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colaborare prietenească dintre popoarele român și bulgar

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAIIȘESCU,



„Plenara Comitetului Central a dezbătut și adoptat 

hotărîri de însemnătate deosebită cu privire Io dezvoltarea 

economică și socială a țării și la perfecționarea conducerii 

societății noastre socialiste. Hotărîrile și măsurile stabilite 

au drept scop înfăptuirea neabătută a prevederilor 

Congresului al Xll-lea, a Programului partidului privind 

făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și 

înaintarea României spre comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU

ORIENTĂRI FUNDAMENTALE
PENTRU PROGRESUL ECONOMICO SOCIAL 

AL PATRIEI
SAPTĂMÎNA trecută, în pregătirea apropiatei Conferințe

Naționale a partidului, s-au desfășurat lucrările unei im
portante plenare a Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, căreia i-au fost supuse spre dezbatere și adop
tare documente de o însemnătate deosebită pentru progresul 
economico-social al țării. Caracterizată printr-o angajare fermă 
a participanților în înfăptuirea politicii partidului, exprimînd 
unitatea puternică, de neclintit, a partidului, a întregului popor, 
în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, recenta plenară se deta
șează prin cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor sale de 
secretarul general al partidului. Document de o înaltă ținută 
științifică, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu face o 
profundă și realistă analiză a activității desfășurate în etapa pe 
care am străbătut-o din actualul cincinal și expune cu claritate 
direcțiile și orientările de bază ale dezvoltării economiei româ
nești în perioada imediat următoare. Reiese, din nou, din cuvîn
tarea secretarului general al partidului temeinica sa cunoaștere 
a cerințelor și necesităților economiei noastre naționale în con
textul dificil pe care îl străbate întreaga, economie mondială, 
capacitatea sa de a elabora o strategie a dezvoltării care să ate
nueze cît mai mult influențele negative ale situației de criză care 
se înregistrează pe plan mondial, de a contracara cu propriile 
noastre resurse și posibilități aceste influențe pe care inevitabil 
le resimte și țara noastră. De altfel, așa cum au subliniat toți 
participanții la dezbateri, cum se precizează în Hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.R., plenara a dat o înaltă apreciere contri
buției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la soluționarea 
problemelor majore ale dezvoltării economico-sociale a țării, 
stimulînd, prin propriul său exemplu, energiile și forțele crea
toare ale națiunii, mobilizînd toate resursele în vederea reali
zării unei noi calități a muncii și vieții poporului. Un rol esențial 
a avut secretarul general al partidului în elaborarea planului 
pe 1983, care s-a desfășurat sub conducerea sa directă, nemijlo
cită, în fundamentarea realistă, riguros științifică, a obiectivelor 
anului viitor, obiective care se încadrează pe deplin în preve
derile actualului cincinal, în politica partidului consacrată 
ridicării permanente a bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor, înfloririi continue a patriei în deplină libertate și 
independență, sporirii prestigiului și rolului României socialiste 
în lume.

Expunînd principalele realizări ale primilor doi ani ai cinci
nalului tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că eforturile au 

ale economiei, finalizarea investițiilor începute în perioada ante
rioară și reducerea duratei de realizare a acestora, reducerea 
consumului de resurse energetice și de materii prime și mate
riale, limitarea importurilor pe devize liber convertibile și inte
grarea mai rapidă în fabricația internă a unor produse prove
nind anterior din import. Ținînd seama de faptul că în primii 
doi ani ai cincinalului, criza economică mondială, care a dus la 
reducerea activității productive în numeroase țări ale lumii s-a 
agravat, orientările de mai sus au vizat să diminueze cît mai 
mult influențele nocive exercitate și asupra economiei româ
nești. Și deși ritmul de dezvoltare a fost ceva mai mic decît cel 
prevăzut anterior, accentul pus pe asigurarea unui echilibru 
stabil între diferite ramuri ale economiei, pe laturile calitative și 
pe eficiență a avut efecte deosebit de pozitive deoarece atît în 
1981 cît și pentru 1982 au fost asigurate balanțe comerciale 
active, anul acesta urmînd să se încheie cu un sold activ al 
balanței comerciale de 1,8 miliarde dolari. Pe ansamblu, apre
cia secretarul general al partidului, în primii doi ani ai cin
cinalului au fost obținute rezultate satisfăcătoare, iar în 
unele ramuri chiar bune, dar ele trebuie considerate ca o 
bază pentru a merge mai departe, pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea, pentru ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Deosebit de important este faptul că realizînd cu fermitate 
politica științifică a partidului, îndeosebi în ultimii 10 ani a fost 
realizată o industrie puternică, modernă, capabilă astăzi să 
rezolve orice problemă privind dotarea economiei naționale la 
nivelul tehnicii mondiale, și practic, aceasta constituie 
coloana vertebrală a întregului nostru progres multilateral pre
zent și viitor. „Se poate spune, preciza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea sa la plenară, că dacă în această 
perioadă nu am fi acordat atenția corespunzătoare dezvoltării 
unei industrii puternice, pe baza tehnicii celei mai înaintate, am 
fi rămas în urmă pentru o lungă perioadă — și, poate, cu greu 
am fi putut recupera în viitor această rămînere în urmă, ținînd 
scama de situația din economia mondială".

Tocmai pe aceste temelii trainice ce au fost așezate economiei 
românești, planul pe 1983 prevede ridicarea țării noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare. în datele cele mai sintetice producția 
industrială va crește anul viitor cu 6,6%, producția netă cu 8%, 
producția agricolă cu 5,1—5,6%, produsul social cu 4%, iar veni
tul național cu 5%. Trebuie să ținem seama că deși aceste 



cu potențialul considerabil mai mare al economiei noastre ele 
reprezintă, în mărime absolută, creșteri incomparabil mai mari. 
Mai mult, în condițiile în care marea majoritate a țărilor lumii 
— atît dezvoltate cit și în curs de dezvoltare— se înregistrează 
și se anticipează și pentru viitor creșteri zero sau chiar nega
tive, ritmurile stabilite prin plan și pe care, dat fiind realismul 
deplin al politicii partidului nostru avem convingerea fermă câ 
le vom realiza întocmai, constituie adevărate performanțe.

în ampla sa cuvîntare secretarul general al partidului a 
fundamentat magistral principalele direcții pe care poporul 
nostru trebuie să își angajeze eforturile pentru realizarea obiec
tivelor de certă însemnătate pe care ni le propunem. în deplin 
consens cu hotărîrile Congresului al XII-lea privind asigurarea 
independenței energetice a țării, planul pe 1983 prevede conti
nuarea dezvoltării mai puternice a surselor energetice interne, 
astfel încît anul viitor ele vor contribui cu peste 90% la acope
rirea necesarului de combustibil și energie. De asemenea, se va 
dezvolta în ritmuri mai înalte baza de materii prime și mate
riale. Dar, atrăgea atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, și aceasta 
constituie o sarcină primordială pentru toți oamenii muncii, este 
necesar să se acționeze cu și mai multă hotărîre pentru redu
cerea consumurilor materiale, pentru creșterea randamentului 
și a indicelui de folosire a materiilor prime și materialelor, 
pentru recuperarea și refolosirea acestora, ca și a pieselor și sub- 
ansamblelor. „Trebuie să înțelegem, sublinia secretarul general 
al partidului, că problema aprovizionării materiale în vederea 
dezvoltării activității economice — și sociale trebuie soluționată 
punind un accent deosebit pe sursele proprii, pe economii, pe 
refolosirea materialelor".

O atenție cu totul specială a acordat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea sa problemelor creșterii productivității 
muncii, ale folosirii cît mai eficiente a forței de muncă. Subli
niind faptul că nivelul productivității muncii nu corespunde pe 
deplin dotării tehnice înalte a industriei noastre, în cuvîntare se 
subliniază că această situație este o urmare a unei necorespun
zătoare repartizări a forței de muncă — în unele ramuri sau 
sectoare există un surplus de forță de muncă de 10—15%, iar în 
unele locuri de 40—50% — în timp ce în altele, industria extrac
tivă, de construcții etc., se manifestă o acută lipsă de forță de 
muncă. în același timp se înregistrează carențe și în ceea ce 
privește pregătirea forței de muncă, în special pentru sectoarele 
minier și energetic pentru care asigurarea cadrelor necesare nu 
a ținut pasul cu importantele programe de dezvoltare realizate 
în ultimii ani și prevăzute în viitor. Multe neajunsuri din aceste 
sectoare preciza secretarul general al partidului, se datorase 
lipsei de cadre, atît pentru întreținere cît și de conducere. De 
aceea, se subliniază în cuvîntarea rostită la plenară, trebuie să 
fie luate măsuri hotărîte pentru o bună repartizare a forței 
de muncă, pentru a asigura cadrele necesare pentru sectoarele 
de activitate, aceasta fiind una din condițiile esențiale pentru 
creșterea productivității muncii, a eficienței activității productive.

Referindu-se pe larg la domeniul agriculturii în cuvîntare 
sînt analizate principalele sarcini care revin acestei ramuri atît 
de importantă pentru economia noastră națională în vederea 
ridicării rapide a producțiilor, pentru valorificarea optimă, 
deplină, a tuturor condițiilor favorabile de care dispunem, pen
tru o cît mai bună aprovizionare a populației cu produse agro- 
alimentare și a industriei cu materii prime. Sînt abordate în 
acest sens principalele direcții de acțiune atît în ceea ce pri
vește producția vegetală, folosirea cît mai bună a fondului fun
ciar, apărarea, întreținerea și ameliorarea acestuia, dezvoltarea 
zootehniei, asigurarea resurselor de furaje etc. „Avem toate 
condițiile, preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu, și consider că 
trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea neabă
tută, în toată complexitatea sa, a programului din domeniul 
agriculturii, în vederea înfăptuirii noii revoluții agrare".

Desigur, realizarea programelor de dezvoltare este strîns 
legată de modul cum se înfăptuiesc investițiile. După cum reiese 
din proiectul planului pe 1983, volumul investițiilor va rămîne 
practic la nivelul anului 1982. Dar în timp ce la unele ministere 
se va înregistra chiar o reducere a acestora, la altele, în spe
cial la cele de care depinde realizarea independenței energetice 
a țării, lărgirea bazei interne de materii prime, creșterile sînt 
deosebit de importante. Aceasta va impune măsurt hotărîte, 
ferme pentru buna organizare a' activității în sectoarele respec
tive. Așa cum preciza secretarul general al partidului, princi
palele orientări în domeniul investițiilor trebuie să fie concen
trarea forțelor pentru terminarea investițiilor începute, punerea 
La termen în producție a capacităților prevăzute prin plan și 
chiar devansarea unora dintre ele, pentru realizarea unor inves
tiții care asigură creșterea nivelului tehnic, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, reducerea consumurilor energetice 
și materiale.

De o deosebită însemnătate pentru economia noastră națio
nală este activitatea de comerț exterior. După cum se prevede 
prin proiectul de plan, în anul 1983 activitatea de comerț exte
rior urmează să crească cu 14%, din care exportul cu peste 18%, 
iar importul cu 8%. Aceasta va permite realizarea unei balanțe 
comerciale active, ceea ce va permite ca anul viitor să reducem 
datoria externă cu circa 20%, urmînd ca în anii 1984—1985 să 
achităm înainte de termen o parte din datoria externă, în ve
derea lichidării depline a acesteia în anii următori. Referindu-se 
la aceste probleme, secretarul general al partidului a făcut o 
amplă analiză asupra sarcinilor ce revin tuturor celor ce concură 
la realizarea eficientă a activității de comerț exterior, a expus, 
odată mai mult, principalele direcții ale politicii comerciale 
externe a României socialiste, a dorinței sale de intensificare a 
relațiilor sale economice internaționale, pe baze reciproc avan
tajoase, cu alte state ale lumii.

Desigur toate obiectivele stabilite prin proiectul de plan 
pentru anul 1983 sînt subsumate scopului fundamental al poli
ticii partidului nostru — creșterea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Astfel, la sfîrșitul anului viitor retribuția medie 
reală a personalului muncitor va fi mai mare cu 4% față de 
anul 1980, iar veniturile reale ale țărănimii cu circa 10%. Volu
mul desfacerii de mărfuri prin comerțul socialist va crește cu 
aproape 3% față de anul în curs, și se va realiza un amplu 
program de construcții însumînd 180 000 de locuințe precum și 
numeroase obiective social-culturale.

în prima jumătate a actualului cincinal s-a desfășurat și o 
amplă activitate de perfecționare a conducerii economiei noas
tre naționale. Au fost adoptate o serie de măsuri economico- 
financiare pentru aplicarea mai fermă a noului mecanism 
economico-financiar și de întărire a autoconducerii și auto- 
aprovizionării, a fost încheiată acțiunea de îmbunătățire a pre
țurilor de producție, producția agricolă a fost așezată pe baze 
economice rentabile. Continuînd aceste preocupări, actuala ple
nară a C.C. al P.C.R., în temeiul hotărârilor plenarei din iunie a 
C.C. al P.C.R., a dezbătut și adoptat proiectul de Lege privind 
participarea cu părți sociale, a oamenilor muncii din unitățile 
economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare eco- 
nomico-socială și propunerile privind reorganizarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Prevederile proiec
tului de lege la care ne-am referit, elaborat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost supus în prezent dezbaterii 
oamenilor muncii. El reprezintă o nouă manifestare a democra
ției socialiste, a creșterii rolului oamenilor muncii în conducerea 
unităților, a întregii societăți, asigură un conținut' nou, supe
rior, calității de proprietari ai oamenilor muncii din patria noas
tră. La rîndul său îmbunătățirea organizării și activității Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, faptul că i 
se vor conferi largi atribuții ca organism superior de analiză, 
coordonare și control, de Cameră legislativă a partidului și a 
statului, de adevărat parlament economic, care va dezbate și 
aproba toate legile cu caracter economic se înscrie de asemenea 
în cadrul perfecționării conducerii societății noastre. în aceste 
măsuri se concretizează viziunea ș.tiințifică, de un profund 
democratism, a secretarului general al partidului conform căreia 
tocmai oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, le 
revine misiunea de a conduce societatea, de a-și construi con
știent propriul lor viitor. „Trebuie să avem în vedere că forța 
partidului nostru, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, presti
giul său, constau tocmai în faptul că acționează permanent în 
strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu celelalte categorii so
ciale, cu întregul popor, că întreaga activitate a partidului este 
pusă în slujba poporului, a construcției socialiste, a bunăstării 
și fericirii întregii națiuni, a întăririi independenței și suve
ranității țării".

Recenta plenară a C.C. al P.C.R. a deschis o perioadă de 
muncă încordată pentru finalizarea cu cele mai bune rezultate 
a planului pe anul acesta, pentru pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor, o perioadă de intensă activitate politică 
în care pe lîngă Conferința Națională a partidului, eveniment 
de majoră semnificație în viața partidului și poporului nostru, 
vor avea loc alegerile pentru consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale precum și aniversarea ă 35 de ani de la 
proclamarea Republicii. Evenimente care dinamizează con
științele și forțele tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ferm hotărîți să facă totul, ca și pînă acum, pentr.u 
a răspunde chemării secretarului general de a acționa pentru 
înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare continuă a 
patriei noastre, de întărire a forței sale economice, de ridicare 
a nivelului de trai material și spiritual al poporului, de întărire 
a independenței și suveranității sale.

N. IONESCU



ECONOMIE NAȚIONALĂ B— 

în lumina sarcinilor cuprinse in cuvintarea tovarășului
Nfcoîae Ceausescu la plenara C.C. al P.C. R.

Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

Valorificarea resurselor interne
pentru realizarea producției fizice

— 0 valoroasă experiență in promovarea creației tehnice origjnale —

9 In premieră națională la Exploatarea minieră Baia Sprie — 5 
noi tipuri de utilaje de perforare și susținere cu caracteristici și perfor
manțe la nivelul tehnicii moderne @ Mecanizarea totală a procesolor teh
nologice cu mașini autopropulsate de mare productivitate ® Rezultatele 
înregistrate în 8 luni confirmă estimările și pledează pentru extinderea 
tehnologiei originale, cu grad ridicat de eficiență, în unitățile din secto
rul extracției minereurilor neferoase.

IN PROCESUL DEZVOLTĂRII 
economiei românești, o atenție 
primordială este acordată folo

sirii cu eficiență ridicată a tuturor re
surselor, asigurării cu materii prime în 
proporție cît mai mare din resurse pro
prii. Sînt probleme care au fost abor
date din nou, cu insistență, la plenara 
C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie a.c. în 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, secre
tarul general al partidului arăta : „După 
cum reiese din pian, în anul 1983 se 
va dezvolta mai puternic baza de ma
terii prime și materiale. Este necesar ca 
și în acest domeniu ministerele și con
siliile populare să acționeze cu toată 
răspunderea și fermitatea pentru reali
zarea programelor și subprogramelor 
adoptate".

în acest cadru, unitățile productive 
din sectorul extracției minereurilor de
pun eforturi intense în vederea meca
nizării proceselor tehnologice, creșterii 
productivității și obținerii unor indica
tori tehnico-economici cît mai favo
rabili. Pentru aplicarea unor tehnolo
gii de extracție moderne cu parametri 
ridicați, încă din anul 1975 în cadrul 
Exploatării miniere Baia Sprie, a fost 
constituită o grupă de cercetare, pro
iectare și producție, în cadrul căreia au 
fost realizate cinci tipuri de utilaje de 
perforare și susținere cu caracteristici 
și performanțe la nivelul tehnicii ac
tuale. Cu aceste mașini de concepție 
proprie s-a experimentat săparea și sus
ținerea unor lucrări miniere cu secțiuni 
mari, între 15—20 mp, confirmîndu-se 
astfel că zăcămîntul de la E. M. Baia 
Sprie, și probabil nu numai acesta, se 
pretează la o mecanizare totală a pro
ceselor tehnologice cu mașini auto
propulsate de mare productivitate.

Rezultatele bune obținute în urma 
acestor experimentări, cît și studiile 
ulterioare întreprinse de colectivele teh
nice din unitate au condus la aplicarea 
unei noi tehnologii de extracție a mi
nereurilor din filonul principal, orizon
tul XV, cu utilaje autopropulsate cu ac
ționare diesel-hidraulică în lucrări cu 
secțiuni mari. Trăsătura caracteris
tică a noii tehnologii este utiliza
rea complexelor de mașini auto
propulsate, în toate procesele teh
nologice de excavare și extracție 
a minereurilor, asigurînd un înalt grad 

de productivitate. în cadrul noii teh
nologii, La săparea planelor înclinate și 
a galeriilor de subetaj se utilizează că
rucioare de perforare autopropulsate 
acționate cu motoare diesel, echipate cu 
1—2 brațe hidraulice, avînd perforatoa
re grele pneumatice. Pentru încărcarea 
și transportul materialului derocat sînt 
folosite mașini de încărcat și transpor
tat cu cupă, capacitatea acestora fiind 
dS 3,4 mc. Alături de mașinile de încăr
cat și transportat, se utilizează la trans
portul de galerii principale autodum- 
pere de 25 t.

Specificul acestor mașini a influențat 
hotărîtor asupra alegerii metodelor de 
deschidere și pregătire, a metodelor de 
exploatare, a schemelor de aeraj, pre
cum și a construcțiilor miniere. De pil
dă, pentru exploatarea zăcămîntului de 
la orizontul XV cu noua tehnologie a 
fost necesară deschiderea zăcămîntului 
printr-un plan înclinat (medie' 6%) să
pat în steril în culcușul filonului cu sec
țiunea de 15,75 mp care să asigure ac
cesul utilajelor la locul de abatere a 
minereului. Din planul înclinat s-au să
pat galerii de legătură la direcționalele 
de subetaj.

Metoda de exploatare practicată este 
cea cu galerii de subetaj, descendentă și 
cu înmagazinare temporară a minereu
lui și pernă de rambleu. Ea constă din 
săparea galeriilor pe direcția zăcămîn
tului în culcușul și coperișul filonului, 
racordate între ele prin galerii de legă
tură. Din aceste galerii se dezvoltă 
abaterea minereurilor prin execuția 
găurilor de mină în evantai, cu căru
cioare de perforare a găurilor lungi și 
pușcare cu ajutorul mașinilor auto
propulsate de încărcare a explozivilor 
pulverulenți. Experimentarea noii teh
nologii de extracție se execută etapizat, 
anul de atingere,a parametrilor proiec
tați fiind 1983 — pentru o producție 
de 400 000 Van.

Eficiența noii tehnologii

APLICAREA noii tehnologii într-o 
primă etapă de 8 luni ale acestui an a 
condus la creșterea substanțială a efi
cienței economice. Această eficiență 
poate fi atestată prin cîteva elemente 
concludente : 

I < Concentrarea maximă a producției, 
j I care face posibilă extragerea a apro- 
i ximativ 700 t/zi din trei, patru fronturi 
i de lucru ,cu posibilități reale de creș- 
j tere la 1 000 t/zi.

2 Productivitatea muncii în abataj în 
primele opt luni ale anului s-a si- 

i tuat în medic la 11.747 ț/post față de
10 t/post parametru proiectat. Dar din 
dinamica realizării productivității mun
cii rezultă.valori și mai mari. Astfel, pe 
trimestrul II media realizată a fost de 
18,942 t/post, avînd un vîrf de 20,725 V 
post (luna mai). Productivitatea muncii 
la lucrările de pregătiri în primele opt 
luni ale anului a fost în medie de 
5,711 t/post față de 5,293 t/post planifi
cat. în dinamica realizării se regăsesc 
însă și valori de 7,242 t/post, ceea ce de
monstrează că sînt reale posibilități de 
creștere a valorilor medii ale producti
vității muncii.

în ceea ce privește productivitatea 
muncii pe zăcămînt, aceasta a ajuns la 
9,184 t/post — dar o considerăm mini
mă, ea fiind mult influențată' de efec
tivele sporite de oameni care lucrează 
în regie, necesare pentru început volu
mului mai mare al lucrărilor de întreți
nere și pregătire, pentru crearea con
dițiilor de dublare a capacității.

Comparînd productivitatea din aba
taj obținută cu vechile tehnologii (cele 
mai bune rezultate la productivitatea 
muncii în abataj, obținute prin apli
carea tehnologiilor clasice de lucru, au 
fost de 5,08 t/post) și cu noua tehno
logie (11,747 t/post) se observă o creș
tere a productivității muncii în abataj 
cu 231,4%.

Reducerea cheltuielilor materiale.
•3 Aici trebuie spus că în structura cos
turilor producției au intervenit schim
bări substanțiale față de tehnologiile 
clasice. Astfel, cu tehnologia existentă 
anterior în care se utilizau mașini ac
ționate pneumatic, fondul de retribuire 
reprezenta în medie 46—50% din cost, 
iar fondurile alocate cheltuielilor de 
amortizare, întreținere curentă și repa
rații erau în medie de cel mult 20—22% 
din cost. Prin aplicarea noii tehnologii 
cu utilaje autopropulsate fondul de re
tribuire reprezintă cel mult 30% din 
cost, iar cheltuielile de amortizare și în
treținere a utilajelor au crescut pînă la 
47—50%, adică mai mult de 2 ori.

Analizind comparativ consumurile 
principalelor materiale se observă de 
asemenea schimbări deosebite atît can
titativ cît și calitativ. Astfel, este de re
ținut eliminarea unor materiale defici
tare și cu consum mare în tehnologiile 
clasice ca : șină, traverse, material mă
runt pentru calea ferată etc. ca urmare 
a renunțării la transportul pe cale fe-
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rată. Pe de altă parte, aplicarea susți
nerii ancorate a lucrărilor miniere con
duce la eliminarea consumurilor exage
rate de lemn ele mină, cherestea, bol țari, 
ciment etc. Totodată, execuția găurilor 
de mină lungi cu ajutorul cărucioarelor 
de perforare îh evantai a făcut posibilă 
schirrjbarea furniturilor de scule și re
ducerea consumului specific cu 50% 
față de tehnologiile clasice. In același 
timp, trebuie menționat că noua tehno
logie solicită la lucrările de pușcare a 
găurilor de mină exploziv pulverulent 
(azotați de amoniu) în locul explozivilor 
încartușați (dinamită) care, deși în
seamnă o' creștere cu 50% a consumului 
specific de exploziv, conduce la dimi
nuarea considerabilă a cheltuielilor de 
pușcare. Aceasta datorită diferenței de 
preț dintre explozivul încartușat și ex
plozivul pulverulent (de circa 5 ori mai 
ieftin), cit și scăderii valorii manope
rei întrebuințate, ca efect al mecaniză
rii încărcării găurilor de mină. Ca ur
mare a schimbării tehnologiilor de lu
cru la operațiile de împușcare, econo
miile la cost se cifrează Ia circa 10 lei/ 
mc excavat.

în general, rezultatele experimentării 
noii tehnologii, în primele opt luni ale 
acestui an, indică reducerea totală a 
consumurilor de materiale tradiționale 
la lucrările de susținere și întreținere 
a căilor de acces (lemn, materiale c.f.i.) 
și introducerea altor materiale 
de noua tehnologie (anvelope, 
rină etc.).

impuse 
moto-

J Reducerea consumurilor de energie 
' pneumatică și energie electrică. 

Consumul de aer comprimat necesar 
pentru noua tehnologie este de 75 mc/t 
excavată față de un consum în jur de 
130 mc/t excavată necesar tehnologiilor 
clasice aplicate pînă în prezent. Aceas
tă reducere de aproape 50% reprezintă 
eliminarea din procesele tehnologice a 
utilajelor tradiționale acționate cu ener
gie pneumatică, cum ar fi : mașinile de 

încărcat și transportat MIP-2, MIS, 
instalațiile de perforare pe coloane, 
ventilatoare pneumatice VP-400, trolii 
pneumatice, instalații pneumatice de să
pat suitori și altele.

Consumul anual de energie electrică 
aplicînd noua tehnologie se reduce în 
principal la transportul pe orizontală, 
prin introducerea autoîncărcătoarelOr 
pe pneuri acționate cu motor diesel, 
eliminîndu-se în acest fel transportul cu 
locomotive electrice. O situație asemă
nătoare se petrece și la transportul pe 
verticală, deoarece concentrarea produc
ției a contribuit la soluționarea măririi 
capacității de transport a instalației de 
extracție prin schimbarea vaselor de 
extracție (colivii) cu schipuri.

Aplicarea acestor soluții originale și 
in premieră națoinală pentru minele de 
neferoase înseamnă economii substan
țiale de energie 
semnăm :

le con-electrică. Să

— transport
pe orizontală

— transport 
pe verticală

1 462 000

1 870 000 kWh/an

3 332 000 kWh/anTOTAL

Aceasta reprezintă o scădere cu 30% 
din consumul total de energie electrică 
la extracția minereurilor, adică o dimi
nuare a consumului specific de la 27,53 
kWh/t la 19,2 kWh/t, ceea ce valoric este 
echivalent cu o reducere de aproximativ. 
4,00 lei/tonă. Efectele aplicării noii teh
nologii pe opt. luni constau în dimi
nuarea substanțială a costului cu 101,70 
lei/t, ceea ce reprezintă 27,31% clin cos
tul planificat.

Posibilități de extindere

REZULTATELE experimentării noii 
tehnologii de extracție a minereurilor 

cu utilaje de mare capacitate auto
propulsate cu acționare diesel, în con
dițiile geominiere existente Ia E. M. Baia 
Sprie, au demonstrat că prin aceasta se 
asigură indicatori tehnico-economici ri
dicați față de tehnologiile clasice utili
zate pînă în prezent. Productivitatea 
muncii poate crește de 2—3 ori, se îm
bunătățesc condițiile de muncă, se re
duce numărul de muncitori care exe
cută munci foarte grele. Investițiile fă
cute pentru procurarea complexelor de 
utilaje sînt relativ mari, dar ele pot fi 
amortizate în 3—4 ani.

