare de
produse finite 2,1 3,0 2,3 1.7 1,6 1,4 5,5 3,* 2.1 1,8 2,1 2.1
Alte țări din Asia •1,7 2,4 2,5 2.5 2,5 2 3 2,4 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2
Țări socialiste
Din Europa 0,8 1,4 0,9 0.6 0.3 0.7 0,8 1,1 0,5 0,5 0,1 0.9
Din Asia 1,8 1,6 1,2 1,4 1,3 1,1 1,5 1,4 1,3 1-4 1,5 1,3
Sursa : U.N.C.T.A.D., Raport sur le commerce et |e developpnient, 1981, 
și economic din diferite țări. Existența unui excedent sau a unei 
penurii de forță de muncă autohtonă influențează și asupra con
ținutului politicilor social-economice pe plan național, asupra 
caracterului predominant intensiv sau extensiv al creșterii e- 
conomice, determinînd uneori și apreciabile fluxuri migratorii 
ale forței de muncă.

Prevederea evoluției volumului și structurii (pe sexe, pe vîrste, 
profesionale etc.), a forței de muncă permite adoptarea și apli
carea din timp — la nivel național și internațional — a unor 
măsuri menite să asigure o corelație (cantitativă și calitativă) 

crescîndă între disponibilul forței de muncă și cerințele, în con
tinuă modificare, ale dezvoltării economiilor naționale.

O asemenea prognoză, elaborată nu demult sub auspiciile
U.N.C.T.A.D. și reflectată în tabelul alăturat, evidențiază o în
tărire — îndeosebi în perioada 1985-1995 — a discrepanțelor 
dintre țările dezvoltate din lume și cele în curs de dezvoltare, 
în ceea ce privește dinamica forței de muncă. Astfel, în anii 
menționați forța de muncă masculină va cunoaște cele mai 
lente creșteri în America de Nord și în Europa (în țările nordice 
de pe acest continent se va înregistra chiar un ușor recul), în 
timp ce în marea majoritate a țărilor în curs de dezvoltare 
efectivul forței de muncă masculine va spori în ultimele două 
decenii ale secolului într-un ritm mediu de 2,3—3,0%. Și mai 

mare este discrepanța în privința evoluției forței de muncă fe
minine, domeniu în care în numeroase țâri în’ curs de dezvol
tare există încă importante rezerve nevalorificate, ceea ce de 
termină prognozarea — în unele regiuni și subperioade — a 
unor ritmuri medii anuale mergînd pînă la 4,6%, în timp ce în 
regiunile dezvoltate din Europa sau în Japonia ele se vor în
cadra în intervalul 0,3-1,1%. Aceasta înseamnă, între altele, că 
— sub raportul factorului forță de muncă — dezvoltarea exten
sivă își menține potențialul pînă la sfîrșitul secolului în aproa
pe totalitatea țărilor în curs de dezvoltare.

N.P.



INTE-CONJUNCTURI

Sursele energetice neconvenționale
In concluzia unui 

studiu realizat de spe
cialiștii grupului indus
trial Royal Dutch/Shell 
se arată că sursele con
venționale de energie își 
vor menține în conti
nuare un rol preponde
rent deoarece pentru a 
produce petrol din sur
se neconvenționale — 
cărbune, nisipuri asfal-

bilitate la nivel local 
unde cheltuielile pot fi 
restrînse datorită capa
cităților energetice mici 
și acolo unde nu există 
alte posibilități de obți
nere a energiei.

Gazele naturale, care 
acoperă o cincime din 
necesarul energetic al 
lumii nesocialiste vor 
deține un rol în conți-

The Energy Spectrum, ShellSursa :
(după Financial Times). 

tice sau diferite plante 
— costurile de produc
ție sînt încă de 20—50 
ori mai mari decît cos
tul de producție al ți
țeiului din Orientul 
Mijlociu. Obținerea elec
tricității pe bază de 
snergie solară, eoliană 
sau a valurilor revine 
în prezent la 100 dolari 
per baril echivalent. De 
aceea, raportul firmei 
Shell consideră că sur
sele alternative de ener
gie vor avea, cel puțin 
pentru moment, aplica-

Briefing, 1982 

nuă creștere, în funcție 
și de amploarea explclu- 
tărilor care vor fi ini
țiate în zone noi.