Considerăm, în încheiere, că datele 
prezentate sînt edificatoare. Ele consti
tuie premisa aplicării corecte a noii 
tehnologii de extracție, care poate de
termina o creștere substanțială a efi
cienței economice a activității de pro
ducție și la alte exploatări de minereuri 
neferoase. Realizarea acestor deziderate 
este posibilă prin introducerea tehnicii 
menționate, care impune însă schimbări 
radicale în activitatea de producție și 
solicită realizarea unor acțiuni cum 
sînt :

• luarea în considerație a situațiilor 
geominiere concrete, elaborarea și apli
carea unor , soluții adecvate în scopul 
îmbunătățirii continue a condițiilor de 
exploatare a complexelor de mașini ;

• finalizarea de măsuri și acțiuni efi
ciente în scopul îmbunătățirii perma
nente a calității pregătirii și ridicării 
nivelului de cunoștințe a personalului 
care deservește utilajele ;

• elaborarea și introducerea unor me
tode științifice de organizare a muncii 
în utilizarea complexelor de mecanizare.

loan IZVORAN
director al exploatării miniere

Baia Sprie

a Realizări de prestigiu ale creației tehnice românești

REALIZARE recentă a între
prinderii de mașini-unelte din 
Arad, strungul universal SNU- 
380 vine să completeze gama 
largă de strunguri cu care în
treprinderea arădeană de spe
cialitate s-a făcut cunoscută nu 
numai in țară,. dar și peste ho
tare, produsele sale fiind in pre
zent solicitate de firme din pes
te 40 de țări, unele cu o boga
tă tradiție industrială in acest 
domeniu.

Noul tip de strung este adap
tat celor mai exigente cerințe 
tehnice, impunindu-se printr-o 
înaltă precizie și productivitate 
in prelucrarea unei mari varie
tăți de piese de serie mică și 
mijlocie. Performanțele tehnice 
și economice îl situează printre 
cele mai moderne mașini de 
acest fel și sînt conferite și ga
rantate de o serie de caracte
ristici dintre care se detașează: 
construcția extrem de rigidă a 

batiului; un motor electric asin
cron trifazat, cu frîna încorpo
rată, care acționează o cutie cu 
12 viteze selectate prin meca
nisme cu came și cu roți din
țate baladoare cu funcționare 
silențioasă, fără vibrații. Un dis
pozitiv cu con scurt asigură 
montajul ușor și precis al tu
turor accesoriilor. Cutia de vi
teze de tip închis și etanșă dis
pune de un mecanism care efec
tuează 24 de avansuri longitudU 
nale și tot atîtea transversale. 
Mecanismul amintit este dublat 
de un dispozitiv de securitate 
care împiedică comanda simul
tană a avansurilor și a filetării.

Construcția modernă, soluțiile 
noi, originale, utilizate de pro
iectant și de constructor in exe- 
cuție, asigură în exploatarea 
acestui utilaj realizarea unor 
efecte economice care îi confe
ră o largă competitivitate: ran-

prezentat și la Tîrgul Internațio
nal București — TIB ’82 —, una 
dintre cele mai bune reușite ale 
industriei noastre constructoare 
de mașini-unelte așchietoare.

dament sporit cu 25—50 la sută 
față de alte tipuri de referință, 
reducerea consumului de ener
gie și materiale, prin efectuarea 
unor lucrări de mare finețe și 
precizie etc. Toate acestea fac 
din noul tip de strung, care este E. C.
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MĂSURI deosebite se impun în ceea 
ce privește pregătirea minuțioasă a re
lațiilor, de livrare-aprovizionare între 
unitățile economice, în cadrul echili
brului de plan aprobat, pe baza per
fectării în cel mai scurt timp acon- 
tractelor economice. Acțiunea de con
tractare. pe anul 1983 este demarată, 
într-o serie de ramuri s-au încheiat 
contracte într-o proporție destul de 
marc ; în principalele ramuri ale in
dustriei sînt perfectate contracte repre- 
zentînd aproape 50% din volumul pro
ducției marfă planificată pe 1983, pen
tru consumul intern, comparativ cu cir
ca 40% la aceeași dată a anului trecut.

Cu toate acestea sînt unele produse 
{ la care trebuie acționat mult mai ener

gic în vederea concretizării tuturor de
taliilor care condiționează contractarea, 
îndeosebi în următoarele direcții :

• urgentarea centralizării de către 
M.I.M. a specificațiilor pe sortotipodi- 
mensiuni la metalele feroase și defini
tivarea în cel mai scurt termen a. pro
gramelor de fabricație, pe baza cărora 
să se emită repartițiile ținînd seama 
de faptul că la materialele metalurgice 
feroase contractările practic nu sînt 
încă începute ;

• clarificarea de către centralele din 
cadrul M.I.MiU.E.E., cu sprijinul direct 
al ministerului, al organelor de sinteză, 
a problemelor încă nesoluționate la o 
serie de produse electrotehnice și elec
tronice, astfel îneît să. se poată rapid 
extinde contractarea, care cuprinde în 
prezent, numai circa 30% din producția 
marfă ;

• finalizarea, îndeosebi cu beneficia
rii de materiale de construcții a des-

’ fășurării resurselor pe obiectivele de 
investiții, spre a se putea trece la în
tocmirea pe calculator a programelor 
de optimizare a transporturilor ținînd 
seama că pe ansamblul M.LL.M'.C. 
contractările reprezintă puțin peste 43% 
din producția destinată consumului in
tern ;

• perfectarea imediată a tuturor con
tractelor de livrări de cărbuni și mine

„Să trecem la pregătirea temeinică a planului pe 1983, inclusiv la 
dezbaterea lui in această lună în adunările generale din toate unitățile, ast
fel incit din prima zi a anului 1983 să putem trece la înfăptuirea lui în cele 
mai bune condiții'*.

(din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 7—8 
octombrie 1982).

Cum se acționează pentru pregătirea 
realizării planului pe 1983

Recenta plenară a c.c. ai 
P.C.R., a adoptat documente de 
deosebită însemnătate, între care 
un loc central îl ocupă proiectul planu

lui de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1983.

Ansamblul prevederilor de plan pa 
anul viitor accentuează laturile calita
tive ale activității economice, marcînd 
cu mai multă pregnanță trăsăturile 
fundamentale ale cincinalului calității 
și eficienței’ în toate domeniile, îndeo
sebi în ceea ce privește, valorificarea 
superioară a materiilor prime, reduce
rea mai susținută a consumurilor de 
materiale, combustibili și energie, rea
lizarea de produse de înaltă calitate, 
competitive pe piața externă, folosirea 
la maximum, cu înaltă eficiență a po
tențialului productiv din industrie și din 
celelalte ramuri. Odată stabiliți para
metrii planului, decisive sînt acum lu
crările pregătitoare, de finisare a tutu
ror elementelor care condiționează înde
plinirea sa, activități care trebuie să se 
desfășoare în paralel cu eforturile sus
ținute pentru realizarea planului pe se
nul în curs, pentru recuperarea unor 
rămîneri în urmă din diferite domenii 
de activitate.

După cum a rezultat și din lucrările 
plenarei, indicatorii planului pe anul 
1983 au baza materială asigurată, în 
condițiile utilizării mai accentuate a 
resurselor interne și a limitării stric
te a importurilor, realizării de către 
fiecare întreprindere, centrală și minis
ter a sarcinilor de producție fizică. în 
structura sortimentală contractată; a 
încadrării cu strictețe în normele, de 
consum planificate, a realizării inte
grale a sarcinilor, de recuperare și va
lorificare a tuturor materialelor refo- 
l'osibile, a; resurselor energetice secun
dare și recondiționării pieselor de 
schimb și subansamblelor. Această suc
cintă enumerare cuprinde de fapt di
recțiile principale spre care trebuie în
dreptată atenția factorilor de răspun
dere din întreprinderi, centrale, minis
tere, din organele centrale de sinteză, 
în vederea asigurării tuturor condiții
lor pentru un demaraj susținut al în
deplinirii prevederilor de plan . încă din 
primele zile ale anului viitor.

Acțiunea de contractare — 
cit mai operativ finalizată 

reuri, la care în prezent sînt elucidate 
problemele privind nivelurile de pro
ducție și destinația acestora, astfel în
eît nu se justifică încă o amînare. a 
contractării integrale a producției, din 
care, numai 50% are. desfacere contrac- 

i tată:;
• la unitățile Ministerului Industriei 

Ușoare, deși sînt încheiate contracte 
pentru 50% din producția marfă desti
nată consumului intern, situația este 
nesatisfăcătoare, comparativ și cu anul 
trecut, cînd la aceeași dată era contrac- 

; tată 80%: din producție,. ceea ce impu
ne ca împreună cu comerțul să se ia 

I măsurile de finalizare, a contractării.
Ceea ce este esențial de subliniat este 

faptul că încheierea imediată a con
tractelor nu este un scop în sine, ci o 
condiție primordială pentru ca unități
le economice, știind cu certitudine ce 
au de produs și de livrat, să-și defi
nească ele înșile propriile nevoi, a că
ror satisfacere, necesită soluționări în 
lanț, cu aiți parteneri, care trebuie să 
livreze diferite materiale sau suban- 
samble.

în această ordine de idei se impune 
din partea centralelor industriale și mi
nisterelor să acționeze cu mult mai 
multă operativitate pentru definitiva
rea programelor de cooperare interna
țională și să. se treacă pe această bază 
lai contractarea fermă. ,a> acestor, coope
rări. Trebuie înțeles foarte bine că, 
chiar dacă este vorba de întreprind'itri 
din aceeași centrală, livrările de semi
fabricate sau produse nu ceastituie un 
act de „înțelegere*'  sau obiect de toc
meală ci, în spiritul și litera legii, o o- 
bligație fără echivoc, supusă tuturor ri
gorilor ce decurg, din contractele eco
nomice.

Sînt de amintit în acest sens dificul
tățile mari provocate în acest an de1 ne- 
respectarea livrărilor în cooperare la 
semifabricate între unități ale M.I.M., 
la motoare electrice, elemente de auto
matizări și altele în construcția de ma
șini.— și se pot da încă numeroase alte 
exemple, deficiențe care accentuează 
nevoia obiectivă, de a rezolva din timp 
și în amănunt toate aceste probleme 
ale cooperărilor între întreprinderi.
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Responsabilități sporite pentru 
asigurarea bazei energetice 
și de materii prime

ÎNCHEIEREA contractelor economi
ce permite fiecărei întreprinderi, cen
trale, minister să-și cunoască în deta
liu obiectivele activității pentru anul 
următor. Un rol hotărîtor în pregăti
rea planului revine însă, fără îndoia
lă, asigurării din timp, încă din aces't 
an, a condițiilor materiale, tehnice și 
organizatorice pentru realizarea efecti
vă a producțiilor stabilite. în acest 
sens, sarcini deosebite revin sectoare
lor care asigură baza energetică și de 
materii prime.

Așa cum a subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicplae Ceaușescu, sint'vita
le pentru dezvoltarea prevăzută măsu
rile stabilite în domeniul asigurării cu 
combustibil și energie : mutațiile cali
tative ee vor avea loc în balanța ener
giei primare prin creșterea producției 
și consumului de cărbuni și șisturi bi
tuminoase (care în total va depăși în 
anul următor 54 milioane tone compa
rativ cu 44 milioane tone în anul 1982), 
concomitent cu limitarea consumului 
intern de țiței, în condițiile reducerii 
accentuate a normelor de consum ener
getic, raționalizării transporturilor 
auto, economisirii stricte a energiei în 
toate sectoarele de activitate.

Pentru asigurarea cu energie electri
că și termică, în proiectul de plan se 
prevede promovarea mai fermă a o- 
rientărilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului privind creșterea 
gradului de asigurare din resurse in
terne a necesarului, care în anul viitor 
va reprezenta .peste 90 la sută din e- 
nergia primară a economiei, compara
tiv cu 84 la sută in anul 1982. în acest 
domeniu o atenție specială trebuie a- 
cordată lucrărilor de investiții, reali
zării și punerii în funcțiune a capa
cităților de producție prevăzute la căr
buni, șisturi bituminoase, țiței și în mod 
special a celor pentru recuperarea re
surselor energetice secundare. în mod 
deosebit vor trebui rezolvate încă în 
acest an problemele asigurării unor u- 
tilaje tehnologice pentru industria mi
nieră — cum sînt complexele mecani
zate de abataj pentru straturile groa
se de huilă — ca și livrării materialu
lui tubular și a sapelor de foraj nece
sar' industriei petroliere.

‘Consumurile energetice pe 1983 sînt 
riguros dimensionate pe bază de nor
me de consum și va trebui acționat cu 
mai multă fermitate, pentru a preîn- 
tîmpina situațiile din acest an cînd pe 
primele 8 luni consumurile normate au 
fost depășite cu peste 1,4 mii. tone cc, 
îndeosebi în chimie, metalurgie și la 
Ministerul Energiei Electrice. Sînt de 
asemenea de amintit sarcinile de redu
cere a consumului total de energie ter
mică cu circa 9 la sută față de anul 
1982, din care consumul de energie ter
mică produsă prin utilizarea produse
lor petroliere, se va diminua cu circa 

20 la sută. Toate acestea impun ca în 
fiecare unitate să se ia măsurile nece
sare în direcția creșterii randamente
lor de ardere, modernizării sau înlocui
rii unor instalații cu consumuri mari, 
izolării conductelor, eliminării pierde
rilor do agent termic, respectării rigu
roase a temperaturilor de lucru în pro
cesele tehnologice și a celor normate 
pentru încălzire, astfel ca chiar din lu
nile noiembrie-decembrie să se lucreze 
cu normele aprobate pentru anul 1983.

în domeniul energetic un accent deo
sebit va trebui pus pe realizarea măsu
rilor de trecere, începînd încă din a- 
cest an, a cazanelor din centralele ter
mice de pe combustibil lichid pe căr
buni, ținînd seama că pentru anul vii
tor producția de energie termică pe 
bază de cărbuni crește cu 73 la sută, 
iar combustibilul lichid a fost redus în 
mod corespunzător

Industriei metalurgice îi revin în a- 
nul 1983 sarcini de o însemnătate apar
te în ceea ce privește diversificarea și 
creșterea nivelului canitativ al produc
ției. în scopul asigurării sortimentelor 
de metal necesare construcției de ma
șini și altor ramuri se impune accele
rarea lucrărilor de punere în funcțiune, 
încă în trimestrul TV al acestui an, a 
unor noi capacități de producție luate 
în calculul producției pe 1983, la com
binatele siderurgice din Hunedoara și 
Galați, ca și în alte unități. Astfel in
cit să se asigure creșterile de produc
ție prevăzute de țevi, table și benzi 
inoxidabile, prăjini de foraj, .cord me
talic, la care sarcinile de plan prevăd 
sporuri de 40-57% comparativ cu acest 
an. în afară de sarcinile cantitative, 
metalurgiei îi revine obligația de a a- 
simila în cel mai scurt termen o gamă 
substanțial lărgită de sortimente — pe 
baza cărora se diminuează importul — 
și a căror introducere în fabricație a- 
sigură o substanțială creștere a gradu
lui de valorificare a metalului.

Probleme de aceeași natură se pun 
și în fața industriei chimice, care tre
buie să asigure aprovizionarea indus
triei ușoare, miniere, construcției de 
mașini, transporturilor cu cantități spo
rite de fire și fibre sintetice, coloranți. 
detergenți, covor de cauciuc și alte ar
ticole tehnice din cauciuc și materiale 
plastice, anvelope și altele. Iată de ce 
trebuie să se concentreze toate efortu
rile în acest trimestru și în primul tri
mestru al anului viitor pentru accele
rarea punerilor în funcțiune a capacită
ților în curs de finalizare și în același 
timp să se acționeze pentru funcționa
rea la parametrii proiectați a instala
țiilor restante din anii precedenți.

în centrul preocupărilor este necesar 
să stea intensificarea activităților de 
recuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile, care constituie o sursă 
principală, sigură și eficientă de asigu
rare cu materii prime, ea urmînd să 
acopere 30-60% din necesarul de con 
sum la o serie de materii prime de 
bază. Aceasta se impune cu atît mai 
mult cu cit în acest an nu s-au reali

zat prevederile de plan de recuperare 
la materiale cuproase, plumb metalic, 
zinc, cenuși de neferoase, hîrtii-car- 
toane, polietilenă și altele, iar unele 
capacități pentru valorificarea mate
rialelor refolosibile, prevăzute în pro
gramul aprobat, sînt întîrziate sau nici 
nu au fost începute, cum este cazul 
celor pentru anvelope' reșapate, prelu
crarea oxizilor de plumb, acid oxalic- 
și formic, mase plastice, textile nețe
sute, plăci de fosfogips și altele.

O cauză importantă a nerealizării 
producției planificate în acest an o 
constituie neefectuarea la termen și de 
calitate a reparațiilor capitale ale in
stalațiilor și utilajelor, ceea ce a de
terminat opriri accidentale și stațio
nări prelungite .în reparații. în acest 
context se impune o mai bună pregă
tire și organizare a tuturor activități
lor care concură la menținerea în sta
re de funcțiune a fondurilor fixe pro
ductive, realizarea tuturor condițiilor 
pentru efectuarea la termen și de ca
litate bună a reviziilor și reparațiilor.

în prima , jumătate a anului, planul 
de reparații capitale în industrie s-a 
îndeplinit în proporție de numai 90 la 
sută, nerealizări mai Importante fiind 
înregistrate în construcția de mașini, 
minerit, transporturi. Ca urmare a o- 
.ririlor accidentale s-au pierdut 120 

mii. ore de producție la instalațiile și 
utilajele de bază din principalele ra
muri industriale, ceea ce a determinat 
nerealizarea unor resurse. Aceste si
tuații se datoresc în mare măsură fap
tului că nu sînt fabricate o serie de 
piese și subansamble, că în general 
pregătirea reparațiilor nu se face încă 
în mod corespunzător.

Pentru anumite instalații și utilaje 
nu s-au relevat și asimilat încă toate 
piesele de uzură, ceea ce face ca să nu 
fie utilizate la capacitate aceste mij
loace. Se depune mai multă insistență 
pentru .a obține . importuri de piese, de- 
cît pentru asimilarea lor, deși viața a 
dovedit că se pot fabrica în țară repere 
de cea mai mare complexitate. în acest 
context apreciez oportun ca în uni
tățile mai reprezentative să fie or
ganizate secții sau ateliere speciale, 
care să se ocupe de asimilarea și pro
ducția pieselor din import, atît pentru 
propria unitate cît și pentru întreaga 
centrală, iar indicatorii Și retribuțiile să 
țină seama, în echivalent, de valuta 
economisită. Printr-o asemenea activi
tate organizată, pentru care economia 
dispune de dotările necesare s-ar con
tribui la o mai bună funcționare și în
treținere a fondurilor fixe.

Sînt încă, așa cum s-a arătat, destule 
probleme care se cer mai operativ so
luționate în contractarea producției, în 
organizarea sistemului de aproviziona
re, în gospodărirea materialelor și a 
stocurilor. Prin măsuri energice este 
necesar ca de pe acum să se acționeze 
cu toată hotărîrea în vederea înlătură
rii imediate a întîrzierilor, pentru pre
gătirea temeinică a planului pe anul 
viitor.

Mircea PIRJOt
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0 mai bună valorificare a potențialului agricol

RESURSELE FURAJERE - ANALIZATE
PRIN PRISMA REZERVELOR DE CREȘTERE

A PRODUCȚIEI ANIMALIERE
Plenara C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie a.c. a analizat și 

dezbătut, printre altele, și problemele agriculturii.
în Cuvîntarea rostită cu acest prilej secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a atras atenția sporirii 
continue a producției zootehnice, a valorificării eficiente a tu
turor resurselor furajere.

în acest context, prezentăm, în continuare, unele aspecte ale 
valorificării superioare a furajelor în corelație cu sporirea pro
ducției animaliere.

LA OBȚINEREA unor rezultate bune în creșterea și ex
ploatarea vacilor de lapte, hrana are rolul cel mai impor
tant. Folosirea unei alimentații raționale duce la modifi

carea eredității organismului, care se reflectă printr-un metabo
lism crescut. în aceeași măsură alimentația rațională are influ
ență mare asupra fecundității și prolificității vacilor. Dar rolul 
cel mai important pe care îl are alimentația rațională este în
tărirea constituției și a sănătății animalelor. Prin urmare, hră- 
nirea rațională a vacilor de lapte contribuie, în primul rînd, la 
întărirea organismului animal și face posibilă obținerea unei 
producții constante de lapte în decursul anului, condiție impor
tantă pentru aprovizionarea corespunzătoare cu lapte a popu
lației.

Asigurarea elementelor nutritive necesare vacilor de lapte se 
realizează din rațiile furajere întocmite în funcție de virsta ani
malului, producția de lapte, greutatea corporală și starea lui fi
ziologică.

Oi
■ LA STABILIREA necesarului de substanțe nutritive în 

hrana vacilor de lapte, pe lingă unitățile nutritive și proteină 
brută digesțibilă trebuie ' asigurate și cantitățile minime de 
substanțe minerale (calciu, fosfor și sare), iar dintre vitamine, în 
primul rînd, necesarul de caroten.

Obținerea unor producții de lapte superioare este posibilă, în 
primul rînd, prin administrarea unor rații furajere complete, 
bogate în proteină, vitamine și substanțe minerale. Carențele în
registrate în furajarea vacilor de lapte se repercutează în reali
zarea unor producții mici, iar durata productivă a animalelor 
scade.

•O cerință de strictă actualitate o constituie perfecționarea ba
zei furajere, prin orientarea în mai mare măsură spre resursele 
furajere mai ieftine. Trebuie valorificate resursele cu un poten
țial nefolosit și care pot produce furaje ieftine. Din. rîndul aces
tora fac parte, în primul rînd, cele peste 1 milioane de hectare 
de pășuni și finețe naturale. Randamentul acestor suprafețe este 
încă extrem de scăzut, comparativ cu cel înregistrat în țări cu 
zootehnie dezvoltată.

îmbunătățirea furajării vacilor de lapte presupune realizarea 
unei structuri care să îmbine culturile mari producătoare de e- 
nergie (în U.N.) cu cele mari producătoare de proteină digesti- 
bilă.’ în condițiile țării noastre plantele de nutreț care dau cel 
mai mare randament de U.N. la hectar sînt. sfecla furajeră și 
porumbul pentru însilozat, iar cele care dau cel mai mare ran
dament de proteină digestivă — lucerna și trifoiul.

în zootehnia țării noastre principalele resurse de sporire a 
producției la furajele cultivate sînt : extinderea culturilor succe
sive și intercalate și ridicarea substanțială a randamentului la 
hectar atît la cultura de bază, cît și la cea succesivă sau inter
calată. Actualmente, potențialul de protecție al culturilor succe

sive reprezintă 40%, iar cel al culturilor intercalate — 10% din 
suprafața de bază.

■ ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE agricolă, îndeosebi la 
culturile vegetale, se soldează și cu crearea unor mari cantități 
dc produse secundare, voluminoase și de valoare mică, a caro’ 
utilizare în creșterea animalelor poate aduce importante econo
mii la consumul energetic al agriculturii, fiind transformate în 
produse animaliere de mare valoare nutritivă.

Principala resursă secundară de furaje în agricultura țării 
noastre sînt cocenii și ciocălăii de porumb, care concentrează 
40% din valoarea nutritivă a plantei, tot atît de valoroși ca finul 
de calitate inferioară.

Al doilea produs secundar pentru furajare sînt paiele, care 
reprezintă 25—30% din valoarea energetică a produselor cerea
liere de bază. Preparate cu amoniac apos și cu șroturi, paiele de 
grîu dau un spor de producție animalieră mai mare decît po
rumbul siloz. De aceea, folosirea rațională a tuturor acestor re
surse secundare furajere, precum și înnobilarea lor reprezintă o 
însemnată rezervă de sporire a producției de furaje.

Deficitul de cereale furajere și furaje proteice, ce se observă 
pe plan mondial în ultimii ani, a determinat căutarea de noi fu
raje și adaosuri de furaje netradiționale ; crește tot mai mult in
teresul față de produsele secundare. în R.F.®., de pildă, în loc 
de cereale furajere, în furajele combinate se includ resturi — 
care înainte se aruncau — provenite din prelucrarea tuberculi
lor de tapiocă sau manioc, gluten din porumb, borhot uscat, iar 
din deșeuri de cereale — tărîțe de grîu, produse din prelucrarea 
citricelor și bananelor.

Experiențele unor țări cu tradiție în creșterea animalelor au 
demonstrat că în hrănirea porcilor, ca furaj de bază se poate 
administra silozul de porumb (boabe, știuleți, tulpini), conținînd 
10—15% celuloză. Sporul mediu zilnic în greutate al porcilor în 
perioada de creștere de la 25 la 100 kg, în condițiile administră
rii acestui siloz a fost de pînă la 576 g, iar consumul de furaj la 
1 kg spor —de 2,6 kg. Silozul de porumb s-a dovedit eficient și 
în cazul includerii în rația scroafelor gestante, în cantitate de 
3,5—4 kg obținîndu-se un spor mediu zilnic în greutate de cca. 
360 g.

Cu bune rezultate se folosește ca furaj puful de bumbac (de 
preferință încorporat în compoziția furajelor granulate). La 1 kg 
de substanță uscată acesta conține 3% proteină brută, 5% lipide, 
35,7% celuloză, 2,26 % substanțe minerale. Digestibilitatea sub
stanței organice este de circa 77,8%.

O îargă răspîndire ca furaj au căpătat-o excrementele ani
malelor (inclusiv gunoiul de păsări), după o prelucrare adecvată. 
Furajul astfel obținut conține aproape 29% proteină brută, 17" 
lipide, 11,6% celuloză, 16,9% substanțe minerale.

în R.F.O. s-au propus ca furaje pentru rumegătoare nămolul 
de la epurarea apelor menajere, purificat pe cale biologică sau 
prin combustie umedă parțială, precum și alcaliile sulfatice. La 
furajele pentru îngrășatul porcilor și broilerilor se adaugă ex
tracte din organe și țesături animale, obținute prin dizolvare cu 
ajutorul unor substanțe chimice (acid sulfuric, acid acetic, acid 
formic sau dietilamină). Acestea se administrează în cantitate de 
10-°—10-fl la 1 kg furaj. Sporul în greutate al broilerilor în aceste 
condiții a crescut simțitor.



în alte țări se recomandă pentru animalele ele fermă un 
adaos furajer lichid care constă din apă, mediu nutritiv lichid 
(melasă, soluție de glucide și cationi de calciu) și un dispersor — 
argilă prelucrată într-o cantitate care Să ^sigure un amestec 
tixotrop.

în hrănirea porcinelor și a păsărilor este posibilă, după o 
prelucrare corespunzătoare, utilizarea în proporție de 0,4—3,2% 
a deșeurilor dc piele. Ele conțin 72—86% proteină brută, 1,3— 
4,0% lipide, 1,5—8% substanțe proteice extractive, 12,5—16,5% 
substanțe minerale. Digestibilitatea lor este considerată de 66% 
la porcine și de 85% la puii de găină. Ca adaos proteic se utili
zează, de asemenea, păr de porc și făină de pene (aceasta din 
urmă se include în rațiile broilerilor, porcilor, mieilor în propor
ție de maximum 5%, întrucît este săracă în lizină, histină, me- 
tionină).

Spre deosebire de păsări și porcine, rumegătoarele sînt capa
bile să convertească celuloza și azotul neproteic în carne, lapte 
și lînă. ■

■ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA asimilării substanțelor nu
tritive ale furajelor, pentru comestibilitatea lor, se recomandă 
prelucrarea lor fizică-chimică. Totuși, nu toate metodele de pre
lucrare dau rezultatele dorite. Atenția crescătorilor de animale 
se îndreaptă spre conservarea chimică a furajelor. în ce privește 
conservarea prin uscarea furajelor verzi la temperaturi ridicate, 
în condițiile crizei energetice — această metodă nu trebuie apli
cată decît atunci cînd din calcule rezultă o eficiență economică 
globală indiscutabilă.

Dacă intensificarea .furajării taurinelor în scopul creșterii 
producției de carne este întotdeauna justificată, în schimb cînd 
se urmărește mărirea producției de lapte, ea presupune un risc, 
deoarece apare pericolul scăderii fecundității vacilor. Cum este 
și firesc, mărirea producției de lapte prin administrarea de fura
je concentrate va fi însoțită de tulburarea schimburilor de 
substanțe nutritive, ceea ce va cluce prematur la reformarea ani
malelor. Pentru a exploata o perioadă cît mai lungă vacile cu 
o mare producție de lapte, este necesară o atentă reglare a rației 
furajere, în funcție de starea lor fiziologică. Astfel, în primele 
200 de zile de lactație, furajele de volum trebuie să reprezinte 
60% din substanța uscată a rației, în următoarele 100 de zile 
45—50%, iar în perioada de înțărcare 75%.

O atenție deosebită trebuie acordată menținerii nivelului vi
taminelor A, D și E în rațiile vacilor de lapte. Vitamina D, în 
afară de funcția de bază.are o influență favorabilă asupra 
procesului de reproducție. Necesarul în vitaminele A șl D de
pinde de prezența vitaminei E, care acționează ca antioxidant, 
precum și de protejarea altor vitamine contra oxidării și degra
dării. Laptele obținut de la vacile deficitare în vitamina E are 
un gust acrișor.

Mulți cercetători consideră că necesarul de apă al animalelor 
se realizează printr-un consum la discreție. în vederea utilizării 
raționale a substanțelor nutritive din rație, se impune să se aibă 
în vedere faptul că necesarul de apă al organismului depinde de 
temperatura mediului înconjurător.

■ UN ROL IMPORTANT în realizarea unei furajări echili
brate a animalelor îl are conținutul în elemente nutritive a fu
rajelor. Metoda de apreciere a furajelor după conținutul de 
proteină brută și proteină totală, deși cea mai simplă, este cea 

mai puțin perfectă. De aceea, în prezent, în unele țări, la în
tocmirea rațiilor pentru vaci, în locul indicatorilor dați se fo
losește tot mai des proteina digestibilă, avînd în vedere strînsa 
dependență a necesarului acesteia de valoarea energetică a ra
ției. în ultimii ani a fost elaborat un nou sistem, denumit „me
toda proteinei metabolice sau a aminoaciziior metabolici". 
Această metodă permite să se țină seama de pierderile de sub
stanțe azotice provenite în special de pe urma digestiei rumi
nate. Necesitatea elaborării acestui sistem a fost condiționată 
de nevoia de a avea o apreciere mai exactă a eficienței com
pușilor azotici din furaje de diverse proveniențe.

în totalitatea lor, prevederile de substanțe azotice în procesul 
digestiei și al metabolismului ajung pînă la 40%, în funcție de 
caracterul acestor compuși din furaje. Pornind de la aceste date, 
se poate aprecia cantitatea proteinei metabolice ce se pune în 
mod nemijlocit la dispoziția organismului și care participă la 
procesele de metabolism. Pentru vacile de lapte, „metoda protei
nei metabolice" are, deocamdată o importanță teoretică. în pre
zent, în scopul raționalizării furajării practice a vacilor de lapte, 
se obișnuiește să se țină seama de corelația dintre proteina so
lubilă și cea nesolubilă din cadrul rațiilor.

® REZERVE DE SPORIRE a producției de lapte de vacă pot 
fi valorificate și prin optimizarea structurii efectivelor de tauri
ne, a ponderii vacilor de lapte în structura acestui efectiv. Rațio
nalitatea acestei orientări își are explicația în faptul că, menți- 
nînd constante resursele de producție-furaje, construcții utilaje 
etc. —, precum și randamentul animalelor, volumul producției 
de lapte va depinde de ponderea vacilor de lapte în efectivul de 
taurine. Pe plan mondial se constată tendința clară de a stabili
za o asemenea structură a efectivelor de taurine, în cadrul căre
ia vacile de lapte reprezintă circa 50% ; în unele țări cu tradiție 
și recunoscute în producția de lapte de vacă, această pondere 
reprezintă chiar 55—65% din totalul efectivului de taurine.

Menținerea ponderii vacilor de lapte este însoțită de o redu
cere substanțială a consumului de furaje. La o pondere a vaci
lor de lapte de 66%, eficiența consumului de furaje crește cu a- 
proximativ 1/3. Totuși, pentru condițiile specifice țării noastre, 
punctul optim se situează în jurul procentului de 50 vaci de lap
te, întrucît îmbină mai bine producția de lapte și cea de carne. 
Față de o structură a efectivului de 66% vaci, structura consi
derată de noi ca optimă (50%) ne permite dublarea producției de 
carne de vită.

Respectarea unor proporții între sortimentele furajere, pe 
lîngă faptul că asigură și o rație echilibrată în elemente nutri
tive, pune în valoare adevăratul potențial productiv al animale
lor. Realizarea unor randamente de lapte record este o conse
cință firească a unei furajări îndestulătoare, cu furaje 
de foarte bună calitate, din care să nu lipsească concentratele.

îmbunătățirea rațiilor furajere, a tehnologiilor și a sistemului 
de furajare, în creșterea vacilor de lapte, au ca efecte directe și 
imediate realizarea unor producții superioare și cu un nivel re
dus al cheltuielilor de producție — rezultate ce pot contribui din 
plin la creșterea eficienței economice în acest sector de 
activitate.

Gh. N. IOSIF

AGRORAMA
UNGARIA ® Studii efectuate la In

stitutul de cercetări al industriei side
rurgice din Budapesta, în legătură cu 
posibilitățile de valorificare superioară 
a unor resurse secundare au dus la 
crearea unui valoros îngrășămînt arti
ficial, care conține oligoelemente nece
sare culturilor vegetale — printre care 
zinc, mangan și cobalt. Noul produs, 
care a primit denumirea Vcligop, va fi 
fabricat la uzina chimică de la Sajo- 
băbony, în 6—8 variante de compoziție, 
dintre care agronomii și horticultorii 
vor putea alege, în funcție de caracte
risticile chimice ale terenurilor, pe cel 
mai adecvat sub aspectul aportului de 
elemnte necesare ® întreprinderea coo
peratistă de comercializare a vînatului 

„Mavad“ exportă anual 1 000—1 500 tone 
de melci de grădină, îndeosebi în Fran
ța, Italia și Suedia. Livrărilor de melci 
vii li se vor adăuga, cu începere din 
primăvara viitoare, două noi sortimen
te : carne de melci congelată (care va 
putea fi asezonată de către consuma
tori după gustul fiecăruia) și mâncăruri 
gata preparate, de asemenea, congelate. 
Fabricația este în curs de organizare 
(pe baza cooperării cu firma italiană 
Intergus, care a furnizat echipamentul 
și tehnologia) la unitatea „Mavad" din 
localitatea Vecses. Pe lîngă valorifica
rea superioară la export a materiei pri
me, noile produse vor rezolva și pro
blema dificultăților de păstrare în stoc 
a melcilor vii.

BULGARIA ® în zo.na orașului Pa- 
vlikeni a fost pus în funcțiune sistemul 
automatizat de irigații „Drujba", reali
zat pe baza cooperării științifico-tehni- 
ce cu U.R.S.S. El este prevăzut cu apa
ratură automată și dispozitive teleme- 
canice cu fiabilitate ridicată pentru co
manda, reglarea, controlul și protecția 
procesului de distribuire a apei pe o 
suprafață de circa 1000 hectare • In
stitutul de proiectări pentru mașini agri
cole din Ruse a conceput noua instala
ție de aspersiune IDL—100, destinată 
irigării culturilor agricole ale căror ră
dăcini și tulpini sînt deja dezvoltate. 
Cuplată la tractoare grele, ea asigură, 
la lucrările de stropire, o productivitate 
înaltă a muncii (doi muncitori pot ser
vi 10 astfel de instalații) și utilizarea 
eficientă a apei.
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ÎN CONDIȚIILE aplicării noului me
canism economico-financiar, ale auto
conducerii și autogestiunii, în scopul 
creșterii eficienței economice, se impune 
determinarea și analiza valorii pro
ducției nete pe locuri de muncă și pe 
fiecare produs realizat. Datorită unei 
producții eterogene de natura unicate
lor și de serie mică, urmărirea cheltu
ielilor directe se face prin utilizarea 
„metodei pe comenzi". Obiectivul cal- • 
culației îl constituie comanda de pro
ducție pentru o anumită cantitate de 
produse, semifabricate, lucrări sau ser
vicii care pot fi executată în cursul 
unei perioade, de regulă o lună sau un 
trimestru.

în esență, această metodă constă în 
colectarea și repartizarea cheltuielilor 
de producție pe secții de fabricație și

AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERII

RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

PRODUCȚIA NETĂ

Șl COSTURILE DE PRODUCȚIE
•j N CONTEXTUL dezvoltării di- 
I namice a economiei naționale, a 
I aplicării ferme a noului meca

nism economico-financiar se impune, 
cu necesitate, sporirea valorii nou crea
te, pe calea reducerii cheltuielilor de 
producție, în general, și a celor mate
riale, în special, în scopul economisirii 
muncii sociale. Sporirea venitului na
țional este direct proporțională cu 
creșterea ponderii muncii vii în pro
dusul social ; în aceste condiții realiza
rea integrală a indicatorului producție 
netă, precum și diminuarea cheltuieli
lor cu munca trecută constituie o cale 
importantă de creștere a eficienței ac
tivității economice în economie.

în aceste condiții, întreprinderile din 
cadrul Centralei industriale de utilaj 
petrolier și minier Ploiești, printre 
care și „UNIO“—Satu Mare, au luat o 
serie de măsuri de natură organizato
rică în vederea evidențierii cheltuieli
lor materiale și de muncă vie în așa 
fel încît să creeze premisele determi
nării elementelor de cheltuieli aferente 
producției nete pe total și pe produs.

Producția netă reprezintă produsul 
nou creat la nivelul unităților economi
ce, centralelor, ramurilor și ministere
lor economice, care oglindește cel mai 
fidel aportul propriu al fiecărei unități 
la crearea venitului național. Folosirea 
în practică a producției nete pentru co- 
mensurarea cît mai reală a cotei de 
participare a fiecărei unități, a fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii la produc
ția materială și venitul național, a de
monstrat sensibilitatea sa nu numai 
față de volumul producției fizice, ci și 
față de modul în care sînt utilizate re
sursele materiale : materii prime, ma
teriale, combustibil, energie fonduri 
fixe — componente ale costului. în a- 
ceste condiții planificarea trebuie să 
fie tratată ca o activitate de cercetare 
științifică, de fundamentare a planului 
pornind de la producția fizică și con
sumurile materiale pe fiecare produs în 
parte, în vederea realizării unei eficien
te economice maxime.

Determinarea producției nete la 
„UNIO“ Satu Mare, se realizează prin 
metoda de producție sau indirectă, care 
se utilizează cel mai frecvent în prac
tică și constă prin scăderea cheltuieli
lor materiale din producția globală. 
Producția este compusă din utilaje, pie
se de schimb, subansamble într-o struc
tură variată și mai puțin de serie, ceea 
ce a condus la organizarea evidenței 
producției pe locuri de muncă, aplicînd 
principiul autoconducerii și autogestiu- 
nii. Corespunzător acestei organizări, 
cheltuielile materiale și de muncă vie 
se- urmăresc în momentul efectuării 
lor, pe locuri de muncă și produse — 
folosind ca principiu metoda costurilor 
directe.

Din centralizarea cheltuielilor de pro
ducție din debitul conturilor (500, 510, 
520, 521, 541, 501) se determină chel
tuielile materiale și de muncă vie care 
constituie baza de plecare pentru de
terminarea producției nete exprimate 
sintetic astfel : A — cheltuieli mate
riale = C.M. ; B — cheltuieli de mun
că vie = CMV ; C — beneficiul ; D — 
valoarea producției globale = (A+B+C); 
E — valoarea producției nete = (B-|-C).

® Metoda pe comenzi 

pe comenzi, iar în cadrul acestora pe 
articole de calculație.

Folosind „metoda pe comenzi" (pe 
fiecare comandă), după executarea pro
ducției se evidențiază următoarele gru
pe de cheltuieli : a) cheltuieli directe 
(materii prime și materiale ; semifabri
cate ; S.D.V.-uri ; piese de schimb ; re
tribuții ; deșeuri pierderi din rebuturi);
b) cheltuieli indirecte (impozit plus 
CAS ; cheltuieli comune de secție ; 
cheltuieli generale); c) total cost efectiv.

Metoda pe comenzi ne furnizează 
unele elemente ale producției nete pe 
produs cum ar fi : retribuția persona
lului direct productiv, impozit plus 
CAS. Totodată, trebuie menționat că 
elemente ale producției nete se regăsesc 
sub formă de retribuții și alte elemente 
de muncă vie și în următoarele grupe 
de cheltuieli : în S.D.V.-uri în procent 
de 50% ; în cheltuielile comune ale
secției — 30% ; în cheltuielile gene
rale — 60%. La toate acestea se adau
gă beneficiul net și alte elemente de 
muncă vie care se obține ca diferență 
dintre prețul de livrare și costul efectiv 
de producție calculat pe fiecare co
mandă.

în beneficiul astfel determinat se in
clud următoarele elemente ale pro
ducției nete : prelevarea pentru socie
tate a unei părți din valoarea produc
ției nete ; contribuții pentru fondul de 
cercetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducerea progresului teh
nic ; alte elemente de muncă vie.

Cunoscînd elementele de determina
re a producției nete pe produs am ales 
pentru exemplificare patru comenzi in
terne de la patru tipuri de electropa- 
lane — utilaje din categoria mijloace
lor de transport și ridicat care se deo
sebesc prin greutate și puterea de ri
dicare astfel :

1) E 2 t forță din comanda 052—018
2) E 3,2 t forță din comandă 052—007
3) E 5 t forță din comanda 052—009
4) E 8 t forță din comanda 052—025
Elementele de cheltuieli pe unitatea 

de produs din fiecare comandă au fost 
calculate și prezentate în tabelul nr. 1 
(vezi tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. 1
Elemente de cheltuieli 
pe unitate de produs

— în lei —
Tipul produsului

E 2 tf E 3,2 tf E 5 t f E 8 tf
A. Cheltuieli directe

materii prime și materiale 5 625 7 131 7 633 13 491
semifabricate 5 908 8 800 8 085 12 152
piese de schimb 924 0,26 0,25 0,35
S.D.V.-uri, 480 — 470 1 418
din care 50% retribuții 240 — 239 708,5
retribuții directe 2 117 2 510 2 773 4 302
deșeuri 308 167 216 260,5
pierderi ' — 379 175 261

B. cheltuieli indirecte
impozit + CAS 719 853 941 1 161
cheltuieli comune 319 4 246 4 763 7 594
din care 30% retribuții 95 1 276 1 428 2 278
cheltuieli generale 3 172 2 262 2 314 4 566
din care : 60% retribuții 1 703 1 356 1 388 2 739

C. Total cost efectiv
Beneficiu + alte elemente
ale producției nete 8 238 5 427 12 884 1 714

D. Total preț livrare 28 300 31 450 39 835 46 700

Cunoscind aceste elemente de cheltu- • Piesele de schimb și S.D.V.-urile la
ieli putem determina și analiza valoa- cele 4 tipui-i de electropalane sînt evi-
rea producției nete pe fiecare produs dențiate valoric în neconcordanță cu
(vezi tabelul nr. 2). valoarea și retribuția realizată la fie-

Analiza datelor de mai sus reliefează care produs.

Tabelul nr. 2
Elemente ale producției nete - în lei

pe unitate de produs Tipul produsului
E 2 tf E 3,2 tf E 5 tf E 8 tf

Impozit + CAS 719 853 941 1 461
Retribuții 4 355 5 142 5 838 10 027
Beneficiu și alte elemente
de muncă vie 8 238 5 427 12 884 1 714
Total VPN pe buc. 13 312 11 422 19 663 13 202

mari variații între producția netă și 
prețul de livrare (vezi tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3
— în lei —

Produsul Preț de 
livrare 

pe buc.

Producția 
netă 

pe buc.
%

E 2 t forță 28 300 13 312 47%
E 3,2 t forță 31 450 11 422 36%
E 5 t forță 39 835 19 663 49%
E 8 t forță 46 700 13 202 28%

Ce concluzii se desprind din aceste 
date ?

® Optimizarea cheltuielilor 
pe produs

ANALIZÎND structura elementelor 
de cheltuieli la cele 4 tipuri de elec- 
tropalane, se desprind următoarele :

® Semifabricatele reprezintă peste 
50% din cheltuielile materiale, deve
nind o frînă în creșterea producției 
nete și obligînd întreprinderea să se 
orienteze spre asimilarea și reproiec- 
tarea unor repere obținute prin coope
rare. Totodată, valoarea semifabricate
lor la electropalanele de 2 tone forță 
este mai mare în comparație cu ceea ce 
este evidențiat la tipurile de 3,2 și 5 
tone forță, nefiind în concordanță cu 
valoarea și greutatea pe unitatea de 
produs.

• Cheltuielile generale repartizate 
pentru electropalanele de 2 tone forță 
sînt mai mari față de tipurile 3,2 și 5 
tone forță, deși se realizează în aceeași 
secție de producție unde condițiile de 
lucru pentru personalul muncitor sînt 
asemănătoare.

• Pierderile tehnologice sînt locali
zate diferențiat, valoarea cea mai ma
re (de 379 lei/produs) fiind evidențiată 
la electropalanele de 3,2 tone forță. 
Faptul că electropalanele de 2 tone 
forță s-au realizat fără a înregistra 
pierderi, demonstrează rezervele mari 
ce există în cadrul secției pentru redu
cerea substanțială a acestora și la ce
lelalte tipuri de electropalane.

Evidențierea elementelor de.cheltuieli 
directe și indirecte pe unitate de pro
dus — folosind „metoda pe comenzi" 
— a avut ca scop principal determi
narea producției nete totale care se ra
portează cu regularitate trimestrial ca 
indicator de plan. în același timp, me
toda scoate în evidență că orice eroare 
de calcul sau înregistrare greșită se 
poate depista cu ușurință, demon- 
strînd că numai o strictă repartizare a 
cheltuielilor pe comenzi interne face 
din această metodă un mijloc util și 
eficient în determinarea producției nete 
pe produs.

în acest sens, metoda a permis de
pistarea unor produse nerentabile sau 
mai puțin rentabile, repartizarea ne
corespunzătoare a unor cheltuieli pe 
produse, determinînd luarea unor mă
suri de creștere a eficienței economice 

prin : reproiectarea și schimbarea teh
nologiilor de fabricație la unele pro
duse, asimilarea de produse pentru re
ducerea importurilor sau a cooperări
lor neeconomicoase. în acest mod apli- 
cînd în practică principiul autogestiu- 
nii și autoconducerii în fiecare secție 
de producție, producția netă a crescut 
an de an, ajungînd în 1981 la 45% pe 
total.

Din cele prezentate reiese, că determi
narea producției nete pe produs crea- 
ză o imagine completă, de ansamblu, 
asupra tuturor elementelor de chel
tuieli din structura producției, dînd 
posibilitate de optimizare a celor ne
economicoase. Totodată, metoda scoate 
în evidență acele surse care determi
nă creșterea valorii producției nete pe 
unitate de produs in special a ponderii 
beneficiului și a retribuției, purtători 
ai valorii nou create.

Calculul producției nete folosind me
toda pe comenzi la cele 4 tipuri de elec
tropalane duce la concluzia că este ab
solut necesar a se acorda toată atenția 
acestui indicator din momentul plani
ficării producției pînă la optimizarea 
pe fiecare produs, pentru a se evita 
unele neconcordanțe în repartizarea și 
evidențierea elementelor de cheltueli 
pe comenzi. Astfel, la cele 4 comenzi 
menționate, semifabricatele, S.D.V.-uri- 
le și cheltuielile generale nu sînt evi
dențiate și repartizate proporțional cu 
valoarea de întrebuințare a produsului, 
fapt ce a determinat ca și ponderea 
producției nete să varieze la cele patru 
produse de la 28% la 49%.

Calculul producției nete pe produs 
folosind metoda pe comenzi constituie 
și un mijloc de informare preliminară 
pentru organele de conducere, care pot 
lua, încă de la începutul elaborării 
planului, anumite decizii pentru crește
rea eficienței economice. Calculul a 
demonstrat, de pildă, că la cele patru 
tipuri de electropalane ponderea mare 
a semifabricatelor din cooperare pe 
fiecare produs duce la o limitare a 
creșterii producției nete, dar în același 
timp crează și premisele unor opțiuni 
pentru asimilări de piese și subansam- 
ble executate în secțiile proprii care 
măresc nemijlocit valoarea nou creată. 
Totodată, structura prețului și elemen
telor producției nete la cele patru ti
puri de electropalane sugerează că 
principala cale pentru mărirea valorii 
nou create este creșterea valorii de în
trebuințare, a parametrilor tehnico-e- 
conomici. prin mărirea gradului de au
tomatizare, mecanizare și fiabilitate. 
Cunoscînd elementele producției nete 
pe produs, există posibilitatea funda
mentării planurilor de producție și op
timizării producției fizice în concor
danță cu interesele proprii ale între
prinderii cît și ale economiei națio
nale.

Cu toate că actualul sistem de cal
culate al producției nete, avînd la bază 
metoda pe comenzi nu poate indica de- 
cît orientativ anumite elemente de 
cheltuieli pe unitatea de produs, el per
mite totuși ca valoarea nou creată să 
fie calculată și cunoscută, devenind un 
indicator de bază pentru aprecierea 
colectivului de muncă în ceea ce pri
vește cantitatea și calitatea muncii în 
condițiile aplicării noului mecanism e- 
conomico-financiar în unitățile econo
mice.

t' Vasile NiSIOR
Ploiești
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SUBLINIAM, în prima parte a articolului, că tendința 
de reducere a ritmului de creștere a productivității muncii 
este determinată, între alți factori, de utilizarea în pro

ducție a unui număr mai marc de personal muncitor. Sporul 
de personal pe unitatea de spor de producție crește, în general, 
de la o perioadă la alta. Potrivit calculelor, în anii 1976—1980 
se observă o accentuare a acestei tendințe față de fiecare din 
perioadele anterioare. Menționăm că într-o serie de țări dez
voltate — care realizează un ritm inferior de creștere a pro
ductivității față de România — nu se observă o asemenea ten
dință de amplificare a sporului consumului de muncă pe 
unitatea de spor de producție. Tendința creșterii sporului con
sumului de muncă pe unitatea de spor de producție relevă, 
odată mai mult, imperativul valorificării mai bune a poten
țialului material și uman al țării, al intensificării creșterii pro
ductivității muncii. Să menționăm și faptul că o asemenea 
tendință de creștere a sporului consumului de muncă pe uni
tatea de spor de producție afectează eforturile care se fac în. 
țara noastră pentru reducerea decalajelor de productivitate a 
muncii fată de țările dezvoltate.

Tendințe și efecte
-------------  -------------- .-- -- ---- - ----------------- .............

ÎN EFORTUL de explicare a factorilor care generează ten
dința de care aminteam, inclusiv a decalajului dintre creșterea 
productivității și înzestrarea tehnică a muncii, de deslușire — 
pe această bază — a rolului normelor de muncă, se cer subli- , 
niate cîteva din cele mai importante caracteristici ale creșterii 
productivității muncii în perioada 1950—1980 ;

a) sporirea în ritm rapid a productivității muncii s-a realizat 
prin obținerea de economii relative de forță de muncă ; dez
voltarea vertiginoasă a industriei, crearea de noi ramuri și 
întreprinderi, chiar și în condițiile promovării progresului teh- 
nico-.științific modern, a impus în mod necesar creșterea efec
tivelor de forță de muncă ocupate în această ramură ;

b) contribuția productivității muncii la sporirea producției 
industriale s-a aflat permanent în „competiție'' cu aportul vo
lumului forței de muncă ocupate. Rină în prezent, deși pro
ductivitatea deține ponderea cea mai mare, nu se desprinde o 
tendință clară de creștere a aportului productivității muncii ;

c) nerealizarea integrală a creșterii planificate a producti
vității muncii a atras după sine mobilizarea unor resurse supli
mentare de forță de muncă pentru realizarea ritmurilor plani
ficate de creștere a producției industriale, amplificîndu-se 
ocuparea forței de muncă în această ramură peste nevoile 
tehnologice de înzestrare tehnico-materială și aceasta în con
dițiile utilizării incomplete nu numai intensive, dar și extensive 
a înzestrării tehnice și a forței de muncă ;

d) în condițiile promovării politicii de ocupare deplină a 
resurselor de muncă în întreaga economie, producția și produc
tivitatea muncii în industrie au sporit nu numai pe baza forței 
de muncă tinere, cu un nivel mai înalt de instrucție generală 
și profesională, ci și prin angajarea largă a altor resurse de 
muncă din mediul rural și urban, inclusiv prin intensificarea în 
ultimii ani a ocupării femeii ;

e) cu toate că productivitatea muncii este prin definiție un 
indicator în expresie fizică, planificarea și urmărirea producti
vității, inclusiv corelarea ei cu fondul de retribuire s-au efectuat 
permanent pe baza rezultatelor în expresie valorică ; în ultimi 
ani au apărut decalaje între productivitatea valorică și fizică, 
ceea ce a și impus o reconsiderare esențială odată cu trecerea 
la actualul mecanism economico-financiar ;

f) chiar in condițiile perfecționării prețurilor și a relațiilor 
de vînzare-cumpărare, acestea nu reușesc să reflecte cu fideli
tate influența calității producției, a îmbunătățirii sau înrăută
țirii acesteia în indicatorii valo.-ici care stau la baza calculului 
productivității muncii ;

g) productivitatea muncii continuă să se planifice și sa se 
urmărească doar pe persoană fizică ; această modalitate de 
evidențiere a productivității muncii nu reflectă însă tendințele 
reale care au loc în sfera utilizării forței de muncă, insuficienta 
folosire extensivă și intensivă a timpului personalului muncitor. 
Practica din țara noastră și din alte țări subliniază îndeajuns 
necesitatea calculării concomitente a productivității muncii în 
om-ore. Concepția noului mecanism economic privitoare la in
troducerea indicatorului „fond total de timp de muncă al în
treprinderii" nu a fost transpusă încă în viață in unitățile eco
nomice.

Rezumîndu-ne doar la aceste caracteristici ale creșterii pro
ductivității muncii, devin explicabile nu numai decalajele la 
nivelul industriei, subramurilor și în unități economice — dintre 
productivitate și înzestrare tehnică — dar și. ceea ce ne inte
resează în mod deosebit, felul în care normele de muncă — 
instrument prin care se poate reflecta cu rigurozitate acțiunea 
factorilor intensivi — conduc, în cele din urmă, la accentuarea 
consumului de muncă vie, la o anume reducere a ritmului de 
creștere a productivității muncii.