O perspectivă bună 
este întrevăzută pentru 
cărbune, care asigură 
în prezent 26 la sută 
din necesarul energetic. 
Consumul anual de cir
ca 2,8 mrd. tone ar pu
tea crește la 5 sau chiar 
7 mrd. tone către sfîrși- 
tul secolului — apre
ciază raportul Shell. Și 
energia nucleară are 
condiții pentru a-și ma-

jora de la 3 la circa 10 
la sută ponderea în ba
langa energetică. Se 
așteaptă să crească și 
capacitățile hidroener
getice, deși pină în pre
zent această sursă de 
energie a fost într-o 
anumită măsură negli
jată.

Biomasa este consi
derată în raportul Shell 
ca oferind un enorm po
tențial ;■ anual, produc
ția de plante (care ar 
putea constitui surse 
de energie reprezintă 
echivalentul ',a de 10 
ori consumul energetic 
anual mondial. Deși este 
greu de prevăzut o în
locuire rapidă a petro
lului, biomasa poate re
prezenta o sursă de 
energie importantă pe 
plan local sau în țările 
nevoite să-și reducă de
pendența energetică.

O perspectivă intere
santă ț/are să aibă ener
gia geotermală, în spe
cial în S.V.A., Mexic, 
Japonia, Filipine și 
America Centrală unde 
există resurse însemna
te și sînt planificate in
vestiții în capacități de 
producție, fără ca aceas
tă sursă energetică să 
aibă curînd un impact 
major asupra balanței 
globale.

In ce privește energia 
solară, în caz că se vor 
pune la punct sistemele 
de valorificare și înma- 
gazinare, va putea con
tribui cu echivalentul 
a 1—2 mii. barili petrol 
pe zi la acoperirea ne
cesităților țărilor indus
trializate pînă în anul 
2000. Probleme încă ne
rezolvate ridică și utili
zarea energiei eoliene și 
a valurilor.

Programe de dezvoltare

Guatemala: diversificarea economiei
OBIECTIVUL major urmărit prin politica promovată 

în ultimii ani, de statuL guatemalez îl reprezintă diver
sificarea economiei, proiectele de investiții preconizate 
dînd imaginea, domeniilor prioritare : extracția țițeiu
lui, valorificarea potențialului energetic al tării, im
pulsionarea producției agricole .dezvoltarea infrastruc
turii transporturilor.

In sectorul petrolier .explorările efectuate în anii 
1980 șl 1981 au dus la descoperirea a noi zăcăminte in 
departamentele Petea șl Alta Verapaz. Producția de 
țiței s-a ridicat în. 1981 la 187 mil tone, iar pentru anul 
1982 se prevede ca nivelul producției să atingă 600 mii 
tone. Investiții de peste 300 milioane dolari sînt pre
văzute în Industria petrolieră în cursul următorilor trei 
ani.

In vederea reducerii dependenței față de Importuri 
se preconizează construirea, pînă Ia sfîrșitul anului 
1983, a primei rafinării a țării, in localitatea El Rancho, 
departamentul EI Progres, volumul investițiilor ridl- 
cîndu-se la 30 milioane dolari. Rafinăria va prelucra 
țițeiul cu un conținut ridicat de sulf extras în Gua
temala, cea mal. mare parte a producției urmînd să 
fie destinată consumului intern.

O atenție particulară se acordă în ultimii ani valo
rificării potențialului hidroenergetic. In acest sens a 
fost elaborat un program pe termen lung cuprinzînd 
două faze de execuție. Prima fază, pentru care a fost 
prevăzut un volum de investiții de 660 milioane dolari, 
a demarat în anul 1977, prin Începerea lucrărilor de 
construire a trei hidrocentrale : Chlxoy (putere insta
lată de 300 MW, cu termen de intrare în funcțiune în 
1983), Agnacapa (90 MW, Intrarea în funcțiune prevă
zută pentru sfîrșitul anului 198-1) șl Quezaltenango 
(55 MW, Intrarea în funcțiune la începutul anului 
1933). Cea de a doua fază, pentru care investițiile au 
fost evaluate la aproximativ un miliard dolari, prevede 
construirea altor două hidrocentrale : Chulac (440 MW' 
șl Xolală (100 MW), termenele de realizare a acestora 
fiind stabilite după anul 1985.