Calitatea normelor de muncă

CERCETĂRILE efectuate la diverse niveluri de agregare, de 
la nivelul industriei, subramurilor, întreprinderilor, pînă la 
locul de muncă — bazate pe un sistem larg de indicatori — au 
condus la concluzia că normele de muncă, întreaga organizare 
a producției și muncii reprezintă un important factor „respon
sabil" de evoluția nesatisfăcătoare a productivității muncii, de 
valorificarea sub posibilități a potențialului tehnico-material și 
uman al producției. Neajunsurile din sfera normelor de muncă 
— oricît de numeroase — se manifestă în practică sub cel puțin 
una din următoarele trei forme : a) neconcordanțe între mări
mea normei de muncă și potențialul productiv tehnico-material 
și uman ; b) neconcordanțe intre momentul însușirii condițiilor 
tehnico-materiale și umane și momentul reflectării depline a 
acestora în normele de muncă ; c) dezechilibrul dintre aplicarea 
principiului accesibilității normelor cu cel al progresivității 
acestora ; mai exact, este vorba de o accesibilitate pronunțată 
a normelor în defavoarea progresivității. generîndu-se greutăți 
în valorificarea potențialului productiv și conducînd astfel la 
diminuarea creșterii productivității muncii.

Deficiențele pe care le conțin normele de muncă — astfel 
sintetizate — nu se reflectă însă în indicele mediu de realizare 
a acestora : pe ansamblul industriei republicane, acest indice 
înregistrează în mod curent valori de 106,1% în 19.79 ; 105,3% 
în 1980. foarte aproape de + 5",o cît se consideră unanim ca 
reflectînd norme încordate, cu o bună fundamentare științifică. 
După părerea noastră realitatea este însă alta.

Este știut că în condițiile treptelor superioare ale progre
sului tehnic, cînd posibilitățile de influențare, a randamentului 
se deplasează de la muncitor la mașină, indicele îndeplinirii 
normelor tinde să ia valoarea 1.00. Departe de a se atinge șl 
generaliza un asemenea nivel, indicele mediu de îndeplinire a 
normelor înregistrează valori foarte apropiate, cum am văzut, 
de 1,05—1,06%. Or, în ramura energie electrică și termică — 
cu cel mai înalt grad de înzestrare cu fonduri fixe — ar trebui 
să se înregistreze cel mai scăzut indice de îndeplinire a nor
melor. Aici se observă însă indicele cel m,ai înalt din întreag. 
industrie republicană (111,4%), în timp ce în confecții, cu în 
zestrarea tehnică cea mai scăzută, deși acest indice ar trebu 
să atingă depășirile cele mai mari, el este în realitate cel ma 
scăzut (99—100%). Mai mult, comparativ cu alte țări socialist 
care au o înzestrare cu fonduri fixe mai mare decît România
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indicele îndeplinirii normelor în industria noastră înregistrează 
valori mai mici ca în aceste țări. In plus, dacă în țara noastră 
proporția normelor cu fundamentare tehnică în 1979 era de 
56%, mai mică decît în alte țări (Bulgaria 67%, Cehoslovacia 
62% și U.R.S.S. 83%), indicele îndeplinirii normelor în industria 
României înregistrează cele mai mici valori (105,8% în raport

Tabelul nr. 3
Principalii indicatori ai aprecierii calității normelor în 1989

Ramura
% mediu 
de înde
plinire a 
normelor

Dispersia
(D)

Abaterea 
medie 

pătratică 
(P)

Coeficien
tul de va
riație (Cv)

Celuloză
și hîrtie 106,0 95,19 9.76 9,20

Chimie 107,6 122,30 11,06 10,27
Exploatarea

și prelucrarea
lemnului 106,7 127.72 11,30 10,59

Alimentară 102,9 125,50 11,20 10,88
Pielărie, 

blănărie,
încălțăminte 103,8 204,66 14,31 13,78

Metalurgie
feroasă

Extracția
105,4 212,97 14,59 13,84

minereurilor
nemetalifere 105.9 224,08 14.97 14.13

Poligrafie 108,4 334,42 18,29 16,66
Confecții 98,6 306,23 17,50 17,74
Combustibil 106,5 416,99 20,42 19,17
Alte ramuri 103,7 109,22 10,45 10,00

cu țările comparate : R. O. Germană 117%, U.R.S.S. 120%, Bul
garia 129% și Polonia 140%).

Caracterul aparent încordat al normelor rezultă și din cerce
tarea altor trei indicatori : dispersia (D) *),  abaterea medie pă
tratică (P) **)  și coeficientul de variație (Cv) ***)  care dezvă
luie o imagine mult diferită față de indicele mediu de înde
plinire a normelor (tabelul nr. 3).

•) Dispersia (D) se calculează după formula . ' L și exprimă
XI

împi tșilicrca maximă a nivelelor de îndeplinire a normelor.
’*) Abaterea medie pătratică (P) se calculează ca rădăcină pătrată 

din dispersie (|/D) semniîlcînd accentuarea abaterilor mari de înde
plinire a normelor.

»<■*) Coeficientul de variație (C.V.) se calculează după formula

semnificînd mărimea abaterilor față de media îndeplinirii

normelor (xj exprimată în procente.

Dacă indicele mediu de îndeplinire a normelor arată că în 
energie electrică și termică calitatea normelor este mai slabă 
(111,4%) decît în confecții (93,6%), în chimie mai slabă (107,6%) 
decît în combustibil (106,5%), cei trei indicatori analizați arată 
dimpotrivă că cele mai bune norme se află în ramurile în care 
aceștia iau cele mai mici valori (celuloză-hîrtie, chimie, exploa
tarea și prelucrarea lemnului, alimentară ș.a.), în timp ce nor
mele cele mai slabe se află în ramurile în care ei înregistrează 
valorile cele mai mari (combustibil, confecții, poligrafie).

Cercetarea dispersiei muncitorilor pe nivele de îndeplinire a 
normelor arată că în industria republicană, în 1980, se aflau sub 
normă 23,7% muncitori, însă cei care le depășeau între 105 și 
109,9% reprezentau 18,9%, între 110 și 119,9% peste 18% și, în 
fine, 12,1% îndeplineau normele în proporție de 120% și peste. 
Analiza mai detaliată a repartizării muncitorilor pe nivelul de 
îndeplinire a normelor arată că, în cazul unor întreprinderi 
unde s-au făcut studii, ea include depășiri de norme peste' orice 
așteptări (vezi și tabelul nr. 4).

Datele ilustrează mai ales faptul că se pot realiza depășiri 
considerabile ale normelor de muncă și aceasta în condițiile în 
care gradul de utilizare a timpului de lucru prezintă, deseori, 
proporții extrem' de scăzute. Acest tablou — confirmat și prin 
fotografierea zilei de lucru a unor muncitori și din alte între
prinderi — demonstrează calitatea relativ slabă a normelor, din 
moment ce ele pot fi depășite în proporții atît de mari, iar 
timpul de lucru se utilizează cu totul incomplet, în proporții 
foarte scăzute.

X

în condițiile arătate, calitatea nesatisfăcătoare a normelor 
se oglindește sintetic și din alte analize. Astfel, corelația dintre 
indicii realizării normelor de muncă (In) și îndeplinirea planu
lui productivității muncii (Iw) este adeseori încălcată (In-Iw). 
Mai departe indicii îndeplinirii normelor sînt devansați de in
dicii de realizare a retribuției. în fine, din acestea rezultă și 
nerespectarea celei de a treia corelații : realizarea retribuției 
depășește realizarea productivității muncii, ceea ce are ca efect, 
în numeroase cazuri, o creștere a costului retribuției pe unita
tea de produs.

Dacă normele de muncă analizate se prezintă la nivelul men
ționat, să urmărim care sînt cauzele pentru care fenomenele ne
gative descrise nu se reflectă, pe deplin, în indicele mediu de 
îndeplinire a normelor. Prima și cea mai Importantă explicație 
constă în faptul că timpul efectiv lucrat nu este evidențiat în 
mod real ; potrivit analizelor și cercetărilor făcute, pe lingă 
timpul efectiv lucrat se pontează ca timp' „efectiv" lucrat cea 
mai mare parte a timpului pierdut.

în măsura în care pierderile de timp s-aț evidenția integral 
numitorul indicelui de îndeplinire a normelor — timpul efectiv 
lucrat — s-ar micșora, astfel îneît acest indice ar căpăta o va
loare mai mare decît cea actuală, reflectînd mai bine adevărata 
calitate a normelor, rezervele reale de intensificare a creșterii 
productivității muncii. în al doilea rînd, depășirile mari de nor
me — care reflectă calitatea reală a normelor — se estompează 
în mare măsură în indicele mediu de îndeplinire a acestora da
torită proporțiilor mișcării — fluctuației forței de muncă, nea
junsurilor legate de integrarea tinerilor în muncă etc. în al 
treilea rînd, aplicarea acordului global conduce deseori la atri
buirea aceluiași procent de îndeplinire a normelor pentru toți 
membrii formației de lucru, concomitent cu practica depășirii 
lor în limite care să nu atragă după sine o revizuire prea tim
purie. în fine, stimulentele materiale nu sînt legate de econo
misirea timpului, interesul muncitorilor fiind satisfăcut mai 
bine cu cit norma de timp include rezerve de timp, de creștere 
a productivității muncii.

Tabelul nr. 4
Variația indicelui mediu de îndeplinire a normelor și gradului 
fie folosire a timpului dc lucru la „Tehnofrig" CIuj-N'apoca (1980)
Număr de 
muncitori 
înregistrați

Ore efectiv Ore normă Gradul de Nivelul de 
îndeplinire 
a normelor

%

lucrate pe 
muncitor

pe 
muncitor

utilizare a 
timpului 

de lucru %
10 91,7 19,5 47,6 sub 30
4 118,7 40,2 58,2 31— 40

14 153,7 78,8 75,3 41— 50
27 131,0 76,7 64,2 51— 60
68 143,3 100,5 70,2 61— 70

9 187,9 122,9 92,1 71— 80

169 193,9 219,4 95,0 110—120
36 194,9 252,2 95,5 121—130

541 186,7 251,1 91,5 131—140
299 193,4 290,9 94,8 141—150
120 199,8 312,4 97,9 151—160
89 187,1 301,4 91.9 161—170
43 176,7 310,4 86,6 171—180
25 168,1 306,2 82,0 181—190
19 197,3 374.6 96,7 191—200
19 177,9 367,5 87,2 201—210
10 131,6 283,5 64,5 211—220
4 117,0 260,5 57,3 221—230
7 159,7 374.0 78,3 231—240
8 153,0 373,4 75,0 241—250
2 256,0 670,5 125.5 251—300
6 33,2 117,3 16,3 301—400 .

1 259 184,1 256,0 90,2 139,0

Ținînd seama de exigențele pe care le implică creșterea pro
ductivității muncii în etapa actuală, considerăm necesar ca, o 
dată cu ridicarea nivelului de înzestrare tehnică a muncii, să 
se acționeze cu fermitate în direcția perfecționării organizării și 
normării muncii. Decalajele de productivitate dintre industria 
României și cea a altor țări au la bază nu numai diferențe de 
înzestrare tehnică și tehnologică, ci și diferențe de organizare, 
de folosire a capacităților de producție, a forței de muncă. Re
zervele apreciabile care există în aceste privințe se cer deplin 
valorificate în vederea intensificării creșterii productivității.

dr. Gheorghe RÂBOACÂ 
dr. loan BRATU



ale industriei noastre

CHIMIA ROMANEASCA

Produse competitive, de malta calitate,

LA TIRGUL INTERNATIONAL
BUCUREȘTI 1082

CEA DE-A 8-A EDIȚIE a Tîrgului 
Internațional București a consti
tuit o importantă manifestare a 

capacității și forței creatoare a po
porului nostru, a dinamismului indus
triei naționale, angajată puternic pe 
caiea modernizării, ridicării calității și 
competitivității produselor, a ilustrat 
participarea României la diviziunea 
internațională a miincii, la promovarea 
colaborării economice reciproc avanta
joase cu toate statele, la întărirea păcii 
în lume.

închiderea tîrgului ne prilejuiește o 
privire de ansamblu asupra participării 
sectorului nostru. Firmele românești 
cu profil de chimie au expus, ca de 
obicei, într-un pavilion specializat, eta- 
lînd produse ale unui număr de 100 
întreprinderi de profil, elocvente pen
tru potențialul actual Je producție și 
export al acestei ramuri de bază a in
dustriei noastre.

Grafice și imagini au ilustrat am
ploarea dezvoltării chimiei românești 
în anii socialismului, mai cu seamă în 
perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, ca urmare a 
aplicării indicațiilor date de 
Nicolae Ceaușescu.

Semnificativ este faptul că 
substanțială pe care o deține 
chimică în totalul producției industriale 
a țării — actualmente circa 11% — 
este prevăzută să crească pînă la sfîrși- 
tul cincinalului la 12,9%. Pînă în 1985 
vor fi puse în funcțiune peste 400 de 
instalații industriale, producția marfă 
rrmînd să fie mai mare cu 46%, iar 
cea netă cu 100,8% față de nivelul din 
1980.

Toate acestea vor permite ca expor
tul nostru de produse chimice, țâre a

tovarășul

ponderea 
industria

crescut de 13 ori în ultimele trei cin
cinale, să înregistreze noi și însemnate 
sporuri, în special în direcția diversifi
cării nomenclatorului și a creșterii pon
derii produselor înalt prelucrate, cu 
precădere în domeniul chimiei de mic 
tonaj și al sintezei fine.

Exportate în peste 110 țări ale lumii, 
produsele chimice românești au obți
nut în ultimii ani peste 50 de medalii 
de aur la prestigioase manifestări inter
naționale. în acest an participăm cu 
produsele noastre chimice la peste 30 
de tîrguri și expoziții. Subliniem că la 
tîrgul INCHEBA ’82 — Bratislava și la 
expoziția CHIMIA ’82 — Moscova, pa
vilioanelor chimiei românești în an
samblu li s-au decernat diplome de 
onoare pentru calitatea prezentării.

Prima secțiune a pavilionului chimiei 
la TIB ’82 a fost rezervată cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice. Des
fășurată sub îndrumarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, activitatea de cercetare 
științifică s-a dovedit hotărîtoare pen
tru dezvoltarea în ritm înalt a acestei 
ramuri industriale de vîrf. Semnificativ 
în acest sens este faptul că peste 95% 
din cele 570 de capacități de producție 
puse în funcțiune în cincinalul 1976— 
1980 au la bază tehnologii elaborate de 
unitățile Institutului central de chimie.

Orientată către elaborarea de noi teh
nologii și modernizarea celor existente, 
astfel încît să se asigure o valorificare 
superioară a materiilor prime, realiza
rea unor consumuri minime de mate
riale și energie, precum și obținerea 
unor produse de înaltă calitate, activi
tatea unităților Institutului central de 
chimie s-a materializat, în anul trecut, 
în încheierea cercetărilor pentru aproa
pe 1 800 de teme, realizîndu-se tehnolo
gii pentru circa 300 de produse noi și 
modernizate,

în standurile pavilionului, sugestive 
machete au prezentat fluxurile tehno
logice ale unor însemnate produse chi
mice brevetate în ultimul timp: hidro- 
xmri’enceluloza, fungicidul Onefung, 
metionina, coloranții de dispersie azoici, 
emulgatori pentru produse fitofarma- 
ceutice, amine, fosfatul dicalcic fura
jer, fibre celulozice etc.

Produsele noastre chimice, prezen
tate la TIB '82 sub egida întreprinderi
lor de comerț exterior CHIMIMPORT-

de 
și clorosodice, si

de aluminiu, oxizi 
magneziu și bariu,

In

EXPORT, DANUBIANA, PETROL- 
EXPORTIMPORT, se înscriu în cerin
țele pieții actuale, la parametrii solici
tați de comerțul internațional cu pro
duse chimice — în care, după cum se 
știe, a existat și există în continuare 
o acerbă concurență.

Specialiștilor, oamenilor de afaceri 
de peste hotare ce au vizitat standu
rile pavilionului chimiei li s-a oferit 
prilejul unor constatări interesante în 
legătură cu diversificarea producției, 
îmbunătățirea calității și înnoirea pro
duselor ceea ce contribuie la creșterea 
competitivității lor.

La standul destinat chimiei anorga
nice au fost expuse noi sortimente 
produse sodice 
licați, sulfați 
și săruri de 
bine apreciate pe piața externă, 
vitrine s-au aflat, de asemenea, nume
roase produse ale chimiei organice, 
dintre care acizi și solvenți, solicitate 
la export.

Petrochimia, a cărei sarcină priori
tară este creșterea gradului de prelu
crare a țițeiului și gazului metan, a fost 
larg reprezentată. S-a etalat o gamă 
diversificată de benzine, motorine, pa
rafine, diverse uleiuri, printre care cele 
destinate noului autoturism OLTC1T. 
Au fost expuse principalele sortimente 
petrochimice de bază, printre care : 
dimetiltereftalat, plastifianți, produse 
macromoleculare ca polistiren, polieti
lenă de mică și mare densitate, clorură 
de polivinil, diferite sortimente de cau
ciuc sintetic CAROM-butadien-stire ’nic 
și poliizoprenic, terpolimeri.

Bogat reprezentate la TIB ’82 au fost 
și sectoarele de prelucrare a cauciucu
lui și materialelor plastice. Creșterea 
de peste două ori a producției de cau
ciuc sintetic în intervalul 1980—1985 
permite sporirea considerabilă a pro
ducției de articole prelucrate. Astfel, 
în industria de anvelope, producția 
acestui an este prevăzută să fie de 6,7 
milioane bucăți, față de anul 1981, cînd 
s-au obținut 5.2 milioane bucăți. Au 
fost etalate anvelope radiale de diver
se tipodimensiuni pentru autoturisme, 
troleibuze, autobuze, tractoare și alte 
mașini agricole.

La TIB ’82 au fost expuse sute de re
pere, ale industriei de articole tehnice 
din cauciuc, mult solicitate, dintre care 
amintim îndeosebi cele destinate pro
ducției de autoturisme (în imagine re
perele din cauciuc și mase plastice des
tinate autoturismelor DACIA).
stand la TIB ’82 
zentativ pentru 
chimică sprijină 
cauciuc diverse 
gricultura, sectorul bunurilor de con
sum.

Acest 
a fost, dealtfel, repre- 
modul cum industria 

cu articole tehnice din 
ramuri industriale, a-
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Față de 1930, în 1985 se prevede creș
terea producției de articole prelucrate 
din materiale plastice în proporție de 
201,5%, dezvoltare ce s-a oglindit în 
gama largă de exponate din acest do
meniu. Au fost prezentate produse 
realizate din diferite materiale plastice 
destinate uzului industrial și altor do
menii ale economiei naționale, precum 
și uzului populației.

Un stand cu produse ale industriei 
metalurgice, neferoase a înfățișat reali
zările din domeniul fabricării alumi
niului, cuprului, zincului etc.

Au fost remarcate totodată produsele 
fotosensibile cu marca AZOMUREȘ, 
dintre care amintim : AZOIX — film 
radiologie medical, — AZOPLAN — 
film negativ pancromatic, GAMAGRAF 
— film radiografie industrial, hîrtie 
foto color și alb-negru, film fototehnic 
AZOCIT (ortho și contact), film do- 
cument-pancromatic AZOCOPY, pe
liculă cinepozitiv alb-negru și color.

Agricultura solicită nu numai canti
tăți crescînde de îngrășăminte, biostimu- 
latori, pesticide ci și continua lor îm
bunătățire și diversificare, în scopul 
sporirii eficienței lor practice. îngrășă- 
mintele chimice românești — uree teh
nică cristalizată, uree granule, azotat 
de amoniu, nitrocalcar, sulfat de amo
niu, superfosfat granulat și concen
trat, îngrășăminte complexe NPK — 
prezentate la tîrg sînt competitive, fiind 
solicitate la export. Lărgirea ofertei 
este bazată pe creșterea producției de 
îngrășăminte chimice, care urmează să 
fie mai mare în 1985 față de 1980 în- 
tr-o proporție de 165%, precum și pe 
eforturile ce se fac pentru realizarea de 
sortimente noi. Printre acestea se nu
mără îngrășăminte lichide cu azot 
pentru agricultură, îngrășăminte pen
tru legume, uree cu microelemente, 
uree acoperită cu sulf, îngrășăminte 
complexe cu potasiu, nitrofosfați cu 
microelemente, a căror producție poate 
fi extinsă potrivit cerințelor beneficia
rilor din țară și din străinătate.

în ceea ce privește producția de pes
ticide, aceasta urmează să crească în 
intervalul 1980—1985 în proporție de 
240%, urmărindu-se fabricarea cu prio
ritate a ierbicidelor cu eficiență sporită 
și remanență scăzută.

România produce aproape toate tipu
rile importante de fire și fibre chimice 
cunoscute în lume. Producția de fire 
și fibre sintetice și artificiale a țării 
noastre este prevăzută să crească în 
1985 în proporție de 220% față de 1980.

La TIB ’82 au fost prezentate bine
cunoscutele produse românești TEROM 
(R), MELANA(R), RELON(R), DUNA- 
TEX (R), DUNACOR într-o gamă va
riată: fire textile filamentare, fire tex- 
turate, fire tip bumbac și lînă, tire teh
nice și fire cord pentru anvelope, fire 
pentru covoare etc. Prin utilizarea unor 
efecte de filare, specialiștii din acest 
sector urmăresc obținerea de fire cu 
efecte speciale, cum sînt: firele polies- 
terice cu secțiune triunghiulară, firele 
poliamidice profilate, fibrele complexe 
cu miez și înveliș poliamidic etc.

Standuri deosebit de interesante ca 
prezentare și noutăți au fost cele cu 
medicamente, produse cosmetice și de 
parfumerie, produse chimico-casnice, 
coloranți, lacuri și vopsele.

în 1985, comparativ cu 1980, produc
ția de medicamente urmează să se 
tripleze, cea de detergenți să crească 
de 3,2 ori și cea de cosmetice de 2,9 
ori. Pe lîngă medicamentele originale 
românești cu tradiție ca : GEROVITAL 
(R), ASLAVITAL(R), TROFOPAR(R), 
ULCOSILVANIL(R), BOICIL FORTE 
(R), COVALITIN(R) au apărut nume 
noi de produse recent realizate indus
trial: APILARNIL — produs apicol 
biologic activ utilizat ca reconfortant, 
TARBEDOL — regulator al secreției 
digestive, PIAFEN — antialgic, ERGO- 
CEPS — vasodilatator periferic, CORN- 
HIDRAL — cu efect vasoregulator și 
analgezic.

Și în industria de cosmetice au fost 
etalate noutăți: gama de tratament 
cosmetic ACANTA, avînd la bază pro
duse apicole biologice active care men
țin echilibrul metabolic al pielii și re
glează procesele de cicatrizare, GERO
VITAL — cremă de masaj într-o 
formulă nouă, avînd în componență o 
serie de substanțe vegetale care pre
vin și combat fenomenele de îmbătrî- 
nire a pielii, DERMIN — cremă de 
masaj anticeiulitică, trusa, de machiaj 
MIRAJ, apa de eolonie SUPER FAUN, 

gama pentru copii MUGUREL, pasta 
de dinți medicinală OSSIDENTA etc.

Chimia românească realizează în pre
zent o mare varietate de coloranți, 
lacuri, vopsele, emailuri pentru con
sumul intern și export. Printre expo
nate s-au aflat sortimente moderne de 
coloranți pentru vopsirea firelor și 
fibrelor sintetice și artificiale, coloranți 
speciali pentru fibrele PNA. Printre 
noile lacuri și vopsele se înscriu cefe 
destinate autoturismelor OLTCIT și 
DACIA, lacuri electroizolante, vopsele 
speciale pentru sectorul de construcții 
etc.

Prin numărul lor, calitatea, modul 
de prezentare, produsele chimice româ
nești prezente la TIB ’82 au oferit bune 
posibilități de perfectare a unor tran
zacții menite să contribuie la dezvol
tarea relațiilor de comerț și cooperare 
internațională în acest sector de bază 
al economiei noastre naționale.

Astfel, corespunzător profilului tîrgu- 
lui, la actuala ediție s-au semnat nu
meroase contracte pentru produse chi
mice diverse. Printre cele mai impor
tante contracte pot fi amintite cele pri
vind : coloranții, rășinile sintetice, sol- 
venții, soda caustică și calcinată, pvc 
praf și granule, articolele prelucrate 
din mase plastice, îngrășămintele chi
mice, anvelopele, cauciucul sintetic ș.a. 
Parteneri — firme din : R.P. Chineză, 
Franța, R.F. Germania, Ghana, Grecia, 
India, Iran, .Italia, U.R.S.S., S.U.A. etc.

Cu prilejul inaugurării tîrgului, pe 
parcursul vizitării pavilionului indus
triei chimice, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a examinat cu atenție produsele ex
puse, le-a apreciat în mod deosebit 
caracteristicile și nivelul calitativ și a 
indicat să se ia toate măsurile nece
sare dezvoltării în ritmutile prevăzute 
a sectoarelor de medicamente, cosme
tice, detergenți, chimizarea gazelor, 
pentru valorificarea superioară a ma
teriilor prime. Aceste indicații consti
tuie pentru noi, cei ce lucrăm în indus
tria chimică, un program concret de 
acțiune pentru progresul acestei ra
muri moderne, pentru diversificarea și 
creșterea competitivității ofertei sale de 
export.

iustin ROGOZ 
adjunct al ministrului industriei 

chimice
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„Realizarea exporturilor presupune o preocupare continuă pentru ri
dicarea calității și a nivelului tehnic al producției, pentru o răspunde soli
citărilor clienților și a fi competitivi pe piața internațională."

NICOLAE CEAUSESCU
(Din Cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 7-8 octombrie 1982)

înnoirea și modernizarea produselor - 
orientate după cerințele pieței
Aspecte organizatorice ale relației intre activitatea de inovare 

și cea de studiere a pieței, la nivelul întreprinderilor industriale

NU DE MULT au fost publicate în „Revista economică" * *)  rezultatele unei 
investigații efectuate în 6 întreprinderi constructoare de mașini din Bra
șov, în legătură cu obstacolele de natură psiho-socială ce apar în calea a- 

firmării noutăților tehnice și organizatorice în unitățile industriale. Din analiza 
opiniilor celor 50 de persoane intervievate a reieșit necesitatea unor modificări 
în optica unor cadre de conducere în ce privește promovarea și stimularea acti
vității inventatorilor, a tuturor proceselor creator®.

• 32 la sută din . cei incluși în eșan
tion au exprimat opinia că ideile pentru 
produse noi, pentru modernizarea și îm
bunătățirea celor existente au izvorît 
din compartimentul de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și introdu
cere a. progresului tehnic, apreciind, 
totodată, că activitatea de marketing 
n-a avut nici o contribuție în acest 
sens ;

• 68 la sută din cei chestionați au a- 
cordat activității de marketing o pon
dere de 5—20 procente în asimilarea de 
produse noi și de modernizare a celor 
existente, considerînd totodată că 10-50 
la sută din idei provin din activitatea 
de eercetare-dezvoltare ;

• un număr însemnat de subiecți au 
prezentat și 'alte surse ale ideilor vizînd 
regîndirea concepției produselor : ce
rințele imediate și stringente de rezol
vare a unor sarcini de producție ; co
menzile a diferiți beneficiari interni și 
externi ; necesitatea îmbunătățirii teh
nologiilor și produselor, în vederea re
ducerii costurilor de producție și creș
terii productivității muncii ; necesitatea 
reducerii importului ; necesitățile la 
nivelul economiei naționale, reflectate 
în decizii ale forurilor ierarhic supe
rioare.

Indiferent de proporția exactă, este 
clar că atît activitatea de eercetare- 
dezvoltare, cit și marketingul reprezin
tă surse majore de idei noi, a căror dez
voltare poate fi asigurată printr-o per

Un alt aspect care a făcut obiectul aceleiași investigații l-a constituit rela
ția dintre funcțiunea comercială și cea de eercetare-dezvoltare a întreprinderilor in
dustriale. Am urmărit să surprindem în ce măsură creația tehnică din unită
țile productive este orientată către rezolvarea unor cerințe ale pieței (ale me
diului extern al întreprinderii), știut fiind că reușita inovărilor tehnologice este 
strîns legată de succesul pe piață.