Agricultura continuă să reprezinte sectorul de bază 
al economiei guatemaleze, investițiile fiind orientate 
către creșterea gradului de autoaprovizlonare cu pro
duse agro alimentare, paralel cu sporirea producției 
principalelor produse de export (cafea, trestie de za
hăr, bumbac). în 1982, volumul investițiilor destinate 
sectorului agricol s-a ridicat la aproximativ 160 mili
oane dolari.

In vederea dezvoltării infrastructurii, în transporturi 
se Intenționează construirea unul nou aeroport și a 
unui port comercial la Oceanul Pacific.

între România și Guatemala se dezvoltă relații de 
prietenie și respect reciproc. Intre exporturile din ul
timul timp ale* României în această țară figurează li
vrări de camioane, camionete, microbuze, rulmenți, în
grășăminte chimice și altele.

Rodica Maria RADULESCU

EVOLUȚII MONETARE
ÎN INTERVALUL 27 septembrie — 1 octombrie, dola

rul S.U.A. a înregistrat o tendință de repredere gene
rală față de restul valutelor occidentale.

Deprecierea cea mai accentuată față de dolar a înre
gistrat-o yenul japonez, care, cu o cotație de 268,75 
yenl/1 dolar la închiderea din 1 octombrie se situa cu 
a,7% sub cotațla corespunzătoare din 24 septembrie de 
266,75 yem/1 dolar. Scăderea indicelui producției in
dustriale cu 0,2% în luna august ax:., diminuarea la 984 
milioane dolari a surplusului balanței comerciale (ex
clusiv „invizibilele") în aceeași lună (comparativ cu un 
surplus de 2,33 miliarde dolari în iulie a.c.), au fost 
factori care au influențat negativ poziția monedei ni
pone pe piețele de schimb ; de menționat că Banca 
centrală a Japoniei a intervenit permanent pe piață, 
vînzînd dolari, în încercarea de a menține la cote cît 
mal jo.ase procentul de depreciere a yenului (de alt
fel, rezervele valutare externe ale Japoniei au scăzut 
în septembrie a.c. cu 407 milioane dolari, situîndu-se 
în prezent la circa 24.01 miliarde dolari). Scăderea mai 
SftAentuată, comparativ cu a celorlalte țări vest-euro- 
pene, a dobînzilor în Anglia, a determinat șl o evolu
ție corespunzătoare a cursului lirei sterline pe nlețele 
valutare, a cărei cota* ie în raport cu dolarul S.U.A. se 
situa la închiderea săDtămînii la 1,6950 dolari h Ură. în 
depreciere cu 0.6% față de cursul de referință de 1.7059 
dolari/1 liră. Francul belgian șt lira italiană se situau 
la închiderea din 1.10.82 la un procent de depreciere de 
0,5% în relația cu dolarul S.U.A.. resnectiv la 48.93 
francl/1 dolar (48.71 frandft dolar cursul de referință) 
șl 1418 lire/1 dolar (1412 lire/1 dolar pe 24 setptem- 
bri ei.

Marca vest-germană, care a trebuit să suporte șl eve-

Evoluția cursurilor principale
lor valute occidentale față de 
dolarul S.U.A. în perioada 
37 EX—1 X 1982 ; bază : 24 IX

1932

nlmentele politice determinate de schimbarea echipei 
guvernamentale, după ce a cotat la fixlngul din 28 sep
tembrie la 2,5408 -mărci/1 dolar — cel mal scăzut nivel 
în ultimele 13 luni în raport cu dolarul — s-a redre
sat spre sfîrșitul intervalului analizat pînă la 2,5225 
mărci/1 dolar, curs care a reprezentat o depreciere de 
numai 0,1% față de cel de referință de 2,52 mărcl/1 do
lar.

Noile atacuri asupra francului francez au determinat 
și noi recorduri d.e depreciere în relația cu dolarul 
S.U.A. — respectiv fixingul din 28 septembrie de 7.1840 
franci/1 dolar, pentru, ca ulterior zvonurile privind 
eventualele măsuri pe linia controlului mișcărilor de 
capital (în sensul încurajării intrării lor în Franța) să 
determine o revenire a. cursului francului -pînă la un 
nivel apropiat celui de referință, de cca 7,12 franci/1 
dolar.