Problema prezintă o importanță deosebită în lumina obiectivelor actualului 
cincinal privind realizarea unei noi calități, a unei eficiențe superioare, dez
voltare intensă a exporturilor. Gradul, calitatea și rezultatele preocupării în a- 
cest domeniu depind într-o măsură decisivă de o organizare care să o gttiimiu- 
leze și direeționeze în mod adecvat.

DESIGUR, am pornit de la ideea că 
orice inovare tehnică și tehnologică are 
în vedere creșterea rentabilității activi
tăților desfășurate (aplicarea legii eco
nomiei de timp) care pînă la urmă, di
rect sau indirect, poate contribui și la 
realizarea scopurilor comerciale propu
se, la sporirea eficacității și competiti
vității pe piața externă. Am dorit, însă, 
să găsim răspunsuri convingătoare la 
următoarele întrebări :

1) ideea unui produs nou. a unor 
modernizări ale produselor existen
te a izvorît mai mult din activitatea 
de marketing, sau din cea a comparti
mentului cu atribuții de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
introducere a progresului tehnic din 
întreprindere ?

2) au existat situații de inovări re
ieșite ca necesare în urma studiilor 
de marketing și propuse comparti
mentului tehnic al întreprinderii ?

3) care sînt căile posibile pentru 
îmbunătățirea relației dintre activi
tatea de marketing și cea de cerce- 
tare-dezvoltare ?

în ciuda dificultății de a se obține 
răspunsuri la aceste întrebări din par
tea tuturor celor intervievați, din pre
lucrarea răspunsurilor date s-au putut 
contura unele elemente semnificative.

») „Posibilități dc amplificare a creației 
tehnice în întreprinderile industriale'-, R.E. 
nr. 35/1982.

manentă colaborare intre aceste acti
vități, printr-un sistem de transmitere 
reciprocă a unor informații și obiecti
ve. Opiniile menționate reliefează că 
activitatea de marketing la nivelul în
treprinderii ar trebui să aducă un aport 
mai mare la introducerea noului, la in
tensificarea procesului de înnoire a 
produselor pentru a corespunde cerin
țelor progresului tehnic, cerințelor dc a 
obține o valoare ridicată a performan
țelor cu un consum minim de resurse, 
dar mai ales cerințelor și restricțiilor 
unei piețe externe puternic influențată 
de crizele ce au loc în economia mon
dială.

Considerațiile asupra relației dintre 
cele două activități indică existența u- 
nor dificultăți dc comunicare între cei 
care proiectează produsele noi și cei 
care lucrează în activitatea de marke
ting. Această barieră în comunicare este 
confirmată de unele răspunsuri la în
trebarea a doua ; 72 Ia sută din totalul 
celor chestionați nu au putut da exem
ple de inovări reieșite ca necesare î.n 
urma studiilor de marketing și care să 
fie propuse compartimentului tehnic în 
vederea rezolvării lor.

Din unele opinii exprimate a reieșit 
că persoanele care lucrează în activități 
de marketing nu au avut contacte cu 
probleme tehnologice, cu cercetări și 
proiectări dc produse. Evident, unele 
contracte cu beneficiari interni sau ex
terni prevăd anumite modificări con
structive ale produselor sau impun li
nele modificări tehnologice ; dar înde
plinirea acestor condiții nu înseamnă o 
aplicare în practică a studiilor de pia
ță. Introducerea de inovări .numai la 
cererea beneficiarilor reflectă întârzie
rile care se manifestă în unele unități 
industriale în asimilarea de produse 
noi și modernizarea celor existente, în 
adaptarea mai bună a producției Ia ne
voia socială.

La întreprinderea de tractoare din 
Brașov, tractorul pe șenile 550 CP, de 
mare complexitate, nu a fost lansat în 
pregătire deoarece cererea era foarte 
mică și pregătirea costa foarte mult. La 
aceeași întreprindere, datorită faptului 
că s-a pornit de la o necesitate bine de
finită, noile tractoare asimilate — 
U 850 și U 1 010 — au o cerere pe piața 
externă care depășește capacitatea dc 
producție a întreprinderii.

Deci, o bună cercetare dc piață trebuie 
să contribuie la realizarea succeselor de 
inovare, prin înlăturarea incertitudini
lor cu privire la posibilitățile de desfa
cere a produselor noi. Se impune ca o- 
biectivele cuprinse în planul de corec
tare științifică, inginerie tehnologică și 
introducere a progresului tehnic, al în
treprinderii, să aibă ia bază cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, dar 
și mediul ambiant (lumea comercială), 
de care depinde gradul de competitivi
tate a noilor produse pe piața externă. 
Cu alte cuvinte, activitatea dc marke
ting să se implice mai mult în procesul 
de selectare a tehnologiei, precum și în
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Domeniul ceiceîdiii 
și' dezvol larii :

- elaborează planuri 
proprii, cincinale și 
anuale
- face propuneri de 
obiective de cerce
tate științifică, pro
iectare și inginerie 
tehnologică
- elaborează studii, 
documentații șt pro
iecte
- aplică in producție 
și urmărește rezultate
le studiilor .'Și cercetă
rilor încheiate
- organizează activi
tatea de cercetare u- 
zinclă, de invenții și 
inovații etc.

I
I
I
I
I
I

BARIERA :j 
|:IN COMU-il 
l;:NICARE '

Domeniul comcrcialȚ^

I
I- încheie contracte 

comerciale
- participă la prospec- | 
tarea pieței interne și 
externe
- ia măsuri pentru in
troducerea in fabrica
ție numai a produselor 
cu desfacere asigurată
- fundamentează pla
nul de producție pe 
contracte ferme
- participă la coope
rarea în producție cu

| firme și organizații din 
| străinătate etc.

)

Mediul 
comercial 
infern sau 
extern

Orientare naturala puternica spre lumea exterioara

--------------------------- Comunicarea între cele două domenii

(Schemă prelucrată după Brian C. Twiss, inovarea tehnologică, Ed. tehnică, București, 1979)

lixarca momentului oportun pentru a- 
plicarea ci în practică.

Din schema de mai sus reiese că atri
buțiile corespunzătoare celor două com
partimente— cercetare-dezvoltare și co
mercial — creează o oarecare barieră în 
comunicare. Apare, totodată, evident că 
tot ceea ce se întreprinde în cadrul ce
lor două domenii ale întreprinderii tre
buie să aibă o orientare puternică spre 
lumea exterioară : spre generalizarea 
noilor produsc-idci care să încorporeze 
cele mai recente cuceriri ale științei și 
tehnologiei avansate, respectiv spre 
mediul comercial intern sau extern, 
fără de care efectele activității de i- 
n ovare ar deveni incerte. în consecin
ță, principalii stimuli pentru elabora
rea și fundamentarea strategiilor pri
vind produsele noi și alte inovări își au 
originea în ideile provenite din com
partimentul tehnic — sau din definirea 
strategiilor de marketing în politica 
produselor. în acest al doilea domeniu, 
cercetarea pieței actuale (și chiar a 
celei trecute), ca și previziunea asupra e- 
voluției viitoare a fenomenelor de pia
ță stimulează o examinare sistematică 
a necesităților pieței potențiale, care 
pot fi satisfăcute prin rezultatele crea
ției tehnice, asigurînd dezvoltarea în
treprinderii intr-o direcție dorită, pre
gătirea ei pentru o nouă tehnologie de 
fabricație. în acest sens este necesară 
orientarea cercetării atît spre lumea 
științei și tehnologiei, cit și spre cerin
țele pieței — cerință care poate fi rezol
vată prin diminuarea barierelor în co
municare, prin asigurarea transmiterii 
unor informații reciproce corespunză
toare și prin mai multă înțelegere de 
ambele părți a problemelor specifice 
fiecăruia din cele două compartimente.

în cadrul acestei relații pot apare si
tuații cinci tehnologii și proiectanții din 
compartimentul tehnic apreciază ca 
fiind oportune unele inovări tehnice și 
tehnologice pentru piață, dar nu reu
șesc să-i convingă despre această nece
sitate pe cei din colectivul de marke
ting, care le poț respinge propunerile 
dacă nu sînt însoțite de probe suficien-

te sau nu corespund strategiilor de mar
keting pe termen scurt. în mod similar 
cercetătorii, proiectanții de produse noi 
pot respinge idei provenite din activi
tatea de studiere a pieței, dacă obiecti
vele tehnice pe care le vizează nu sînt 
argumentate în mod corespunzător. Cu 
toate că astfel de reacții nu sînt exclu
se, important este să fie stabilit un 
sistem dc colaborare capabil să ofere 
premise ca tot ce se creează în compar
timentul tehnic să aibă și certitudinea 
unei valorificări comerciale maxime. 
Altfel spus, să existe o întrepătrundere 
între cunoștințele științifice, tehnologice 
și cele asupra necesităților pieței, înce- 
pînd de la inițiatorul proiectului de 
produs nou (idee) pînă la realizarea 
practică a inovării propriu-zise.

în aceste condiții, apare necesar ca 
activitatea desfășurată în cadrul celor ' 
două funcțiuni ale întreprinderii să fie 
adaptată în mod corespunzător, astfel 
îneît să crească nivelul dc competență 
în probleme de comerț exterior și cel 
de competență tehnică, pentru a asigu
ra orientarea din timp a producției po
trivit cerințelor pieței externe.

Din prelucrarea răspunsurilor la în-

I

trebarea privind căile posibile dc îmbu
nătățire a relației dintre cele două 
funcțiuni ale întreprinderii au reieșit 
următoarele propuneri :

® în cadrul serviciului de desfacere 
al întreprinderilor cu producție pentru 
export să se constituie un subcolcctiv 
care să desfășoare o activitate conere- 

(n.u numai de evidență și execuție) 
studiere a pieței — iar acolo unde 
se poate constitui un astfel de grup, 
se asigure măcar legătura perma-

tă 
de 
nu 
să 
nentă cu activitatea compartimentului 
tehnic ;

® perfecționarea pregătrii cadrelor 
din cele două compartimente să cu
prindă și probleme de marketing ;

• unii 
cercetare științifică și inginerie tehno
logică să participe și la studierea pieței 
externe ;

• selecționarea cadrelor ce urmează 
să lucreze în activități dc marketing să 
fie efectuată din ritului celor care 
cunosc bine procesele tehnologice și po
sibilitățile întreprinderii ;

• cei care efectuează deplasări și vi
zite dc documentare in străinătate să 
urmărească și, la întoarcere, să infor
meze asupra unor probleme ce prezintă 
interes pentru orientarea activității de 
creație tehnică din întreprindere ;

• oficiilor de informare documentară 
să li se asigure condiții și să li se ac
centueze obligația de a pune la dispo
ziția întreprinderilor din ramurile res
pective cit mai multe și mai relevante 
informații privind nivelul tehnic și 
trendul pe piața externă pentru catego
rii de produse ce corespund profilului 
acestora, iar în întreprinderi, aceste in
formații să nu rămână blocate la con
ducere sau în alt birou, ci să circule 
în rândurile specialiștilor și ale lucră
torilor cu atribuții de marketing.

S-a formulat și opinia că ar fi mai a- 
vantajos ca nucleul de cadre care des
fășoară efectiv activitatea de marke
ting să fie subordonat compartimentu
lui tehnic al întreprinderii ; aceasta ar 
facilita promovarea progresului tehnic 
în concordanță cu cerințele pieței in
terne și externe, ar îmbogăți conținutul 
raporturilor cu celelalte compartimente 
(pregătirea fabricației, producție, desfa
cere etc.) ale întreprinderii și ar ac
centua 
portul

lucrători clin activitatea de

răspunderile în ce privește ex- 
prod uselor proprii.

Școala
Cristea lONIȚÂ

interjudețeană de partid Brașov

Sistemul de decizie pentru marketing
INTR-UN STUDIU teoretic asupra sistemului de decizie pentru marketing (S.D.M.), 

prof. Claude Martin, de la Universitatea de științe sociale din Grenoble (Franța), 
subliniază că decizia comercială trebuie, să satisfacă întotdeauna un ansamblu de 
condiții minime, care rezultă deopotrivă din mediul intern al întreprinderii (ierarhie, 
resurse, obiective) și clin unele aspecte ale mediului extern al acesteia (comportarea 
clienților, activitatea concurenței, capacitatea aparatului de distribuție, diverse regle
mentări). Intre resursele mediului intern se disting cele comerciale, tehnice și finan
ciare ; resursele comerciale se referă la personal (număr, calificare, competențe), me 
tode (organizare și conducere) și tehnologia dc vînzarc, de informare și dc comu
nicare.

Autorul identifică trei funcțiuni ale S.D.M. : strategia comercială (nivelul supe
rior al sistemului — decizii pe termen lung și cu caracter general, avind importante 
implicații financiare prin definirea volumului și naturii resurselor necesare pentru 
îndeplinirea programului ; în """"-•■x .-«„.x c. —
gerca tehnologici, la inovare, ...........
(ansamblu de decizii interdependente privind produsul oferit, prețul, distribuția, pro
movarea — orientate spre utilizarea cît mai eficace a resurselor) și reglarea comer
cială (nivelul inferior al S.D.M. — decizii cu scadență foarte scurtă șl cu caracter 
ireversibil,, pe de o parte pentru pregătirea sarcinilor comerciale, administrative, 
tehnice oare să permită realizarea performanțelor stabilite la nivelul de „pilotare", 
iar pe de altă parte pentru urmărirea corespondenței rezultatelor obținute cu aceste 
performanțe sau măcar cu anumite limite de toleranță fixate in prealabil).

aceâstă categorie intră și deciziile referitoare la ale
la diversificarea produselor), „pilotarea" comercială
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UN CALCUL AL FACTORILOR DE CREȘTERE «>
IN CELE CE URMEAZĂ ne pro- ' 

punem să determinăm, pentru 
perioada 1950—1980, contribuția 

fondurilor fixe, a forței de muncă și a 
progresului tehnic la crearea venitului 
național, indicatorul cel mai sintetic al 
rezultatelor activității productive din 
economie. Sint necesare în prealabil 
cîteva observații asupra acestor indica
tori și asupra cifrelor utilizate pentru 
exprimarea lor.

în ceea ce privește în primul rînd 
venitul național s-a făcut abstracție de 
deosebirea dintre venitul național 
creat și venitul național utilizat, lucru 
admisibil atît timp cît el este luat ca 
variabilă rezultativă- Atunci când veni
tul național este luat în calcul ca rezul
tat al acțiunii altor factori, el poate și 
trebuie privit doar în calitate de venit 
național creat. Atunci cînd venitul na
țional este considerat și ca factor al 
creșterii — de pildă prin raportarea a- 
cesteia la porțiunea de venit național 
destinat acumulării — va deveni bine
înțeles obligatorie luarea în calcul a 
venitului național utilizat. Pentru 
scopul pe care ni l-am propus vor fi 
deci utilizate datele din Anuarele Sta
tistice fără modificări sau adăugiri.

La crearea venitului național partici
pă, după cum se știe, fondurile fixe 
din producția materială, la care se 
adaugă unele ramuri prestatoare de 
servicii. Anuarele statistice publică 
date complete cu privire la fondurile 
fixe pe economia națională. în ceea ce 
privește fondurile fixe din ramurile 
productive, anuarele conțin cifre com
plete -numai pînă în anul 1970. înce- 
pînd din acest an, datele publicate nu 
mai conțin totalitatea ramurilor crea
toare de venit național. Cifrele privi
toare la totalul fondurilor fixe produc
tive pe anii 1971—1980 trebuiau deci 
completate prin extrapolare. Și anume 
nu au fost extrapolate cifrele privind 
totalul fondurilor’ fixe productive și 
cifrele care, reprezintă diferențele ne
publicate. întrucît aceste diferențe re
prezintă ponderi mici în fondurile fixe 
productive și în totalul fondurilor fixe 
ale anilor anteriori (3,7—5,2 la sută din 
fondurile fixe productive I960—1970 și 
2—3,3 la sută din totalul fondurilor 
fixe 1960—1970), riscul unor erori sem
nificative a fost redus la extrem în 

comparație cu cel ce ar fi existat în 
cazul extrapolării cifrelor globale ale 
fondurilor fixe productive. Extrapola
rea s-a făcut prin metoda celor mai 
mici patrate, diferențele obținute adău- 
gîndu-se la cifrele publicate. Dispune, 
astfel de o serie de cifre 1950—1980 
pentru fondurile fixe productive, care 
poate fi considerată completă.

Cifrele privitoare la forța de muncă 
sînt cele pe care ni le oferă anuarele 
statistice.

în ceea ce privește progresul tehnic, 
este necesară, în primul rînd, determi
narea conținutului acestei noțiuni, a- 
supra căreia există, după cum se știe, 
multe discuții în literatura de specia
litate. Noțiunea de progres tehnic o 
vom utiliza aici în sensul de progres 
tehnic independent de modificările can
titative ale celorlalți factori, cuprin- 
zînd orice modificare calitativă care 
intervine în procesele de producție, de 
repartiție, de schimb, de circulație, de 
stocare și comunicare de informații și 
care contribuie intr-un fel oarecare la 
sporirea venitului național.

Noțiunea de progres tehnic pe care 
o avem în vedere în cele ce urmează 
este foarte bine ilustrată prin următo
rul exemplu, citat de noi într-o lucrare 
anterioară. O investiție de un milion 
de dolari constanți concretizată în mij
loace de producție va avea în 1970 
efecte economice cu mult mai mari de- 
cît o investiție de aceeași mărime fă 
cută în 1920. Efectul economic mai 
mare pe care îl dau utilajele și munci
torii anului 1970 este rezultatul pro
gresului tehnic, valoarea investițiilor 
fiind în cele două cazuri aceeași1). în 
noțiunea de progres tehnic intră deci, 
în primul rînd, modificările calitative 
ale mijloacelor de producție. Dar aici 
se pune de la început problema foarte 
importantă a exprimării acestor modii'i 
cari calitative. în mod practic ridica
rea nivelului tehnic al mijloacelor de 
producție nu poate fi izolată de sporu
rile lor cantitative. O sumă de bani in
vestită pentru instalarea de fonduri 
fixe exprimă atît sporurile lor cantita
tive cît și ridicarea nivelului lor teh
nic calitativ. Aceste două aspecte nu 
pot fi izolate unul de altul. De aceea, 
acolo unde are loc o lărgire cantitati
vă a aparatului de producție, valoarea 
sporită a fondurilor exprimă atît spo
rurile cantitative cît și progresul teh*) Vezi Lionel Stoleru, „L'âquilibre et la 

croissanee 6conomique“, Paris 1970, p. 394

nic încorporat în mijloacele respective. 
Acest progres tehnic nu poate fi pus 
în evidență în mod separat de crește
rea cantitativă a fondurilor și nu poa
te fi luat în seamă în indicatorul 
„progres tehnic" utilizat aci.

Alta este situația acolo unde are loc 
simpla înlocuire a unor utilaje uzate 
cu altele noi (care se face din fondu
rile de amortizare). Aici — din princi
piu — nu intervin sporuri cantitative. 
Expresia progresului tehnic pe care îl 
cuprind instalațiile introduse în acest 
fel nu este tulburată de nici un fel de 
modificări cantitative. Acest progres 
tehnic este independent de investițiile 
făcute din fondul de acumulare în 
scopul lărgirii aparatului de producție. 
Fiind deci independent de modificările 
cantitative și putînd fi exprimat inde
pendent de aceste modificări, el intră în 
indicatorul nostru de „progres tehnic".

Indicatorul progresului tehnic pe care 
il utilizăm cuprinde deci, în primul 
rînd, nivelul tehnic mai ridicat al mij
loacelor de producție instalate în ca
drul reînnoirii mijloacelor fixe din 
fondul de amortizare, progresul tehnic 
încorporat în mijloacele de producție 
instalate în cadrul lărgirii aparatului 
de producție fiind cuprins în indica
torul fondurilor fixe împreună cu mo
dificările cantitative ale acestora.

în noțiunea de progres tehnic mai 
intră apoi ridicarea calitativă a forței 
de muncă prin învățămînt, calificare, 
dobîndirea de experiență în muncă, 
modificări structurale după vîrstă și 
sex etc. (factorul „forță de muncă" 
fiind exprimat după cum am văzut, 
printr-un indicator pur cantitativ). 
Progresul tehnic mai cuprinde, ca o 
componentă importantă a sa, modifică
rile de structură ce au loc în economia 
națională. în special într-o țară aflată 
intr-un proces de dezvoltare susținută. 
Trecerea populației sătești la activități 
neagricole, în special industriale, în
seamnă trecerea de la activități mai 
puțin productive la activități mai pro
ductive. Deși anumite modificări de 
structură au loc și în cadrul industriei, 
efectele modificării raportului dintre 
agricultură și ramurile neagricole se 
resimte în mod deosebit.

Mai intră în noțiunea de progres teh
nic pe care o utilizăm apariția unor 
produse noi și ridicarea calității pro
duselor, perfecționările în organizarea 
producției și a muncii, perfecționările



în metodele de conducere a economiei 
naționale, îmbunătățirea utilizării fon
durilor fixe, economii de materii pri
me, materiale și energie și în general 
orice alte mijloace de creștere a rezul
tatelor activității productive.

Această noțiune largă de progres 
tehnic cu care operăm poate fi consi
derată deci ca referindu-se la pro
gresul tehnic neinvestițional, făcînd 
însă rezerva ca progresul tehnic aso
ciat înlocuirilor de fonduri fixe se face 
și el prin investiții, dar acoperite din 
fondul de amortizare.

Această accepțiune asupra .progresu
lui tehnic ca factor al creșterii econo
mice înglobează deci toate modificările 
de ordin calitativ care intervin în de
terminarea creșterii economice spre de
osebire de modificările cantitative ale 
celorlalți doi factori principali ai creș
terii : mijloacele de producție și forța 
de muncă. Această distincție corespun
de (în mare) și deosebirii dintre fac
torii extensivi și cei intensivi ai crește
rii economice. Vom rămîne bineînțeles 
conștienți de deosebirea care există 
între această noțiune de progres teh
nic cu o sferă de cuprindere foarte 
largă și noțiunea de progres tehnic în 
sens îngust, care se referă la ridicarea 
nivelului tehnic propriu-zis al utilaje
lor, instalațiilor, mașinilor, aparatelor 
etc., utilizate, indiferent dacă acestea 
sînt instalate în cadrul lărgirilor apa
ratului productiv sau în cadrul înnoi
rilor din fondul de amortizare. Pentru 
a evita orice discuție în această pri
vință, unii autori preferă termenul de 
„productivitate totală" termenului uti
lizat .de noi. Considerăm că acest lu
cru nu este necesar dacă se are în ve
dere conținutul exact al noțiunii, mai 
ales că în felul acesta se evită alte 
discuții în jurul termenului propus.

în ceea ce privește exprimarea aces
tei noțiuni de progres tehnic cu aju
torul unui indicator care să poată fi 
cuantificat, care să-i poată exprima 
ritmul și să servească la determinarea 
contribuției sale la creșterea economi
că, este evident că un asemenea indica
tor calitativ de ansamblu nu ne poate 
fi oferit de nici un anuar statistic și 
că el nu poate fi obținut decît prin cal
cularea concomitentă a parametrilor atît 
cantitativi cât și calitativi ai creșterii 
economice. Indicatorul progresului teh
nic nu poate fi calculat pornindu-se de 
la cauzele sale foarte variate și foarte 
numeroase. Este în mod unanim accep
tată ideea că progresul tehnic nu poa
te fi calculat decît ca un reziduu în- 
t.r-un calcul global al factorilor crește
rii economice. Eventuala descompune
re a acestui reziduu pe elementele sale 
constitutive, ca : ridicarea nivelulu: 
tehnic al mijloacelor de producție ce 

carea calificării forței de muncă prin 
diferite mijloace, modificări în struc
tura producției etc. trebuie considera
tă ca o problemă separată. De asemenea,, 
izolarea progresului tehnic încorporat 
din motive practice în indicatorul fon
durilor fixe trebuie lăsată de o parte 
aici.

Se știe, de asemenea, că dată fiind 
imposibilitatea practică de a se calcula 
pentru fiecare an în parte o cifră dis
tinctă a progresului tehnic, se consideră 
prîntr-o convenție foarte apropiată de 
realitate că ritmul progresului tehnic 
este egal în toți anii. în ceea ce pri
vește aparatul de producție — al cărui 
progres tehnic se înglobează în parte 
după cum s-a văzut mai sus în progre
sul tehnic independent de modificările 
cantitative ale fondurilor productive — 
acesta progresează în mod continuu din 
punctul de vedere al nivelului său teh
nic prin apariția în fiecare an a unor 
noi mijloace de producție concomitent 
cu ieșirea din funcțiune a generației 
celei mai vechi de mijloace de produc
ție, ajunsă la capătul uzurii sale fizice 
sau morale. înlocuirea mijloacelor de 
producție uzate cu altele mai perfecțio
nate fără modificări ale aspectelor lor 
cantitative — înlocuire care, după cele 
de mai sus, intră în noțiunea de pro
gres tehnic pe care o avem în vedere în 
cele ce urmează — poate fi considerată 
ca făcîndu-se în ritmuri anuale egale. 
De asemenea, pot fi presupuse ritmuri 
anuale egale de progres în ceea ce pri
vește ridicarea calitativă a forței de 
muncă, ridicarea calității producției, a- 
pariția de produse noi, economiile de 
muncă vie și trecută, perfecționările în 
organizare etc. Calcularea unui ritm 
mediu anual al progresului tehnic fără 
necesitatea stabilirii prealabile a unor 
valori anuale distincte ale lui cores
punde deci modului obiectiv în care se 
desfășoară acest proces și satisface de 
altfel pe deplin scopul urmărit în încer
carea de față.

Așa cian se procedează în mod obiș
nuit, am utilizat funcția de producție 
Cobb-Douglas, cu ajutorul căreia, pe 
baza seriilor statistice cunoscute ale 
venitului național, fondurilor fixe și 
forței de muncă, se stabilesc valorile 
coeficienților de elasticitate ai acestor 
factori explicativi și cele ale 'progresu
lui tehnic. Stabilirea coeficienților de e 
Iasticitate s-a făcut prin regresie mul
tiplă. Am pornit de la funcția Cobb- 
Douglas în forma :

V( = L*  F*  “ “

unde V = venitul național, L = forța 
de muncă utilizată în producția mate
rială, F = fondurile fixe din. producția 
materială, e (baza logaritmilor neperi- 
mari) = progresul tehnic, o — coeficien- 

coeficientul de elasticitate al fondurilor 
fixe, y = ritmul mediu anual al progre
sului tehnic, t = anii.

Ecuația de mai sus o transformăm în 
felul următor :
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și, în logaritmi neperimari
Log ~ = (1 - x) Log -p- + yt 

k Lz
(Se vede că în această formă funcția ex
primă și dependența productivității so
ciale a muncii de compoziția organică a 
complexului productiv adică de gradul 
de înzestrare a muncii cu fonduri fixe 
și de progres tehnic).

Am calculat deci, pentru anii 1950— 
1980, necunoscutele (1 — a) și y cu aju
torul regresiei multiple dintre 

t ViLog —— = y ca variabilă dependentă și 
k

Ff
Leg — =XiȘit=x2ca variabile inde- 

k

pendente. S-a obținut funcția : ,
Log = 0,216 Log iî- + 0,068 t

k Lt

Aceasta înseamnă că coeficientul de 
elasticitate al fondurilor fixe (1 — a) este 
de 0,22, iar cel al forței de muncă (a) 
este de 0,78. Cu alte cuvinte, o creștere 
cu 1% a fondurilor fixe aduce după 
sine o creștere cu 0,22% a venitului na
țional, iar o creștere cu 1% a forței de 
muncă aduce după sine o creștere cu 
0,78% a venitului național. Pe de altă 
parte mediul anual al progresului teh
nic (y) în perioada 1951—1980 este 
de 6,8%.

Pentru nevoile calculelor ulterioare 
indicăm și ritmurile medii anuale de 
creștere a celorlalți factori în aceeași 
perioadă. Acestea sînt de 8,93% la. fon
durile fixe și 0,42% la forța de muncă 
în ramurile productive ale economiei 
naționale, ritmuri care rezultă din anua
rele statistice. Ritmul mediu anual de 
creștere a venitului național este de 
9,45%.

prof. I. RACHMUTH 
membru corespondent al Academiei



Conceptul de „efort propriu44 în teoria 
relațiilor economice internaționale w .

8) Radu Titircă „Raportul de schimb ca expresie a structurilor 
inechitabile ale relațiilor economice internaționale în contextul vechii 
ordini economice internaționale", în „Aspecte economice și instituțio
nale ale stabilirii unor raporturi juste pe plan internațional între prețu
rile marilor categorii de produse : materii prime, energie, produse agro- 
allmentare, produse manufacturate", I.E.M., București 1981, p. 63.

*) Extrem de interesante ni se par, în acest sens, cele mal recente 
luări de poziție din literatura noastră de specialitate — fie ele exprese 
sau doar implicite — legate de această controversată temă a teoreticie
nilor „schimbului inegal" privind rolul determinant ce îl au diferențele 
relative în nivelele de remunerare a forței de muncă din diferite țări 
asupra prețurilor diferite la care se vind produsele exportate de țările 
respective pc piața internațională. Astfel, dacă în comunicarea profe
sorilor unlv. dt Sultana Sută-Selejan și N. Sută întitulată „Controver
sele din ultimul deceniu in domeniul teoriei schimbului inegal" (Sesiunea 
științifică '’jubiliară I.E.M. — mai 1982) este contestată temeinicia științi
fică a acestei teorii, în schimb Constantin Sîrbu, într-un cu totul re
marcabil studiu privind valoarea internațională a mărfurilor 
(Revista Economică nr. 15, 16 și 17/1982), aduce argumente valoroase în 
explicarea mecanismului de formare a prețurilor internaționale prin 
nivelele diferite ale salariilor plătite în diverse țări. In acest sens, con- 
statînd că schimbul internațional de mărfuri întemeiat pe prețuri care 
se abat de la valoare se soldează de fiecare dată eu plusuri sau minusuri 
de muncă, C. Sîrbu ajunge la concluzia că această abatere a prețului de 
la valoarea internațională are drept cauză diferența dintre costurile 
naționale ale unei mărfi, diferență explicată la rîndul ei prin nivelele 
diferite ale salariului plătit în diverse țări. Și, întrucît derularea rela
țiilor marfă-bani șl mișcarea prețurilor are loc de o asemenea manieră 
îneît salariul nominal este mai ridicat în țările dezvoltate și mai scă
zut în celelalte, rezultă că nivelul dezvoltării economice este cel care 
își pune amprenta asupra salariilor naționale și, în condițiile abaterii 
prețurilor de la valoarea Internațională, asupra nivelurilor preturilor in
ternaționale.

9) Aurel Ghibuțiu, op. cit. p. 113
>c) K. Marx, F. Engels, „Mici scrieri economice", Ed. politică, Bucu

rești, 1969, p. 379
<1) K. Marx, F. Engels, „Opere", voi 13, Ed. politică, 1962, p. 67
1!) Alfred Marshall. „Principles of Economies", ediția a 8-a, New 

York, Macmillan, 1953, p. 762
•3) N. Georgescu-Roegen, „Legea entropiei și procesul economic", 

Ed. politică, București, 1979, p. 574.
H) N. Georgescu-Roegen, op. cit, pp. 574—575.

6Așezînd astfel datele problemei, putem spune că fenomenele 
obiective în baza cărora am afirmat primordialitatea cauzală 
a „efortului propriu" sînt cele care trebuie să ne arate și în ce 

anume constă acesta.
Despre ce este vorba ?
Analiza lui Arghiri Emmanuel a pus în evidență 8) faptul că 

raporturile de prețuri pe plan internațional nu depind atît de 
existența unei rentabilități intrinsece a unui anumit produs sau 
a unei anumite activități economice, care ar face ca produsele 
primare să fie prin ele însele nerentabile, iar produsele manu
facturate rentabile, ci de condițiile spațiului economic național. 
Adică, aceste raporturi depind mai puțin de ce anume produse 
sînt exportate, ci mai curînd de care țară exportă produsele 
respective, și aceasta pentru că o anumită categorie de țări 
schimbă întotdeauna mai puțină muncă proprie pentru mai 
multă muncă străină, și aceasta indiferent de ce ar întreprinde 
și ce ar exporta *).

Este cea mai tipică expresie a ceea ce aș numi ființarea fe
nomenului RELAȚIA DE PUTERE în existentul economic, pen
tru că, așa cum s-a văzut, cei care „cîștigă" o fac în virtutea 
faptului natural că sînt mai puternici. Dar „fiecare mecanism 
de piață servește o structură dată ă puterii" 9). Iar „schimbul 
inegal" mijlocit prin REI este propriu acelei structuri a puterii 
care se bazează esențialmente pe principiul raportului de forță, 
adică, prin excelență, al structurii puterii de tip capitalist.

Acesta trebuie să lie fenomenul. observat încă de Marx și 
care l-a făcut să afirme, polemizînd cu teoreticienii liberului 
schimb că „adepții liberului schimb nu pot să priceapă cum o 
țară se poate îmbogăți pe spinarea alteia avînd în vedere că 
aceiași domni vor și mai puțin să priceapă cum înăuntrul unei 
țări o clasă se poate îmbogăți pe spinarea altei clase10 *).

Este clar că Marx are aici în vedere natura unică a struc
turii puterii atît în economia națională capitalistă, cît și în ca- 

pitalismulinternational.Se dovedește astfel că actuala stare pre
cară a economiei mondiale ca sistem este efectul naturii struc
turii puterii care guvernează relațiile dintre state în totalitatea 
ființării acestor relații (în plan economic, politic și ideologic) ca 
proiecție în spațiul extra-național a structurilor puterii ce ope
rează în spațiile naționale. Cu alte cuvinte, evoluția istorică 
arătă că statele capitaliste dezvoltate și-au „exportat" (prin in
termediul relațiilor internaționale, inclusiv REI) propriile struc
turi ale puterii, structuri care, în virtutea principiului ce le 
definește — raportul de forță — au impus actuala configurație 
de tip capitalist ă REI. Așa se explică de ce actuala ordine eco
nomică internațională operează pe baza regulii jocului „cel mai 
puternic se impune".

Evident, pentru factorul politic din țările în curs de dezvol
tare (dominate), schimbarea structurii puterii din statele capita
liste dezvoltate (dominante) nu poate constitui un obiectiv de 
avut în vedere, numai și pentru faptul că tocmai raportul de 
forță căruia țările subdezvoltate îi sînt dependente exclude a- 
ceastă posibilitate. De aici, poate, alternativa „firească" pentru 
care factorul politic din aceste state a optat ; negocierea restruc
turării REI, chiar dacă această opțiune a negocierii nu face 
decît să „închidă" cercul vicios al apartenenței fără de ieșire la 
mecanismul raportului de forță.

Rămîne, în schimb, o aspirație tot atît de normală ca cer
cetarea economică să caute găsirea unor soluții alternative via
bile pentru „deschiderea" acestui cerc vicios. Iar conceptul de 
„efort propriu" — în accepțiunea propusă în prezenta lucrare — 
ar putea reprezenta o alternativă în acest sens, și aceasta pen
tru că semnificația lui este dată atît de valența sa cognitivă — 
conceptul afirmînd primordialitatea de tip cauzal a restructu 
rărilor din spațiile naționale, iar substanța restructurărilor din 
spațiile naționale în curs de dezvoltare o reprezintă IEȘIREA 
din ipostaza economică a relației de putere.

în ce constă, de fapt, „ieșirea" din ipostaza economică a re
lației de putere ?

y Am văzut, ea nu poate să însemne înlăturarea actualelor 
' structuri de putere din spațiile naționale care le-au generat 
și „exportat" în spațiul extra-național, întrucît aceasta este sar
cina istoriei. Ea nu poate să însemne nici izolarea de spațiul 
extra-național, adică autarhia, pentru că, în condițiile actuale 
istoric determinate, acest lucru nu ar reprezenta doar un non
sens, ci și o imposibilitate. „Ieșirea" reprezintă procesul re
structurării spațiului economic național pe criterii de raționali
tate negenerate de mecanismele maximizării profitului.

Raționalitatea economică dominantă a momentului, cea dată 
de economia de piață concurențială, are o determinare istorică : 
ea nu a fost și nici nu va fi pentru totdeauna. Dealtfel, așa cum 
remarca și Marx, „rațiunea burgheză nu este rațiunea ome
nească normală" n) și, de fapt, nici măcar în societatea burgheză 
această rațiune nu este rațiunea generală12). Este'deci cît se 
poate de firesc să considerăm că deși ca poate fi aplicată (adi
că, impusă din exterior), în toate cadrele instituționale, ea nu 
poate fi însă și viabilă în toate cadrele instituționale (adică, să 
servească intereselor acestora). Și aceasta pentru că, spre 
exemplu, nu în toate sistemele naționale comportamentul indi
vidului (agent economic), depinde numai de cantitatea de bunuri 
și servicii disponibile, ci și de alte variabile sociale, tot așa cum 
„cîștigul" depinde și de alți factori în afară de încasările bă
nești.

pitalismulinternational.Se


Iar faptul că anumite criterii normative de raționalitate s-au 
impus asupra unor spații economice cărora nu le sînt specifice 
prin geneza și natura lor nu este decît rezultatul dominației 
extra-naționale prin raportul de forță. înseamnă că „ieșirea“ 
din cercul vicios al raportului de forță reprezintă, în esență, 
ființarea, într-un nou cadru instituțional specific — ceea ce im
plică restructurarea celui existent — a unor criterii normative 
proprii de raționalitate economică.

Problema care se pune în acest context este aceea a găsirii 
referențialului de ordonare a acestor criterii.

Știm că procesul economic nu se desfășoară de la sine. Ca 
orice proces neautomat, el constă în sortare. „Sortarea" își do- 

: bîndește specificul în virtutea faptului că „omul — care tră 
: iește în societate, produce pe bază socială și repartizează pro
dusul social între semenii lui — are nevoie de un cod social 
(subl. n.s.), după care să se ghideze în activitatea sa socială, cod 
pe care a trebuit să și-l creeze singur" 13). Rezultatul acestei 
creații este tradiția. Așa cum un proces biologic se îngrijește 
ca totalitatea genelor să se transmită de la o generație la alta, 
tradiția face același lucru cu ceea ce numim „instituții", 
adică modurile în care fiecare om acționează în cadrul propriei 
sale comunitățiw).

i5) După opinia lui Xavier Greffe, „Report on the analysis of interna
tional transfers of economic knowledge", UNESCO. Paris 19711. 55—79/WS 
21. p. 114

10) Leon Walras, „Elements d’economic politique pure,, ou theoric do 
la richesse sociale", LG-DI, -Pich on et Duran Auzias, Paris 1952. p. 21

i) X. Greffe, op. cit. p. 114
i8) X. Greffe, op. cit.., p. 115 ,
î9) M. Foucault, „Le mots et les oboses", N.R.F.. Paris 19G6, p 268—269 

— (citat de X. Greffe’in o.p. cit., p. 116)
20) Marshall Sablins, „Age dc pierre. age dc Fabondance". G’allimard. 

Paris 1976, p. 38
2I) „Societățile primitive erau societăți care respingeau economia" -■ 

P. Clastres, prefață la M. Sablins, op. cit., p. 19
Constantin Noi.ea, „Un Parsifal : pune întrebarea potrivită", în 

..Viata Românească" nr. 1/ian. 1982, p. 33.

Tradiția, înclinațiile culturale sînt deci chemate să formu
leze „noile" criterii normative ale raționalității economice.

Rezultă de aici că „ieșirea" spațiilor în curs de dezvoltare- 
din cercul vicios al raportului de forță înseamnă restructurarea 
criteriilor normative ale raționalității economice prin filtrul se
lector al tradiției proprii. Și poate că tocmai printr-o abordare 
cam de această natură au ajuns nu puțini economiști să releve 
importanța pe care o au înclinațiile culturale în procesul eco
nomic și, implicit, pentru strategia de declanșare a dezvoltării 
economice în țările subdezvoltate.

Q în acest sens, înseamnă că conceptul de „efort propriu" ar 
° trebui să dezvolte analiza relațiilor ce se constituie între 
componentele economice și cele neeconomice implicate în pro
cesele ecpnomice din țările în curs de dezvoltare.

Este o întreprindere a cărei dificultate nu mai trebuie sub
liniată. Ceea ce dorim însă în continuare este doar a încerca 
schițarea unora dintre posibilele implicații ale unui astfel de 
demers în planul „relativizării" unor paradigme sau categorii 
economice fundamentale. Vom putea astfel obține cel puțin o 
„sugerare" a semnificației efective pe care ar avea-o dezvol
tarea conceptului de „efort propriu" printr-o atare abordare.

Pentru mult timp și pentru mulți economiști, raritatea eco
nomică este privită ca un factor natural obiectiv, evident și 
insurmontabil, în legătură cu care nu este nevoie să reflectăm 
prea mult : el există și asta este. Dar, dacă categoria economică 
de raritate este fundamentală în economiile dezvoltate (econo
mia „standard"), în alte formațiuni sociale ea poate avea o 
semnificație globală diferită.

Una dintre cele mai pertinente reflecții asupra categoriei de 
raritate o găsim la L. Walras 15 * * * * 20). Pentru el, bogăția socială este 
definită drept „existența bunurilor materiale sau imateriale (...) 
care sînt rare, adică care, pe dc o parte ne sînt folositoare dar, 
pe de altă parte, ne sînt accesibile numai în cantități, limi
tate" “). Astfel, raritatea se referă la un registru dual : o limită 
obiectivă și o apreciere subiectivă--trebuința. Walras desprinde 
trei concluzii din această limitare cantitativă a bunurilor utile: 
lucrurile rare sînt dobîndite, schimbabile și reproductibile. De 
aici rezultă un dublu avantaj al posesorului de bunuri econo
mice : aceste bunuri pot fi folosite pentru propriile trebuințe și, 
dacă există un surplus, pot fi schimbate. De unde paradoxul ra
rității (interpretată din acest unghi) apare în faptul că schimbul 
este asociat cy raritatea, dar totodată și cu surplusul. Schimbul 
implică negocierea rarității l;).

în procesul schimbului produselor în surplus se creează o 
relație specifică care constă în aceea că, independent de utili
zarea sa nemijlocită, fiecare produs în surplus își apropie, ca 
o proprietate specială, facultatea de a fi schimbat cu oricare' 
altul într-o anumită proporție. S-a ajuns astfel la valoarea de 
schimb. Finalmente, este sarcina producției — spune Walras — 
de a multiplica aceste produse rare, de a spori cantitatea de 
produse utile, de a identifica surplusurile destinate schimbului; 
iar „locul" acestui schimb este piața.

Se realizează astfel o aliniere sintetică a tuturor categoriilor 
fundamenale ale economiei politice : raritate, trebuință, pro
prietate, producție, surplus, schimb, valoare și piață.

Limita lui Walras și a altora ca el constă în aceea că ei con
sideră aceste categorii ca fiind universale și trans-istorice 1S), 
omniprezența rarității economice (și a celorlalte categorii eco
nomice) jucînd rolul de unificare. Toate societățile din toate 
erele istorice, confruntate cu raritatea ca fenomen absolut, con
fruntate cu caracterul limitat al naturii, sînt în consecință în 
mod justificat — se consideră de economia „standard" — amen
dabile de către aceleași cunoștințe economice.

Dar, nu trebuie, omis faptul că aceste certitudini pot fi „re
lativizate", prin nuanțarea pozițiilor de abordare a fenomenului 
economic. Această „relativizare" poate fi realizată atît în planul 
construcțiilor teoretice — așa cum o face M. Foucault *”) — dar 
mai ales în baza unor considerații socio-istorice, care țin de spe
cificitatea anumitor spații socio-economice.

Astfel, lucrările de antropologie economică ale lui M. 
Shalins -°) au pus în evidență faptul că în societățile „primitive" 
timpul alocat activităților productive de mijloace de subzistență, 
era foarte scurt (oca. 4 ore pe zi) și de o intensitate scăzută, fără 
a afecta calitatea vieții. Societățile primitive funcționau la pa
rametri inferiori limitelor maximale. Ele „refuzau" să producă 
surplusuri, producînd atît cit le trebuia. Producția se oprea la 
nivelul la care trebuințele definite de către societate erau sa
tisfăcute. Neproducînd surplusuri, nu există nici schimb, deci 
nici raritate. Prin negarea rarității, economia de tip „standard" 
nu exista pur și simplu, întrucît ea nu se putea „autonomiza" în 
cadrul existentului social 21). Principiile economicității (eficiența, 
profitabilitatea și raționalitatea economică care le „justifică" 
nu operau în acest cadru social.

Rezultă deci că dispariția rarității era efectul unei opțiuni 
deliberate a societății. Era posibil să produci mai mult, să 
schimbi, să acumulezi, să consumi mai mult. Dar societatea re
fuza să facă astfel și. prin această opțiune, ea ..abroga" rarita
tea.

Din această perspectivă, prin comparație, raritatea econo
mică din economiile „standard" contemporane apare ca aceea 
ce este ea de fapt : nu un factor natural obiectiv și insurmon
tabil, ci un factor social. Economia de piață este cea care a 
instituit raritatea și, împreună cu celelalte categorii economice 
„standard" înlănțuite, a instituit acel proces economic bazat 
esențialmente pe raportul de forță.

Și nu există nici o cauzalitate naturală în virtutea căreia 
spațiile economice actualmente în curs de dezvoltare să fie con
damnate a continua să urmeze o astfel de raționalitate ă pro
cesului economic. Mai mult, posibilitățile reale de „relativizare" 
a paradigmelor și categoriilor economice fundamentale ale e- 
conomiei „standard" arată că, prin raportarea la o matrice cul
turală proprie specifică, istoricește determinată, economiile 
subdezvoltate ale timpurilor noastre pot ființa operînd fenome
ne, instituții și categorii economice de o altă natură.

După cum apreciază și C. Noica22), „lumea dezbinată, ca 
cea de astăzi, nu-și regăsește echilibrul, ba riscă să și-l piardă 
definitiv prin lipsa dc cunoaștere a spiritului lumii a treia în 
ascensiune" (subl. ns.). Ceea ce putem face în stadiul de față 
este deci să cercetăm fiecare realitate economică în sine, fără 
să căutăm neapărat caracteristici taxonomice. Scopul nostru 
trebuie să fie construirea acelui „corpus" teoretic care să pre
zinte, „clar și inteligibil din punct de vedere pragmatic" trăsă
turile specifice ale acelei realități.

Astfel gîndite lucrurile, teza cu privire ia „efortul propriu" 
ca alternativă la încercările de corijare a perturbațiilor din 
universul economic contemporan poate fi considerată nu numai 
o necesitate, ci și o posibilitate.

Costea MUNTEANU
I.E.M.
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• Japonia, țară capitalistă 
care a înregistrat cea mai spec
taculoasă dezvoltare în perioada 
postbelică, a incitat lie. imagina
ția reporterilor fie spiritul științi
fic dornic să pătrundă în miezul 
fenomenelor al cercetătorilor

ECONOMIȘTII susțin câ în cadrul 
avuției naționale, pe lingă resursele 
materiale acumulate și resursele naturale, 
trebuie cuprinse și resursele umane — 
factorul hotărîtor în producerea și 
acumularea bunurilor materiale și spirituale 
și implicit în creșterea avuției naționale. 
De regulă, estimarea resurselor umane se 
face prin însumarea cheltuielilor cu 
instruirea, educarea, formarea omului în 
vederea producției și îngrijirea sănătății 
lui. în trecut, puțini economiști au făcut o 
estimare a investițiilor în resurse umane. 
Cei mai mulți au recunoscut că pe lîngă 
elementele avuției naționale evaluate, mai 
sînt și alte elemente care, spuneau ei, nu 
puteau fi evaluate ca de ex. : 
„instrucțiunea cetățenilor, cunoștințele 
științifice sau tehnice" (Cl. Colson) sau 
„calitatea și cantitatea oamenilor 
considerați ca muncitori" (R. Heline).

Este demn de remarcat că, în țara 
noastră, ideea cuprinderii elementului 
uman în sfera avuției naționale a apărut 
aproape cu 100 de ani înainte de a fi 
exprimată în Franța de către R. Heline. 
Ea aparține economistului și statisticianului 
Dionisie Pop-Marțian. Acesta cuprindea în 
avuția noațională nu numai resursele 
naturale, „pămîntul roditor", și bunurile 
acumulate — „case, mobilier, bani", ci și 
resursele umane, „cantitatea și calitatea 
oamenilor". Cele trei elemente ale avuției 
unui popor (resursele materiale acumulate, 
resursele naturale .și umane) sînt 
sintetizate de el în cuvintele : „Tot ce i-a 
dat natura, ce a produs lucrul și ce are 
capitalizat". Un prim pas pentru 
cunoașterea resurselor umane, D. 
Pop-Marțian l-a făcut prin organizarea 
recensămîntului general al populației din

Contribuții 
la definirea 
și analiza 
categoriei 
de avuție 

națională (iii)
1859, care este primul recensămînt 
științific, modern, din țara noastră. 
Menționăm că Marțian a întocmit și 
primul manual de economie politică.de la 
noi.

Pe plan internațional, una din cele mai 
vechi estimări a resurselor umane este cea 
din Anglia, în secolul al XVII-lea, realizată 
de către W. Petty. în această estimare, 
capitalul uman reprezintă 60% din 
valoarea totală a avuției naționale a țării. 
Trebuie să subliniem și faptul că din cauza 
dificultăților de calculare, evaluările 
resurselor umane au fost mai rare. 
Menționăm o astfel de evaluare - 
făcută cu mult mai tîrziu - pe aceea 
realizată în Italia, în 1951, de către 

A. Giannone. El estimează resursele umane 
(respectiv investițiile încorporate în aceste 
resurse) la 65 mii mild, lire italiene, ceea 
ce reprezintă aproape dublul valorii 
resurselor materiale stabilită de L. Levi în 
Italia, în același an (37 mii mid. lire). în 
Italia, resursele umane au mai fost 
evaluate și de către Corrado Gini. în 
ultimii ani, problema evaluării resurselor 
umane a fost mai des examinată pe plan 
internațional, avînd în vedere importanța 
factorului uman în cadrul avuției naționale. 
S-au făcut chiar propuneri de înglobare a 
investițiilor în resurse umane, alături de 
resursele materiale, în Sistemul conturilor 
naționale, în „Contul capital". Astfel de 
propuneri au fost făcute de John W. 
Kendrick1), autorul mai multor lucrări în 
legătură cu resursele umane2). Asemenea 
idei ale lui J.W. Kendrick - asupra 
investițiilor în resurse umane au fost luate 
tot mai mult în considerație. Odată cu 
numeroase ralieri la poziția economistului 
amintit, s-au vădit și unele distanțări. De 
exemplu, într-un studiu bazat pe raportul 
prezentat la a 17-a conferință generală 
a Asociației internaționale pentru 
cercetarea venitului național și avuției 
naționale, ținută la Gouvieux (Franța) în 
august 1981, R. Eisner3) și colobaratorii nu 
au inclus din cadrul resurselor umane, 
investițiile cu educarea copiilor.și cu 
schimbarea locurilor de muncă, care erau 
în schimb, cuprinse de J. W. Kendrick. Ei 
au înglobat în sfera acestor resurse numai 
valoarea timpului cheltuit cu educarea și 
îngrijirea medicală a omului, cheltuieli care, 
afirmau ei, n-ar fi fost înglobate de J.W. 
Kendrick în cuantumul resurselor umane4).

Metoda de evaluare a capitalului uman, 
folosită de J.W. Kendrick, este cea a

din toate colțurile lumii, lată 
această tentație nedezmințită, 
Editura Științifică și Enciclope
dică oferind cititorului din țara 
noastră o lucrare dedicată mira
colului japonez - „JAPONIA IN 
ECONOMIA MONDIALA" - 
semnată de reputatul economist 
publicist Costin Murgescu. Car
tea /'șl propune să îmbine expu
nerea sistematică, riguros știin
țifică, cu observația călătorului 
sperind ca pe această cale să 
devină mai accesibilă și, totoda
tă, să permită abordarea feno
menului japonez și din alte un
ghiuri decit cel strict economic. 
Urmind acest cadru de elabora
re, Costin Murgescu alternează 
in cele trei părți ale volumului, 
analizele privind dependența 
Japoniei de importul de materii 
prime, strategia adoptată de a- 
ceastă țară in sfera dezvoltării 
tehnologice, in sfera comerțului 
exterior cu incursiuni subtile, bo
gate in încărcătură informațio
nală și de semnificație privind 
unele fenomene sociale și cultu

rale specifice acestui popor. 
Parcurgind volumul, cititorul iși 
poate mai bine reprezenta im
plicațiile „paternalismului japo
nez" asupra sistemului de gesti
une economică, poate înțelege 
efectele unui program bine pre
cizat de promovare a „culturii 
de masă" asupra difuzării inova
ției și stimulării creativității; in
tr-un plan mai general, apropi- 
indu-se de universul japonez ci
titorul român poate reflecta cu 
folos asupra complexității lumii 
contemporane.

Descentralizarea sistemului 
decizional

• Un experiment desfășurat 
la nivelul industriei textile din 
orașul chinez Shanghai a urmă
rit, după cum afirmă Zhou Yong- 
kang in articolul „Developing a 
responsability system în industry" 
publicat în revista „CHINA RE
CONSTRUCTS" (numărul din 
septembrie a.c.) să răspundă ur
mătoarei întrebări: extinderea 

atribuțiilor unităților productive 
în a-și gestiona beneficiile (ca 
alternativă la practica existentă 
prin care statul preleva integral 
aceste sume) reprezintă o pirghie 
eficientă sau nu ? in mod con
cret, s-a stabilit ca 9,5 la sută 
din beneficii să revină spre ges
tionare întreprinderilor. Conclu
ziile experimentului sînt încura
jatoare, opinează Z.Y., unitățile 
productive fiind mai puternic sti
mulate spre a-și maximiza bene
ficiile. Totodată insă, se arată 
în articol, aplicarea acestui nou 
sistem de prelevare a valorii nou 
create presupune și soluționarea 
unor aspecte colaterale. In pri
mul rind ar fi vorba despre re
zolvarea acelor aspecte, uneori 
contradictorii, ce decurg din 
faptul că unele întreprinderi 
produc bunuri necesare econo
miei dar a căror valoare este 
redusă ceea ce antrenează un 
nivel scăzut al beneficiilor și, 
corespunzător, al autofinanțării. 
Un alt aspect vizează stimularea 
materială a personalului, mai

politic%25c4%2583.de
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cumulării investițiilor umane. Metoda de 
estimare a investițiilor în capitalul uman 
folosită de R. Eisner și colaboratorii săi, 
este asemănătoare cu cea a lui Kendrick. 
Acesta din urmă distinge însă în cadrul 
capitalului uman, două categorii de 
investiții : tangibile și intangibile - 
pe cînd R. Eisner are in vedere cu 
precădere investițiile intangibile.

Să menționăm și faptul că R. Eisner 
prezintă valoarea capitalului total al 
S.U.A. în miliarde dolari, pentru anii 1946, 
1956, 1966, și 1976 și repartizarea lui pe 
următoarele 5 sectoare : 1) economic, 2) 
instituții ce nu produc venit, 3) 
întreprinderi de stat, 4) administrația 
statului, 5) gospodării. Investițiile pentru 
cercetarea și dezvoltarea capitalului 
cuprinse în grupa bunurilor intangibile din 
sectorul economic, reprezentau, în 1976, 
cca. 10% din valoarea bunurilor acestui 
sector, format în cea mai mare parte din 
structuri și echipamente, pe lîngă clădiri 
și bunuri de inventar.