Dobînzile la. depozitele în principalele eurovalute, pe 
termen de 6 luni au înregistrat scăderi generale (se 
dau nivelele din 1 octombrie comparativ eu cele de la 
închiderea dtn 24 septembrie ; 12 ș! 12,5625% la eu- 
rodolar, 10,5625 și 11% la eurolira sterlină, 8 șl 8,125% 
la euromarca vest germană și 4,875 și 5,0625% la euro- 
francul elvețian.

Prețul aurului a manifestat aceeași tendință descen
dentă din intervalele anterioare, al doilea fixing de la 
Londra din ziua de 1 octombrie de 402 dolari/uncie fiind 
cu 29 dolari/uncie sub cei corespunzător din 24 septem
brie a.c.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU



MOOORAMA

Implicațiile crizei

PRIMUL șoc petrolier a obligat in
dustria occidentală la luarea unor mă
suri drastice de adaptare, printre ele 
numărîndu-se : restructurarea indus
triei, introducerea de noi tehnologii, 
reducerea mai puternică a activității 
productive, în condițiile în care în ță
rile din cadrul O.C.D.E. există un mare 
număr de șomeri, ajuns astăzi la a- 
proape 30 milioane.

Deși se poate afirma că sporirea 
productivității muncii este motorul 
creșterii economice, ea nu poate con
stitui singură răspunsul la ieșirea din 
criză ; o politică de modificare a struc
turilor economice și adoptarea unor noi
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ÎN actualul cincinal efortul con
structorilor bulgari se concentrează a- 
supra intensificării activității pe baza 
automatizării unor procese de produc
ție și mecanizării globale a lucrărilor 
de construcții, urmărindu-se scurtarea 
termenelor de execuție, „ușurarea" 
clădirilor și echipamentelor cu care 
sînt dotate acestea și reducerea consu
murilor de energie — toate în condi
țiile creșterii productivității muncii.

Ponderea lucrărilor executate prin 
me., indus triade eficiente urmează să 
sporească de la 34°/< la începutul cin
cinalului, pînă la 80°/i din totalul aces
tora la sfîrșitul anului 1985 ; va fi asi
gurată astfel nu numai accelerarea pro
ceselor de execuție, dar și facilitarea 
viitoarelor operații de restructurare 
sau de modernizare a construcțiilor. De 
menționat că, în perioada 1981-1985 a- 
proximativ 70-75% din totalul locuin
țelor vor fi construite prin metoda an- 
sarriblării panourilor.

Concomitent, se va extinde automa
tizarea proceselor de producție în in

DATELE statistice privind tonajul 
navelor lansate în fiecare an pe plan 
mondial (corelate cu cifrele referitoare 
la tonajul global al navelor aflate în 
construcție) evidențiază că — după ce ■

Bulgaria: orientări 
in dezvoltarea 
construcțiilor 

tehnologii reprezintă, de asemenea ori
entări fundamentale.

Țara care s-a adaptat cel mai bine 
la noile condiții impuse de criză a fost 
Japonia aceasta a reușit — așa cum 
reiese și din graficul alăturat — creș
teri atît la indicatorul productivitatea 
muncii, cît și la cel al ocupării forței 
de muncă (în ultima perioadă mențio
nată). In mod semnificativ, relevă re
vista engleză „The Economist", din 
1979 încoace în Japonia productivitatea 
muncii a crescut cu 22%, în timp ce 
numărul locurilor de muncă a sporit cu 
2,5%.

Majoritatea celorlalte țări capitaliste 
dezvoltate prezintă,, însă, creșteri rela
tiv modeste ale productivității, însoțite 
de reduceri considerabile ale ocupării 
forței de muncă.

dustria materialelor de construcții, ceea 
ce va permite sporirea și diversificarea 
volumului acestora în vederea satisfa
cerii cerințelor interne și de export. în 
acest domeniu se află în curs de des
fășurare cercetări privind automati
zarea proceselor tehnologice din indus
tria cimentului, utilizarea în producția 
de materiale de construcții a deșeuri
lor rezultate în metalurgie, în indus
tria chimică și în sectorul energetic, 
reducerea consumului de energie la 
uscarea și arderea articolelor de cera
mică cu destinație industrială ș.a. Un 
rol nu mai puțin important joacă, per
fecționarea ansamblului lucrărilor de 
concepție, mergînd de la unificarea di
verselor elemente de construcție, tre- 
cînd prin aplicarea metodelor moderne 
de proiectare și terminînd cu îmbună
tățirea structurii funcționale a birouri
lor de proiectare.