Capitalul uman, care în cercetarea lui 
Eisner figurează în sectorul 
,,Gospodării" în grupa investițiilor 
intangibile, reprezenta, în același an, cca. 
75% din valoarea capitalului acestui 
sector, restul fiind format din investiții 
tangibile: case de locuit, terenuri, bunuri 
durabile și bunuri de inventar. Un alt 
amănunt : valoarea investițiilor în 
capitalul uman, din acest sector reprezenta 
aproximativ jumătate din valoarea 
întregului capital. Aceeași proporție rezultă 
și din calculele lui Kendrick, din balanța 
națională a S.U.A. pe 1968.

Deși Kendrick a evaluat și cheltuielile 
cu instruirea copiilor, el nu le-a considerat 

pe acestea ca avînd vreo influență asupra 
creșterii productivității și a avuției 
naționale. El era de părere - desigur, o 
părere discutabilă — că numai investițiile 
intangibile în resurse umane (cheltuielile 
cu cercetarea științifică și dezvoltarea 
producției și cele pentru educarea, 
instruirea și îngrijirea sănătății omului), 
au o influență reală asupra productivității 
muncii, contribuind astfel la creșterea 
avuției naționale..

Și în țara noastră există preocupări cu 
privire la estimarea resurselor umane. In 
această direcție, trebuie menționate, de 
exemplu, cercetările și studiile acad. 
Manea Mănescu* 2 3 * 5). în legătură cu 
productivitatea muncii, M. Mănescu 
remarcă faptul că între stocul educațional 
și creșterea productivității există corelații 
strînse de interacțiune și continuă 
modelare. El mai arată că stocul 
educațional cuprinde costul de formare a 
unui om, a unui specialist. Prin investiții 
în resurse umane, în sensul cel mai larg, 
autorul înțelege totalitatea cheltuielilor 
materiale, financiare și servicii, pe care le 
face societatea și familia pentru 
întreținerea, îngrijirea medicală, educarea, 
calificarea etc., a oamenilor, pe parcursul 
întregii lor vieți.

*) John W. Kendrick : iha Accounting 
Treatment of Human Investment and Capi
tal. In ..The Review of Income and Wealth" 
nr 4/1974

2) John W. Kendrick : Productivity Trends. 
Capital and Labor, New York, 1936 ; The 
Treatment of Intangible Resources as Capi
tal, 1972 ; și The Formation and Stocks of 
Total Capital, 1976

3) Robert Eisner, Emily R. Simons, Paul 
J. Pieper and Steven Bender : Total Inco
mes in the United States 1946—1976. A Sum
mary Report. In „The Review of Income 
and Wealth" nr. 2/1982.

4) Așa să fie oare ? Examlnînd balanța 
națională pentru S.U.A. la finele anului 1968, 
întocmită de Kendrick, observăm că acesta, 
după ce estimează capitalul uman tangibil 
(resursele umane tangibile) la 1 063 bll. do
lari, estimează și pe cele intangibile, la 2 231 
mid. dolari, în care a cuprins „cheltuielile 
pentru educarea și instruirea după vîrsta 
capacității de a munci" precum șl cheltuie
lile cu sănătatea. Această sumă poate fi 
comparată cu aceea la care au ajuns R. 
Eisner și colaboratorii pentru aceste Inves
tiții cu doi ani mal înainte (1966), de 2 057 
mid. dolari. Din această comparație rezuttă 
că J.W. Kendrick a cuprins in resurse uma
ne intangibile și cheltuielile pentru educare, 
instruire și sănătate.

5) Manea Mănescu : Cibernetica economi
că, Buc. 1979 ; Avuția națională, Note de 
curs. Buc., 1980

6) Yearbook of National Accounts Statis
tics ; Anuarul Statistic al țărilor membre 
C.A.E.R. etc.

7) The Review of Income and Wealth.

In încheierea celor arătate să menționăm 
că, după al doilea război mondial, 
problema avuției naționale formează 
obiectul unor preocupări intense pe plan 
internațional. Bunurile materiale 
acumulate sînt prezentate în anuare 
statistice internaționale6) care publică 
investițiile ce se fac anual, în fonduri fixe 
și stocurile de materiale, în țările lumii. 
Resursele naturale sînt cercetate și ele pe 

plan mondial. La fel și resursele umane, 
o extindere din ce în ce mai largă 
căpătînd ideea de a îngloba investițiile în 
aceste resurse, în cadrul sistemului 
conturilor naționale. O publicație 
periodică de specialitate7! se ocupă cu 
problema avuției naționale, și a 
venitului național.

dr. Lucian TURDEANU

precis modul de corelare a cali
tății și cantității muncii prestate 
de cuantumul recompensei. Ex
periența acumulată, afirmă Z.Y, 
susține concluzia potrivit căreia 
acordul global, in care să fie 
incluse și cadrele de conducere 
de la locul de muncă, reprezintă 
cea mai eficientă cale cu condi
ția ca, prin statut, fiecare echipă 
să aibă drept de decizie in ce 
privește nivelul de calificare și 
profilul psihologic al membrilor 
săi.

Criza ordinii mondiale

„Ordinea politică mondială se 
află intr-o stare de criză", con
stată Vo/kmar Kohler în articolul 
„Global Order" - The West and 
the Third World" (Ordinea glo
bală - Occidentul și lumea a 
treia) apărut in revista vest-ger- 
mană AUSSENPOLITIK (nr. 3/ 
1982). El se referă la faptul că 
principalele premise- pe care se 
fundamenta, in opinia lui, ordi
nea apărută după cel de al 

doilea război mondial nu mai 
sînt valabile. Una dintre ele era 
așteptarea unei creșteri consi
derabile a produsului mondial 
brut pe -baza unui comerț fără 
obstacole, a fixității cursurilor 
valutare și a accesului la materii 
prime ieftine. O alta era angre
narea țărilor rămase în urmă în 
procesul dezvoltării ca simplu 
efect al prosperității țărilor in
dustrializate. In sfirșit, se presu
punea că țările socialiste ar 
rămîne în afara ordinii politice 
mondiale.

Articolul subliniază responsa
bilitatea primordială a fiecărui 
popor pentru propria sa dezvol
tare și în același timp necesita
tea sprijinirii țărilor lumii a treia 
care suferă de pe urma actualu
lui sistem de relații economice 
internaționale bazat în esență 
pe forțele pieței, in acest con
text autorul atrage atenția că 
restructurarea, în spiritul echității, 
a relațiilor economice internațio
nale nu trebuie totuși considera
tă un substitut facil pentru trans
formările structurilor interne me

nite să stimuleze inițiativa și cre
ativitatea națională.

Șomajul : coordonate teo
retice

• Acuitatea problemelor pe 
care le ridică șomajul în țările 
capitaliste și-a aflat o reflectare 
corespunzătoare în planul teo
riei economice. Eforturile depuse 
de economiști ce au aderat la 
diversele curente de gîndire 
pentru a surprinde cauzele pro
funde ale șomajului și a oferi 
căi practice de acțiune factorilor 
politici s-au polarizat - în plan 
teoretic — in jurul a două con
cepte. Potrivit opiniei exprimate 
de I.R. Shackleton în articolul 
„La notion de chomage dans la 
theorie economique" publicat în 
numărul din 9 iunie a.c. al re
vistei „PROBLEMES ECONOMI- 
QUES", cele două concepte sînt 
„șomajul voluntar" și, respectiv, 
„șomajul involuntar", ' noțiuni 
care se leagă de teoria echili
brului de piață, teorie care sus
ține că, intr-o economie cOncu-
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renția/ă, echilibrul general sem
nifică faptul că nici o redimensi- 
onare a producției și respectiv, 
a cererii de locuri de muncă nu 
poate fi avantajoasă pentru un 
individ fără a afecta pe un altul. 
Deși mult nuanțată în ultima 
vreme, prin luarea în calcul și a 
unor variabile psihologice și chiar 
culturale, disputa asupra cauze
lor șomajului, apreciază autorul 
studiului, nu oferă o explicație 
satisfăcătoare, completă. Dar, 
sub aspect practic, o opinie do
minantă este aceea că, în per
spectivă, în lupta împotriva șo
majului principala zonă de ac
țiune o reprezintă nivelul micro
economic. Cit privește eradica
rea șomajului juvenil — o altă 
disfuncționalitate a economiei 
capitaliste - ar fi necesară o 
intervenție mai activă a statului 
prin promovarea unei politici de 
stimulare a cererii pe piața for
ței de muncă.



SPRE O NOUA CRIZA 
FINANCIARĂ MONDIALĂ?

■ NTREBAREA devine tot mai ob- 
Isedantă în rîndul teoreticienilor
■ și mai ales al practicienilor din 

bănci și instituții financiare interna
ționale și nu rămîne fără consecințe 
pe piețele valutare și de capitaluri. Se 
constată peste tot — scrie buletinul din 
septembrie 1982 al băncii Credit Suisse 
— cu o neliniște sporită creșterea foarte 
puternică a datoriilor în lume și a greu 
tăților de trezorerie a unor debitori 
importanți ai sectoarelor public și 
particular. Anul acesta datoria externă 
a țărilor în curs de dezvoltare va de-1 
păși 500 miliarde dolari S.U.A., dublul 
nivelului de acum șase ani.

*) Dobînzile au atins 48 miliarde în 1981 
iar împreună eu amortizările se cifrau la 93 
miliarde dolari

2) Dobînda ce se oferă pentrir credite in- 
terbancare pe piața Londrei

3) Dr. F. Leutwiler, cuvîntare la a 52-a 
Adunare Generală anuală a Băncii Regle
mentelor Internaționale, Rasei, 14 iunie 198?

*) ’C. Fred Bergsten, „Există un pericol 
real al unei crize financiare mondiale1* ?, în 
International Herald Tribune din 2.1X.1982

în ce privește compoziția datoriilor 
externe este de menționat că au cres
cut continuu împrumuturile luate pe 
piață — prin băncile particulare — ele 
ajungînd în 1980 să reprezinte 50% din 
total, față de 23% în 1970, în timp ce 
împrumuturile de la surse oficiale au 
scăzut de la 57% în 1970 la 39% în 
1980. Această situație ,a contribuit la 
creșterea dificultăților financiare în
tâmpinate de debitori datorită dobîn- 
zilor foarte mari, căci peste 70% din 
împrumuturile de la băncile particula
re sînt cu dobîndă variabilă (din 3 în 
3 luni). Dobînzi foarte ridicate, co
merțul mondial stagnant, o scădere 
continuă a prețurilor produselor pri
mare cdre fac obiectul exportului ță
rilor în curs de dezvoltare, micșorarea 
ajutorului extern și greutăți tot.mai 
mari de obținere a noi credite au făcut 
ca pentru un număr de țări, din ce în 
ce mai multe, să fie tot mai greu să 
facă față serviciului datoriei externe. ’)

în ultimii ani, o proporție tot mai 
mlare din noile împrumuturi ale țări
lor în curs de dezvoltare a fost folo
sită pentru acoperirea serviciului da
toriei existente. Astfel dacă în 1978, 
au rămas țărilor in curs de dezvoltare 
34 miliarde fonduri nete (respectiv 
după achitarea serviciului datoriei), se 
apreciază că în 1981 au rămas doar 18 
mililarde.

Interesant de subliniat este și fap
tul că din 1973 pînă în prezent apro
ximativ 2/3 din datoria externă globală 
a țărilor în curs de dezvoltare și din 
serviciul datoriei aparțin acelorași 12 
țări. Cinci dintre acestea sînt exporta- 

' toare de petrol : Algeria, Egipt, Indo
nezia, Mexic și Venezuela, iar șapte : 
Argentina, Brazilia, India, Israel, Co
reea de Sud, Turcia și Iugoslavia sînt 
exportatoare de produse manufactura

te. Greutățile în a face față serviciului 
datoriei de către unele țări au pus pro
blema reeșălonării a datoriilor sca
dente. în același timp s-au deschis 
semne de întrebare asupra stabilității 
întregului sistem financiar internațio
nal.

Spre exemplu Mexicul care are cea 
mai mare datorie externă din lume, 81 
miliarde de dolari, a cerut o amîniare 
a plăților scadente în trimestrele 3 și 4 
(circa 11 miliarde dolari) și acordarea 
unor credite pe termen scurt de peste 
1,8 miliarde dolari pentru a face față 
nevoilor imediate. Guvernul mexican 
este, pe cale să adopte un program de 
ajustare și stabilizare economică care 
îi va da și posibilitatea de a obține de 
la F.M.I. credite în cadrul „facilității 
lărgite" de circa 4,5 miliarde dolari. 
Concomitent, Brazilia cu o datorie ex
ternă de 80 miliarde dolari, după cum 
a declarat unul din conducătorii băncii 
centrale a țării, are nevoie de credite 
de circa 17 miliarde de dolari anul 
acesta. Inițial s-a sperat că va avea 
nevoie doar de 13,6 miliarde dolari, 
dar plățile pentru dobînzi, al căror ni
vel este variabil, sînt mai mari decît 
s-a prevăzut, iar excedentul comerțu
lui exterior este mult mai mic.

Pentru un număr de țări mai mici, 
ca Peru, Liberia, Jamaica, Sierra Leone 
și alte opt-nouă state, s-a ajuns la 
aranjamente de reeșalonare a datorii
lor scadente în vederea punerii în 
aplicare a planurilor de stabilizare eco
nomică. Dar situația financiară critică 
se extinde la tot mai multe state. Costa 
Rica; Pakistan, Republica Dominicană 
sînt printre cele mai greu încercate. 
Noul președinte al Republicii Domini
cane, Salvador Jorge Blanco, a decla
rat în discursul inaugural că țara sa 
este „falimentară din punct de vedere 
financiar". El .a atribuit țărilor euro
pene industrializate și S.U.A. principa
la responsabilitate pentru această si
tuație prin politica dobînzilor ridicate 
și a măsurilor protecționiste.

Evident că dificultățile financiare 
externe ale multor țări în curs de dez
voltare se datoresc și unor factori in
terni. Neadaptarea economiei la condi
țiile nou apărute ca urmare a crizei 
energetice, a scumpirii petrolului, efi
ciența adeseori scăzută a investițiilor, 
slaba productivitate a muncii, orien
tarea importurilor spre mărfuri nepro
ductive, îndeosebi armament, negli
jarea unor sectoare de producție tra
diționale în favoarea unor proiecte ex
cesiv de ambițioase în raport cu posi
bilitățile reale au dus Ia eșecuri. Toate 
acestea au contribuit la creșterea vo
lumului creditelor și la lipsa resurse
lor pentru acoperirea serviciului dato- 
”iei externe.

în deceniul 1979—1980 cererile de 
reeșalonare a datoriilor externe sca
dente erau aproximativ de trei pe an. 

în 1981, opt țări au cerut reeșalonarea 
datoriilor.

Față de situația financiară din lu
me, băncile particulare au redus volu
mul creditelor acordate și impun con
diții de plată mai grele pe motiv că 
riscurile au devenit mai mari. Astfel, 
un număr important de țări întâmpină 
dificultăți în obținerea de credite, iar 
atunci cînd acestea li se acordă sînt 
nevoite să accepte „prima" (spread-ul) 
ce se plătește peste LIBOR2) mult 
sporită chiar pentru credite pe terme
ne mai scurte. Așa de exemplu, Argen
tina a fost nevoită să accepte o primă 
peste LIBOR de 1—1% față de 5/8% 
în anii trecuți. Mexicul, care plătea la 
creditele din anii trecuți o primă de 
%—5/8%, anul acesta a ajuns la 1V2%, 
Brazilia care solicită creditele pentru 
perioade de 7—8 ani plătește o primă 
de 2 și 2'/8%.

Cu toate aceste condiții grele, ter
mene scurte, comisioane și prime mai 
mari, băncile duc și o politică foarte 
restrictivă. Această politică, au arătat 
o serie de experți, este mai riscantă 
decît însuși riscul pe care-1 incumbă 
creditul în sine. Ea poate duce la su
focarea economiei țărilor respective, 
care riscă să ajungă în totală incapa
citate de plată nemaiputînd importa 
mărfurile necesare asigurării exportu
lui,sursa principală de valută pentru 
serviciul datoriei externe.

Referindu-se la această situație, dr. 
F. Leutwiler, președintele Băncii Cen
trale a Elveției și al Băncii Reglemen
telor Internaționale spunea „așa cum 
erau riscuri inerente în politicile prea 
generoase de împrumuturi, tot așa, ac
tuala poziție implică pericolul de a 
expune țările la un proces de ajustare 
prea sever".3) Băncile trebuie să asi
gure creditarea nevoilor justificate ale 
datornicilor pentru a asigura o deru
lare lină a procesului de ajustare. De 
asemenea, C. Fred Bergsten, fost ad
junct al ministrului finanțelor al 
S.U.A., este de părere că „ar fi o gre
șeală din partea băncilor să taie orice 
credit tocmai cînd el este mai nece
sar". Această poziție ar putea însemna 
„o sinucidere pentru sistemul bancar 
în ansamblu",/‘) căci poate împinge 
datornicii spre încetarea plăților și pe 
investitori să-și retragă capitalurile de 
teama falimentului băncilor. Interven
țiile prompte în sprijinirea Mexicului 
pentru a depăși perioada grea a difi
cultăților de plată sînt apreciate ca un 
semn bun.

Multe speranțe sînt puse în „inte
resul comun" de a se evita o criză 
financiară internațională provocată ca 
urmare a unei generalizări a încetării 
complete a plăților. Banca federală a 
R.F. Germania și-a exprimat încre
derea și speranța că tocmai „interesele 
paralele ale țărilor debitoare cu cele 
ale băncilor creditoare, de a se evita



situațiile critice care apar" vor face 
rare și controlabile cazurile de încetare 
a plăților. în același sens, ministrul 
adjunct al finanțelor S.U.A., R. T. 
McNamar, aprecia : „dacă dorim să 
mărim stabilitatea în sistemul finan
ciar, trebuie să înțelegem că sînt ne
cesare mijloace de a evita excesele 
atît pentru prea multe credite dar și 
pentru prea puține".3) în actuala pe
rioadă de tranziție este nevoie de ajus
tări continue din partea țărilor în curs 
de dezvoltare ca și de prudență din 
partea creditorilor. Accentul este pus 
pe măsurile de ajustare pe care țările 
în curs de dezvoltare sînt nevoite să*le  
accepte. Se vorbește însă foarte puțin 
de faptul că acceptînd amînări de pla
tă băncile iau dobînzi .mai mari. Este 
forma prin care se fac presiuni de 
reajustare a economiei țărilor debitoa
re, de restructurare a planurilor de 
dezvoltare astfel încît să se pună accen
tul pe ramurile de producție ce pot 
aduce imediat valută (industria extrac
tivă și a produselor primare, minereuri 
feroase și neferoase, cafea, alune, bum
bac etc.), obținîndu-se în aceiași timp 
de către bănci beneficii sporite.

5) R.T. McNamar, raport prezentat sub
comitetului pentru relații externe al Sena
tului S.U.A. la 27 septembrie 1932.

Trebuie subliniată de asemenea, in
terdependența dintre criza financiară și 
criza monetară. în fapt criza financiară 
poate fi considerată ca una din formele 
de răbufnire a crizei monetare, care se 
dovedește a fi permanentă și una din 
cele mai puternice manifestări ale cri
zei generale a sistemului capitalist. Ac
țiunile într-o direcție, chiar dacă se 
soldează cu unele rezultate pozitive, 
atrag greutăți în alte sectoare. Așa 
spre exemplu, măsurile de combatere 
a inflației, au avut printre alte efecte 
negative și pe acela de creștere mai 
mult decît exagerată a dobînzilor, ele
ment esențial al dificultăților finan- 5 

ciare actuale, contribuind în plus și la 
creșterea șomajului în toate țările 
capitaliste.

Faptul că pentru reglementarea de
ficitelor de balanță în locul activelor 
de rezervă s-au folosit împrumuturile 
a contribuit la denaturarea funcțiilor 
banilor și la adîncirea contradicțiilor 
între țările bogate și cele sărace. Fo
losirea datoriei externe a unei țări ca 
instrument de presiune pentru „asigu
rarea disciplinei balanței de plăți" în 
condițiile în care dobînzile, prețurile 
de monopol, măsurile protecționiste 
provoacă dificultăți statelor debitoare, 
independent de politica lor economică, 
devine o formă de exploatare neocolo- 
nialistă care duce la mărirea decalaje
lor între nivelurile de dezvoltare ale 
țărilor lumii. Consecințele ar putea fi, 
așa cum au arătat în comunicatul pu
blicat după ședința ținută de miniștrii 
de finanțe ai „grupului celor 24“, la 
Toronto în 2 septembrie a.c. înaintea 
Sesiunii F.M.Î. — B.I.R.D., „prăbușirea 
întregului sistem internațional financier 
și comercial".

Banca elvețiană „Credit Suisse" dă 
dovadă de mai mult optimism în apre
cierea situației. În Buletinul din sep
tembrie 1982 al acestei bănci se spu
ne : „Deși nori mulți întunecă orizon
tul, există forțe care acționează și care 
dau dreptul să .se spere că o catastrofă 
asemănătoare celei .pe care încetările 
unilaterale de plăți ale unor țări au 
provocat-o în anii ’30, va fi evitată". 
O opinie asemănătoare exprimă 
R.T. McNamar, pentru care principalul 
element de optimism îl reprezintă „tă
ria și diversitatea cadrului instituțio
nal internațional capabil să influențeze 
atît ajustarea economică pe termen 
lung cît și problemele de lichiditate pe 
termen scurt". Ca for principal este 
menționat Fondul Monetar Internațio
nal. Se poate spune că există un con
sens privind necesitatea adoptării de 

măsuri, dar sînt mari divergențe asu
pra diverselor măsuri propuse, chiar și 
asupra celor parțiale. Așa de exemplu, 
nu s-a putut ajunge la un acord pri
vind o nouă emisiune de Drepturi Spe
ciale de Tragere (D.S.T.) în cadrul 
F.M.I., nici asupra procentului de ma
jorare a cotelor, deși aceste măsuri ar 
deveni efectiv operante abia după doi- 
trei ani.

Desigur că reducerea inflației și scă
derea dobînzilor care se conturează 
sînt factori pozitivi, ce pot contribui la 
ușurarea poverii serviciului datoriei 
externe. De asemenea, renunțarea la 
măsurile protecționiște adoptate de 
țările industriale pot facilita expor
turile țărilor în curs de dezvoltare, 
asigurîndu-le resurse pentru echili
brarea balanțelor- de plăți. în același 
sens acționează și măsurile luate în 
fiecare țară de a economisi energia, 
de a produce mai eficient, de a fo
losi resurse interne pentru a reduce 
importurile.

O contribuție importantă la evitarea 
crizei financiare ar aduce-o în con
cepția țării noastre reducerea cheltuie
lilor pentru înarmare și orientarea 
unei părți din fondurile ce ar 
deveni disponibile pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare, eventual 
prin intermediul organismelor inter
naționale, care să poată acorda cre
dite pe termene lungi cu dobînzi pre
ferențiale foarte scăzute. De mare im
portanță ar fi și asigurarea stabilită
ții monetare.

Evitarea răbufnirilor crizei mone
tare și a seriilor de crize în diverse 
domenii impune recunoașterea intere
selor comune și de aici o dezvoltare 
a cooperării și colaborării între toate 
statele ca parte componentă a edifi
cării unei noi ordini economice inter
naționale.

dr. Dorel OPRESCU

Priorități și orientări

în dezvoltarea economică

POLITICI UE EClWISfflE Â FiBGIEI
Și în țările industrializate se acordă in ultimii ani o atenție sus

ținută aplicării unor politici naționale de economisire a energiei, 
analizării rezultatelor obținute în acest domeniu și perspectivelor 
de viitor.

Anglia, de pildă, deține un avans apreciabil în folosirea siste
melor automatizate de dirijare a resurselor energetice, în prezent 
studiindu-se posibilitățile de aplicare a unui asemenea sistem pe 
întreaga industrie. Aceste sisteme au permis unui număr consi
derabil de companii din industria chimică, a celulozei și hîrtiei, din 
cea a materialelor de construcții, din industria aluminiului ș.a. să 
scadă an de an consumurile specifice de energie.'O serie de mi
nistere (al industriei, energeticii, ca și cel pentru problemele me
diului Înconjurător) stimulează sau chiar răspund de elaborarea și 
aplicarea unor programe specifice (privind izolarea termică, crea
rea unor noi tehnologii și instalații, cu consum rațional de energie, 
etc.), scopuri similare fiind urmărite și de recent creata Asociație 
a companiilor producătoare de utilaje energoeconomicoa.se. După 
opinia specialiștilor economia medie anuală de energie realizată 
de industria engleză în ultimele două decenii este de 1 la sută, 
prevăzîndu-se că alte resurse apreciabile vor fi economisite în ac
tualul deceniu.

Și în Statele Unite folosirea sistemelor automatizate de dirijare 
a resurselor energetice joacă un rol important, apreciindu-se că ele 
asigură reducerea cu 20—30 la sută a consumului respectiv, iar ter
menul amortizării lor variază între unul și cinci ani. Alături de 
aceasta o importanță crescîndă capătă extinderea utilizării corpu

rilor de iluminat care permit folosirea rațională a energiei electri
ce, elaborarea și introducerea de motoare electrice economicoase, 
de instalații pentru captarea aburului industrial etc. Amploarea e- 
forturilor depuse în acest domeniu este ilustrată de faptul că fie
care al șaselea brevet eliberat in anul 1980 în S.U.A. se referea la 
dispozitive de economisire a energiei (destinate îndeosebi indus
triei), precum și faptul că — conform estimațiilor — zece ramuri 
industriale dintre cele mai energointensive și-au redus, in medie, 
consumul respectiv cu 15,4 la sută în perioada 1972—1979.

Poate cea mai metodică abordare în lumea capitalistă a pro
blemei economisirii energiei există în Japonia, unde în ultimii ani 
au fost adoptate o serie dc hotărîri guvernamentale in acest do
meniu, au fost elaborate programe de măsuri și stabilite normative 
corespunzătoare. Un rol cheie joacă aici Ministerul comerțului ex
terior și al industriei, cercetările științifice de profil se efectuează 
în cadrul unui program național dirijat de Agenția pentru știință 
și tehnică, iar alocațiile guvernamentale în acest scop s-au ridicat 
in anul financiar 1979/’8O la circa 3 miliarde yeni. Principalele fi
liere tehnologice urmărite sînt : utilizarea căldurii pierdute, obți
nerea de energie electrică cu ajutorul generatoarelor magnetohi- 
drodinamice și a turbinelor de gaze cu consumuri reduse, construi
rea de sisteme electrice superconductoare, de acumulatoare cu ran
damente superioare ș.a. în ceea ce privește rezultatele deja obți
nute, se citează cazul companiilor siderurgice care au redus con
sumul de energie în fabricarea oțelului cu 12 la sută în perioada 
1973/’74—1980/’81, cel al industriei cimentului — cu 20,9 la sută, al 
industriei petrochimice — cu 18,6 la sută ș.a.m.d., un rol tot mai 
însemnat avînd aici aplicarea metodelor de modelare atit a con
sumurilor cit și a necesităților' de aprovizionare cu energie.