Evoluții în construcțiile 
navale 

a atins nivelul maxim în 1975 — tona
jul a scăzut an de an pînă la o treime 
în 1979 (vezi tabelul) ; în ultimii doi 
ani se schițează o tendință de înviora
re a activității în domeniul construcții
lor navale, îndeosebi în Japonia, Core-

Nave lansate (în mii t.r.b.)

1975 1979 1980 1981
Total mondial*) 34 203 11 458 13 572 17 033

din care :
— Japonia 17 740 4 249 7 308 9 140
— R.F.G. 2 545 374 461 665
— Suedia 2 470 461 326 605
— Spania 1 633 512 510 605
— Franța 1 315 728 328 246
— Anglia 1 294 608 242 342
— Norvegia 1 035 260 315 278
— S.U.A. 1 006 706 547 298
— Danemarca 983 199 225 306
— Olanda 944 183 125 175
— Coreea

de Sud 435 441 626 1 207
*) Fără U.R.S.S. și R.P. Chineză.
Sursa : U.N., Monthly Bulletin of Statistics, 

June 1932

ea de Sud, R. F. Germania, Finlanda, 
Iugoslavia și alte țări- Situația rămîne 
însă în continuare precară, ținîndu-se 
seama de faptul că în anul 1981, în 
țări ca Danemarca, Finlanda, R.F.G., 
Japonia, -Coreea de Sud, Olanda, Sue
dia ș.a. tonajul navelor aflate pe șanti
er era inferior sau depășea doar cu pu
țin pe cel al navelor lansate în același 
an.

Reducerea consumurilor 
materiale

CHELTUIELILE materiale constituie 
după cum se știe o componentă de 
bază a costului producției industriale ; 
în cazul economiei poloneze reducerea 
cu 1% a acestor cheltuieli ar asigura 
un spor de 3% al producției nete. Un 
rol important joacă aici — scrie revis
ta Gospodărită materialowej — com
plexul acțiunilor de influențare de la 
nivel central a evoluției costurilor ma
teriale.

Pînă în prezent, relevă revista, princi
palele instrumente utilizate în acest 
sens, în practica conducerii economiei 
sînt : elaborarea și aplicarea de progra
me speciale de economisire a materiilor 
prime, materialelor și energiei ; trans
formarea planificată a structurii pro
ducției în vederea reducerii necesaru
lui de materii prime și materiale ; ori
entarea corespunzătoare de la centru 
a tematicii cercetărilor științifice ; sta
bilirea de norme și normative privind 
consumul de materiale, combustibili și 
energie; reglementările în domeniul 
standardizării și al calității produselor, 
care influențează asupra consumului de 
materiale fie în procesul fabricării lor, 
fie în cel al utilizării (exploatării) pro
duselor resoective ; interzicerea folosi
rii unor materiale în fabricarea anumi
tor produse.

.Revista apreciază, de asemenea că 
este necesar în același timp să fie de
pistate și revizuite acele măsuri și re
glementări, care frînează deplina utili
zare a tuturor posibilităților de reduce
re a consumurilor materiale, aplicarea 
eficientă a instrumentelor menționate 
.anterior.
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Sînteți oricînd binevenit in noile magazine AUTO-MOTO-VELO ale întreprinderii de desfacere a 

materialelor sportive.



ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

participă la tragerile de amortizare, acor- 
fiecare combinație de litere ieșită la tragereAsigurarea mixtă de viață constituie un sprijin bănesc pen

tru cel care o contractează, în cazul pierderii sau reducerii ca
pacității sale de muncă în urma unui accident, sau pentru 
familia sa, in cazul decesului asiguratului din orice cauză. Tot
odată, o astfel de asigurare dă posibilitatea asiguratului să 
economisească in mod planificat o anumită sumă de bani pe 
care o va primi la expirarea duratei asigurării.

in scopul de a răspunde unor cerințe ale populației, asigu
rarea mixtă de viață se practică și în alte trei variante, realizate 
prin extinderea protecției asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea sumei asigurate in cazul surve
nirii unor anumite categorii de evenimente asigurate, ori prin 
prelungirea in timp a prestațiilor A.D.A.S.

• Asigurarea familială mixtă de viață dă posibilitatea cu
prinderii in asigurare a tuturor membrilor de familie in virstă 
de Ia 5 la 65 de ani, oricare din aceștia puțind incasa suma 
asigurată, in funcție de evenimentul asigurat intimplat.

• Asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente 
este o variantă la care suma asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse in această asigurare.

• Asigurarea mixtă de viață cu indemnizație pentru 
urmași garantează persoanelor înscrise în poliță primirea eșalo
nată a unor sume de bani. In baza acestei asigurări, se poate 
primi: jumătate din suma prevăzută in poliță, la decesul asi
guratului ; o indemnizație anuală de 10% din suma asigurată, 
pînă la expirarea asigurării ; a doua jumătate a sumei asigu
rate, la termenul de expirare a asigurării.

Asigurările mixte de viață prezintă o serie de caracteristici 
comune, dintre care enumerăm :

• Sînt accesibile tuturor persoanelor în virstă de la 16 pînă 
la 65 de ani.

• Se pot contracta pe termene de la 5 la 15 ani.
• Primele de asigurare sînt diferențiate în funcție de vîrsta 

persoanei ce se asigură, de durata poliței de asigurare și de 
mărimea sumei asigurate, puțind fi achitate și in rate.

• La expirarea asigurărilor la care primele au fost plătite 
pentru întreaga durată prevăzută in poliță, asigurații primesc 
sumele asigurate concomitent cu o indemnizație de 10%.

• Asigurările 
dîndu-se pentru 
1000 de lei.

• Dacă asiguratul a suferit un accident — chiar în prima zi 
după intrarea în vigoare a asigurării — de pc urma căruia s-a 
stabilit o invaliditate permanentă (fie imediat, fie in decurs de 
1 an de la accident), primește de la A.D.A.S. întreaga sumă asi
gurată înscrisă în poliță, dacă invaliditatea este totală, sau o 
parte corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, dacă 
invaliditatea este parțială. După încasarea acestor sume, asi
gurarea nu incetează ci rămîne mai departe în vigoare pentru 
întreaga sumă înscrisă în poliță și pentru toate drepturile ce 
decurg din aceasta, sumele ulterioare acordîndu-se la A.D.AJS. 
independent de cele pentru invaliditate permanentă.

• In cazul in care in urma unui accident s-a stabilit un 
grad de invaliditate permanentă mai mare de 50%, asiguratul 
nu mai plătește prime de asigurare, pînă la expirarea duratei 
poliței.

• Asiguratul are posibilitatea de a modifica, pe parcursul 
duratei asigurării, datele prevăzute în poliță referitoare la 
beneficiarul asigurării, mărimea sumei asigurate, durata asigu
rării, precum și de a transforma asigurarea prin trecerea de la 
o formă la alta.

• Asigurarea se poate repune în vigoare prin plata dintr-o
dată sau în rate 
prin prelungirea , .
ția in care, din diferite motive, plata primelor a fost întreruptă 
timp de pînă Ia 3 ani.

Pentru a beneficia neîntrerupt de toate foloasele ce le oferă 
asigurările mixte de viață, este necesar ca ratele de primă să 
fie achitate termenele stabilite.

In acest scop se poate folosi forma de plată pe bază de 
„consimțămint scris", prin împuternicirea ce se dă de către asi
gurat lucrătorilor care efectuează plățile de retribuții de a 
achita Administrației Asigurărilor de Stat, din drepturile sale, 
primele, atît pentru asigurările în curg cît și pentru cele pe care 
le va încheia sau reînnoi.

Pentru informații suplimentare și pentru contractarea 
asigurări, vă puteți adresa responsabililor cu asigurările 
unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare 
direct, oricărei unități A.D.A.S.

a primelor de asigurare rămase neachitate, ori 
termenului de expirare a asigurării, in situa-

de 
din 

sau,

Lei 5
(inclusiv suplimentul) .