Preocupările similare din Franța sînt concretizate în programul 
de investiții al guvernului în tehnologii de economisire a, energiei (în 
sumă totală de 215 miliarde franci, în actualul deceniu), apreciin
du-se că aplicarea măsurilor preconizate va avea un efect echi
valent cu economisirea a 150 milioane . tone de petrol în anii 
1981—1990. în martie a.c. guvernul francez a stabilit măsuri supli
mentare de sprijinire a cercetării științifice de profil (prin inter
mediul Agenției naționale de economisire a energiei), principalele 
tehnologii aplicate actualmente în industria franceză fiind pompele 
de căldură și sistemele de recuperare a gazelor evacuate.

energoeconomicoa.se


R. P. BULGARIA

SARCINĂ STRATEGICĂ
ÎN CONSTRUCȚIA ECONOMICĂ

UNA dintre orientările de bază ale 
construcției economlco-sociale din Bul
garia în cincinalul actual — ca, de alt
fel, și pe întregul deceniu al nouălea 
— o constituie dezvoltarea accelerată a 
științei și tehnicii, aplicarea mai rapidă 
în practică a cuceririlor progresului 
tehnico-științific. Această directivă se 
fundamentează pe teza că edificarea ba
zei tehnico-materiale a socialismului 
trebuie realizată la nivelul revoluției 
științifico-tehnice contemporane, că nu
mai pe această cale se poate obține o 
creștere a productivității muncii, care 
să permită dezvoltarea susținută a în
tregului sistem social, satisfacerea la 
nivel înalt a cerințelor materiale și 
spirituale ale oamenilor conform prin
cipiului repartiției după cantitatea și 
calitatea muncii depuse.

în acest sens, după cum s-a arătat 
la Conferința națională a activului de 
partid, de stat, economic și obștesc din 
R. P. Bulgaria (octombrie 1981), „auto- ' 
mati zarea complexă prin crearea unor 
sisteme cibernetice automatizate în 
producție și în alte sfere sociale este 
lansată ca cea dintîi și cea mai de sea
mă sarcină strategică în construcția ul
terioară a bazei tehnico-materiale a so
cialismului matur". Este vorba aici de 
dezvoltarea în primul rînd a electroni
cii, dar și a biologiei și microbiologiei, 
a geneticii, a chimizării complexe, a 
tehnicilor bazate pe folosirea laserului 
ș.aun.d.

O a doua orientare de bază constă în 
mecanizarea complexă a producției prin 
reconstruirea și modernizarea bazei 
sale materiale ; principalul obiectiv ur
mărit îl constituie reducerea ponderii 
muncii manuale (care la începutul ac
tualului deceniu era în industria bulga
ră de 48—49 la sută), preconizîndu-se 
elaborarea de planuri speciale — anu
ale, trimestriale și chiar lunare — cu 
prioritate acolo unde există condiții 
grele de muncă. în sfîrșit, o a treia ori
entare de seamă o reprezintă utiliza
rea experienței avansate, atît din țară 
cît și din străinătate (efectuarea așa- 
numitei „revoluții silențioase", care nu 
necesită investiții importante), alinie
rea după unitățile fruntașe din fiecare 
domeniu de activitate.

★
Un rol sporit în ridicarea eficienței 

întregii activități social-economice este 
menit să-l joace și știința economică, 
studierea și soluționarea complexelor 
probleme teoretice și practice pe care 
le ridică actuala etapă a dezvoltării 
economiei naționale a R. P. Bulgaria 
Astfel, într-un document pe această 
temă aprobat de Biroul Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar (în martie a.c.) se ara
tă, că — deși știința economică bulga
ră a obținut o serie de realizări în anii 
care s-au scurs — totuși cercetarea a 
rămas în multe privințe în urmă față 
de cerințele edificării societății socia
liste dezvoltate.

în vederea depășirii situației men
ționate, documentul amintit stabilește 
o serie de măsuri și obiective, atît de 
ordin tematic cît și organizatoric. Este 
vorba, în primul rînd, de îmbunătăți
rea tematicii cercetărilor economice 
(teoretice și aplicate), ele urmînd a fi 
axate în viitor mai ales pe problemele 
edificării bazei tehnico-materiale pro
prii pentru dezvoltarea socialismului în 
Bulgaria, cele ale perfecționării rela
țiilor socialiste de producție, ale în
făptuirii liniei de intensificare genera
lă a creșterii economice, ale aplicării 
noului mecanism economic, ale spori
rii eficienței activității de cercetare 
etc. Totodată, se va pune accent pe a- 
dîncirea studiului economic concret al 
problematicii specifice a diferitelor ra
muri și domenii de activitate, pe spo
rirea participării economiștilor (inclu
siv a celor din institutele de cercetări 
departamentale și din instituțiile de în- 
vățămînt superior) la implementarea 
noilor tehnologii, la elaborarea pro
iectelor, perfecționarea sistemului de 
normare ș.a. Se preconizează, de ase
menea, îmbunătățirea colaborării — bi 
și multilaterale — cu parteneri străini 
în sectorul cercetării economice, lăr
girea participării specialiștilor bulgari 
la activitatea institutelor și organiza
țiilor economice cu profil interna
țional.

Realizarea sarcinilor de mai sus este 
susținută de o serie de măsuri meto- 
dologice-organizatorice, printre care 
figurează : perfecționarea instrumenta
rului metodologic al cercetării econo
mice ; corelarea planificării activității 
de cercetare cu nevoile dezvoltării eco- 
nomico-sociale, cu cerințele formulate 
de organele și organismele de partid, 
de stat și economice ; promovarea prin
cipiilor autogestiunii în acest sector 
de activitate, pe linia transpunerii in 
viață a noțiunii de „produs științific" ; 
elaborarea (pînă la sfîrșitul acestui an) 
a programului complex pe termen lung 
de pregătire și lărgire a personalului 
ocupat în sfera cercetării economice ; 
perfecționarea activității de informare 
științifică a cadrelor economice etc.

★
Se poate afirma că în Bulgaria au 

fost deja înfăptuiți o serie de pași con- 
creți, importanți, pe calea moderniză
rii economiei, a ridicării nivelului teh
nico-științific al activității în diferite 
ramuri și domenii. Industria electroni
că, de pildă, a furnizat în cincinalul 
1976—1980 pește 12 la sută din produc
ția industrială a țării și 16,5 la sută din 
exportul său. înnoirea an de an a apro
ximativ 20 la sută din sortimentul pro
ducției acestei subramuri a permis ca 
Bulgaria să producă circa 70 la sută 
din mașinile și aparatele electronice 
folosite în țară. O dezvoltare promiță
toare cunoaște producția de mașini- 
unelte cu comandă program, ca și cea 
de instalații hidraulice și pneumatice 

și de roboți. în actualul cincinal, odată 
cu asimilarea producției dispozitivelor 
și aparatelor corespunzătoare, se vor 
crea condițiile pentru trecerea de la 
fabricarea de mașini electronice dis
tincte și de roboți izolați la elaborarea 
pe scară industrială a unor sisteme au
tomatizate, care vor permite o sensibilă 
ridicare a eficienței activității în do
meniile cărora le sînt destinate.

în sfîrșit, în etapa actuală au devenit 
posibile opțiuni noi în aplicarea infor
maticii, cum sînt : producerea de mij
loace moderne de calcul și de comuni
care (inclusiv furnizarea programelor de 
bază) ; automatizarea proceselor indus
triale, a operațiilor de .gestiune, a servi
ciilor de informare economică, tehnico- 
științifică etc., a unor activități de pro
iectare, de cercetare științifică, de învă- 
țămînt ; elaborarea de proiecte tip ; 
montajul și întreținerea (după vînzare) 
a mijloacelor tehnice ș.a.m.d. De men
ționat că ramura în care implementarea 
tehnicilor amintite a atins cel mai înalt 
grad în Bulgaria este industria chimică ; 
în anul 1980 ea dispunea de nouă centre 
de calcul și informare, iar în cursul ac
tualului cincinal în cadrul său urmează 
a fi edificat un sistem unic informațio
nal și de calcul.

După cum se relevă în presa bulga
ră implantarea susținută a cuceririlor 
progresului tehnico-științific permite 
„intelectualizarea" permanentă a pro
ducției industriei autohtone, lărgește o- 
rizonturile sale de export, oferind toto
dată posibilități sporite de colaborare pe 
plan internațional. în acest context co
laborarea economică și tehnico-științi- 
că dintre România și -Bulgaria se des
fășoară pe o linie mereu ascendentă. O 
atenție deosebită se acordă de către am
bele părți realizării acțiunilor de coope
rare și specializare în domeniul con
strucțiilor de mașini, electrotehnicii și 
electronicii, al energiei electrice, al me
talurgiei, chimiei, precum și în alte ra
muri ; de asemenea, se urmărește dez
voltarea colaborării româno-bulgare pe 
terțe piețe, iar recent a fost semnată o 
înțelegere privind cooperarea și colabo
rarea tehnico-științifică directă în do
meniul cercetării, proiectării și tehno
logiei în industria chimică. înscriindu-se 
pe făgașul relațiilor tradiționale de pri
etenie, solidaritate și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, noua vizită 
efectuată în Bulgaria de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, .președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, constituie un nou 
impuls pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a acestor relații.

N. POPOV



— FORUMUL

Probleme care își așteaptă 
urgent re^o l va rea

ESTE îndeobște cunoscut rapor
tul direct care există, se perpe
tuează și în unele cazuri chiar 

se: accentuează, între foamete și sărăcie 
pe de o parte și subdezvoltare pe de 
altă parte, cu toate implicațiile grave 
de ordin economic, și social.

Foametea continuă să constituie un 
fenomen deosebit de grav în Africa, 
precum și în unele regiuni din Asia: și 
America Latină. După anii ’50, multe 
dintre țările rămase în- urmă s-au an
gajat în probleme de dezvoltare indus
trială, unele dintre ele neglijînd 
însă producția alimentară, altele intrînd 
tot mai mult sub influența transnațio
nalelor, pierzîndu-și astfel indepen
dența în materie de alimentație. In a- 
ceeași perioadă, numeroase țări dezvol
tate și-au consolidat sectoarele agricole, 
fapt care a însemnat începutul, unor 
serioase dezechilibre în economia mon
dială.

Producția alimentară în țările în curs 
de dezvoltare luate împreună a ajuns la 
un ritm de creștere de 3,2 la sută pe

■ an în deceniul al. șaptelea —cifră infe
rioară obiectivului de 4 la sută fixat 
de O.N.U. și estimat ca necesar pentru 
a face față cererilor crescînde din aceste 
țării în Africa, producția alimentară a- 
nuală înregistra un ritm anual de creș
tere de 1,8’ la sută, respectiv sub ritmul 
de creștere al populației (2,8 la sută), 
iar consumul alimentar pe persoană a 
scăzut cu 10 la sută în același interval. 
Pentru a-și acoperi necesarul alimentar, 
țările în curs de dezvoltare au ajuns'să 
importe anual 100 milioane tone cereale 
din S.U.A., Australia, Piața comună, iar 
prognozele indică posibilitatea majorării 
acestei cantități la 150 milioane tone 
pînă în 1990.

în aceste condiții este greu de con-
i ceput că ajutoarele alimentare mon

diale vor putea acoperi un asemenea 
nivel al cererii, iar în ce privește im
porturile, numai puține din țările în 
curs de dezvoltare își vor putea per
mite să aloce fonduri, majorate pentru 
achiziții din străinătate.

Alimentația devine, astfel, un factor 
esențial nu numai pentru echilibrul e-

* conomic ci și politic, respectiv pentru 
pacea și stabilitatea.mondială, fapt care 
face imperativă modificarea actualelor 
raporturi, a ordinei economice interna
ționale. Pentru a favoriza o asemenea 
evoluție și schimbare au fost concepute

16 octombrie — Ziua mondială a alimentației

obiectivele Consiliului mondial al ali
mentației — organism creat în 1974 și 
însărcinat cu promovarea și ducerea la 
îndeplinire a rezoluțiilor Conferinței 
mondiale asupra alimentației și a re
zoluțiilor Adunării generale privind a- 
limentația :

• în primul rînd, obiectivele C.M.A. 
vizează, creșterea producției alimentare 
în țările cel mai serios afectate de sub
nutriție j?i malnutriție, pentru a-facilita 
realizarea’ autoaprovizionării cu bunuri 
alimentare. Programele destinate creș
terii producției alimentare trebuie să 
fie corelate cu măsuri de îmbunătățire 
a tipului și normei or de consum în ca
drul strategiilor și planurilor alimentare 
integrate. Țările industrializate și orga
nizațiile internaționale sînt chemate să 
sprijine eforturile țărilor în curs de dez
voltare prin asistență și cooperare spo
rită.

® în al doilea rînd, se impune o re
partizare mai eficientă a produselor a- 
limentare în lume, prin măsuri desti
nate dezvoltării comerțului, consumului 
și programelor alimentare. Comerțul in
ternațional. trebuie să fie în măsură să 
asigure țărilor în curs de dezvoltare in
trarea devizelor necesare acoperirii ce
rințelor alimentare imediate și realiză
rii propriilor strategii alimentare și 
programe de dezvoltare.. Potrivit Consi
liului mondial al alimentației, o distri
buție alimentară mai echitabilă ar pu
tea. fi garantată de politici care să sti
muleze și să încurajeze reforme agrare, 
creareș de noi locuri de muncă și o re
partizare mai bună a veniturilor.

Pe de altă parte, eforturile pentru îm
bunătățirea tipului și normelor alimen
tare trebuie să fie însoțite de lupta 
împotriva bolilor datorate malnutriției, 
ca o parte integrantă a planurilor pri
vind alimentația.

• în al treilea rînd, C.M.A. consideră 
necesară asigurarea unui sistem îmbu
nătățit în ce privește securitatea alimen
tară mondială Se impune ca toate gu
vernele să sprijine efectiv eforturile vi- 
zînd crearea și menținerea unor re
zerve alimentare suficiente pentru orice 
perioadă și la prețuri acceptabile. în- 
tr-o primă etapă este nevoie de aju
toare alimentare și de finanțări de 
urgență pentru a veni în sprijinul ță-

• Crearea unei bănci a țăiiior in curs 
de dezvoltare — în măsură să asigure un 
plus de resurse financiare față de cele 
acordate de instituțiile financiare inter
naționale — a fost propusă de repre
zentantul american la întilnirca din acest 
rn a specialiștilor în problenio flnanciar- 

’ monetare. ai Grupului „Celor 77". Parti- 
eipanții Ia întilnirca de la Kingston au 
căzut de acord să inițieze un studiu teh
nic vizind propunerea de creare a unei 
istfel de bănci a Sudului, analiza ur- 
mînd să se refere la aspecte dintre cele 
mal diverse privind : nivelul de dezvol
tare al țărilor din „lumea a treia", finan
țarea dezvoltării industriale, situația so
cietăților mixte, sprijinul primit pentrir 
echilibrarea balanțelor de plăți, dezvol
tarea agriculturii. Propunîndu-șl o eva
luate realistă atît asupra situației curente 
eît și asupra necesităților de dezvoltare 
pe termen lung ale țărilor rămase in 
urmă, studiul va trebui să reflecte as
pecte ca : necesitățile pentru finanțarea 
dezvoltării șl echilibrarea balanțelor de 
plăți, garanții în legătură cu solvabili
tatea financiară și accesul la piețele in
ternaționale de capital ; participarea la 
bancă pe principiul distribuirii echitabile 
și colective a obligațiilor și a avantaje
lor in rîndul tuturor țărilor membre ale 
Grupului celor 77 ; coordonarea cu insti
tuțiile financiare existente pe plan regio
nal și subregional, pentru a evita asu
marea de sarcini deja preluate de astfel 
de organizații.

Fără a fi concepută ca o alternativă 
la sprijinul primit din partea țărilor in
dustrializate, banca ar avea ca obiect 
maximizarea folosirii resurselor, inclu- 
zînd aici materii prime, capitaluri, ex
periența tehnologică și de conducere, 
precum și transferul de tehnologie între 
țările în curs de dezvoltare. In acest 
sens, propunerea urmărește ca banca să 
vină in sprijinul proiectelor de cooperare 
între țările în curs de dezvoltare, cu 
finanțări suplimentare pe bază de îm
prumuturi. în activitatea băncii ar urma 
să mai intre : îmbunătățirea legislațiilor 
naționale șl crearea de condiții stimula
toare pentru atrageiea de investiții in 
acțiuni de cooperare ; coordonarea efor- 
' urilor instituțiilor Ia colaborarea Sud- 
Sud vizind echilibrarea balanțelor de 
plăți ; asigurarea unui flux rapid de 
mărfuri, exportate de țările în curs de 
dezvoltare la Fondul comun astfel incit 
încasările din export să contribuie in 
mod automat la echilibrarea balanței de 
plăți.

.. . ....... ...............................

rilor cu venituri scăzute, în special în 
perioade critice sub raportul recoltelor 
Aceasta presupune nu numai îmbunătă
țirea procedurilor de urgență pentru 
acordarea de ajutoare alimentare, dar și 
crearea unei rezerve speciale, cu titlu 
de securitate alimentară, în favoarea 
țărilor cu venituri scăzute — apreciază 
Consiliul mondial al alimentației.

Pagină realizată de
Em. STAN CU



Rol, funcții și trăsături

IN LUMEA CONTEMPORANĂ rolul statului crește în 
toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic. Acest 
fenomen este determinat îndeosebi de adîncirea caracte

rului social al producției și de noile condiții create în procesul 
economic și social de revoluția științifică și tehnică ce se des
fășoară pe scară mondială, Creșterea rolului statului se mani
festă și în țările în curs de dezvoltare, dar în condiții și pe baze 
specifice, determinate de realitățile concrete ale acestora. In ță
rile în curs de dezvoltare, specificul fenomenului amintit constă 
în faptul că lărgirea și afirmarea rolului economic și social al 
statului se desfășoară nu ca un rezultat al unui nivel înalt de 
socializare a producției sau al cerințelor exprese ale dezvoltării 
științei și tehnicii, ci, dimpotrivă, în condițiile unui nivel scăzut 
al acestora, al înapoierii economice, al distorsiunilor existente 
în structura de producție și socială, al stării grave moștenite de 
întreaga societate din epoca dominației imperialiste și coloniale1).

*) G. N. Klimenko (coordonator), Gosudarstvennîi sektor i s/.’Jialno- 
ekonomiceskii progres v razvivaiușcihsia stranah, Izd. Vtșa șkola, 
Kiev, 1930.

2) Eufrosina Ionescu, Rolul statului național în lichidarea subdez
voltării, din voi. Căi și strategii de lichidare a subdezvoltării (coord. 
Sorica Sava), Ed. Politică, București, 1969, pag. 156—166.

Eufrosina Ionescu, lucr. cit., pag. 150—151 : In țările capitaliste 
dezvoltate, al căror P.I.B. total și pe locuitor este de 5 ori, respectiv 
de 12 ori mai mare decit cel al țărilor în curs de dezvoltare, sectorul 
de stat depășește 30'*/o din P.I.B., în timp ce numai două țări în curs 
de dezvoltare au un sector de stat depășind 30%.

în prezent, chiar ideologi și oameni de știință burghezi admit 
că dezvoltarea în toate țările nu mai poate fi guvernată și stă- 
pînită bazîndu-se doar pe factori economici. Dezvoltarea spon
tană presupune un orizont de timp prea îndelungat, poate secole, 
de acumulări spontane ale condițiilor necesare creșterii econo
mice treptate ; țările în curs de dezvoltare nu-și pot permite un 
asemenea termen ; ele au nevoie de o creștere economică rapidă.

Se poate afirma că, în țările în curs de dezvoltare, rolul sta
tului este cu atît mai însemnat cu cît înapoierea economică este 
mai profundă și cu cît se face mai puțin simțită prezența unei 
forțe sociale (clasă, grupare de interese) capabilă să se constituie 
în factor hegemon al luptei împotriva înapoierii economice, pen
tru progres și dezvoltare și să asigure impulsul inițial necesar 
creșterii economice, apoi să-l mențină în ritmuri suficient de 
înalte2).

Așadar, transformarea statului în țările în curs de dezvol
tare în forță conducătoare a dezvoltării social-economice se ba
zează pe o serie de factori interni și externi specifici ca : îna
poierea economică ; slăbiciunea burgheziei naționale, incapaci
tatea sa de a promova progresul economic rapid și de a se opune 
capitalului internațional ; absența sau slaba prezență a prole
tariatului ; necesitatea ca burghezia națională însăși să fie spri
jinită de stat (din punct de vedere financiar etc.) ; nevoia de a 
crea cu orice preț și în timp istoricește acceptabil mijloacele 
necesare acumulării, depășind incapacitatea capitalului privat 
de a realiza această cerință și carențele sale în stăpînirea și 
conducerea mecanismelor reproducției sociale ; necesitatea de a 
media în mod autoritar între sectoarele dominate de capitalul 
național și cel internațional, între acestea și sectoarele tradițio
nale ; structura colonială a economiei caracterizată prin lipsa 
sau slaba dezvoltare a unor ramuri vitale pentru economia na
țională ; absența sau slaba dezvoltare a infrastructurii ; depen
dența de mecanismele pieței mondiale, de fostele metropole și 
statele industrial avansate.

Statul este în aceste condiții elementul capabil să mobilizeze 
toți factorii de producție, să militeze pentru realizarea unor 
profunde transformări în economie și structura de producție, 

să lupte pentru afirmarea suveranității naționale depline și 
obținerea independenței economice fără de care independența 
politică cucerită ar fi o operă neterminată sau ciuntită. Unul din 
principalele instrumente ale procesului politic pe care statul le 
utilizează în conducerea dezvoltării social-politice, în creșterea 
economică conform obiectivelor strategiei naționale, în influen
țarea mecanismelor și pîrghiilor economice, în promovarea pro
gresului tehnico-științific îl constituie sectorul de stat. Prin 
intermediul acestuia se creează o parte importantă a mijloacelor 
Su ajutorul cărora se modifică structura economiei naționale, 
se pun bazele planificării și dirijării economice, sînt sprijinite 
diferitele forme de cooperare în agricultură și mica producție 
meșteșugărească, trecerea lor spre forme superioare de orga
nizare și eficiență, este sprijinită, în general, creșterea producției 
interne.

După cum arată experiența sectorul de stat s-a format și se 
dezvoltă pe următoarele căi : prin naționalizări — efectuate ime- 
diat după eliberarea de sub dominația colonială — asupra pro
prietății aparținînd unor firme din metropolă, proprietarilor colo
nialiști cu reședința în fosta colonie, altor firme străine, iar în 
cursul construcției economice, prin exproprierea capitalului 
autohton ; prin crearea de noi întreprinderi sau ramuri econo
mice folosindu-se investițiile interne și externe sau prin extin
derea celor existente ; prin etatizarea funcțiilor hotărîtoare în 
sfera distribuirii și redistribuirii venitului național, a comer
țului exterior, formării prețurilor, creditului, prin stabilirea ni
velului dobînzii, perceperea impozitelor, stabilirea nivelului acu
mulării și altele.

Evident, caracterul sectorului de stat și formele sale depind 
de caracterul puterii de stat, de orientarea social-politică a țării, 
de tipul suprastructurii politice, de forma dominantă de proprie
tate în societățile respective, de relațiile sociale preponderente ; 
ele depind nu numai de raportul forțelor sociale interne, dar și 
de cele existente în afara țării, de legăturile cu statele din zona 
geografică imediată sau mai îndepărtată. In ultimă instanță, se 
pune problema cărei clase sau căror clase le servește sectorul 
de stat, cine sînt beneficiarii proprietății pe care o reprezintă, 
în acest context, statul apare nu numai ca o expresie a unei 
suprastructuri politice, ci și ca subiect al proprietății, participant 
nemijlocit la relațiile de producție. Astfel, fără îndoială, statul 
servește, direct sau indirect, interesele clasei sau claselor care au 
poziția politică dominantă. în majoritatea cazurilor el servește 
burgheziei naționale și aliaților ei sociali.

Rolul sectorului de stat în economia țărilor în curs de dezvol-
Ponderea sectorului de stat în unele țări în curs de dezvoltare 

la sfirșitul deceniului trecut
(în %)

Țara în produsul 
intern brut

în producția 
industrială

în investiții

Turcia — 48 50
Sri Lanka 23 50 —
India 14 13,4 47
Siria 20 68 70

tare și ponderea acestui sector în economie nu sînt unități co
mensurabile. Din punct de vedere cantitativ, el ocupă încă un 
loc relativ redus, chiar în comparație cu țările industrial dez
voltate, iar capacitatea sa materială este slabă în comparație cu 
marile sale sarcini și nevoile concrete ale țărilor respective3).



Importanța și volumul ocupat de sectorul de stat în economia 
țărilor în curs de dezvoltare pot 11 definite complet nu numai 
prin ponderea pe care o ocupa în produsul intern brut, și care 
este între 10 și 33% (în medie 20% în majoritatea țărilor), ci mai 
ales prin volumul de investiții asigurat de stat, numărul per
soanelor ocupate și repartiția venitului național între sectorul de 
stat și restul sectoarelor. Ponderea sectorului de stat este mai 
mare în unele din țările sud-est asiatice și țările arabe și mai 
scăzută în America Latină.

Sectorul public se remarcă prin faptul că el este beneficiarul 
preferat și prioritar al investițiilor efectuate în țările în curs de 
dezvoltare, prin grija și sub conducerea statului, din resursele 
asigurate de stat. începînd din 1950, investițiile publice cunosc 
o creștere constantă. în funcție de concepția politică și socială 
care stă la baza regimului, în numeroase țări ele au căpătat, în 
mod conștient, rolul determinant în orientarea structurii eco
nomiei naționale, în realizarea strategiilor de industrializare. 
Ponderea investițiilor de stat în totalul investițiilor oscilează 
între 20 și 50%, fiind mai ridicată, între 50 și 90% în 
țările cu o politică activă de creștere economică. Aceste inves- 

Ș tiții au fost îndreptate cu prioritate spre infrastructura econo
mică, ramurile industriale cu rentabilitate scăzută, industria 
extractivă, grea și energetică, apoi în învățămînt, sănătate și 
alte domenii sociale.

Agricultura a fost neglijată, in numeroase țări în curs de 
dezvoltare deși ea este o ramură de bază în aceste țări și tocmai 
aici acțiunea statului ar fi trebuit să se impună ca o necesitate 
vitală. Și după cum se vede, acolo unde statul a acționat, mai 
energic, ca în India de pildă, eforturile de investiție au fost în
dreptate spre mai buna Valorificare a solurilor, extinderea cul
turilor, îmbunătățiri funciare, ameliorarea soiurilor, irigații etc. 
Totuși, și în această țară sectorul de stat în agricultură are o 
pondere cu totul neglijabilă. Acest fenomen este caracteristic 
majorității țărilor.

Ca urmare a politicii de dezvoltare a ramurilor industriei 
extractive, energetice și grele, sectorul de stat deține în țările 
în curs de dezvoltare puternice poziții în aceste domenii, fiind 
predominant în industriile extractive de petrol, minereu de fier, 
cărbune, în industriile prelucrătoare de bază mari consumatoare 
de capital. Astfel, în producția de .petrol, sectorul de stat deține 
majoritatea acțiunilor sau chiar are poziții de monopol (în țările 
Americii Latine și în unele țări arabe). Aproape întreaga indus
trie siderurgică, chimică și petrochimică în Argentina, Brazilia, 
Peru, Venezuela, Mexic, Pakistan, Algeria ș.a., aparține statului, 
în schimb, în industria producătoare de bunuri de consum sec
torul de stat este mai extins mai ales în acele țări care nu au 
forța economică necesară sau resursele de materii prime cerute 
de industria grea și de cea prelucrătoare legată de ea. Așadar, 
importanța și rolul sectorului de stat nu pot fi evidențiate prin 
mărimea lor, ci mai ales prin influența pe care o exercită 
asupra întregii economii, a structurii și perspectivelor sale. 
Aceste elemente sînt subliniate într-un document al ECOSOC, 
din 1975, unde se afirmă că rolul strategical sectorului public 
este de a fi o pîrghie pentru aplicarea strategiilor naționale de 
dezvoltare în direcțiile prioritare ale progresului economic în 
țările sărace'').

Cîteva exemple naționale pot fi edificatoare în acest sens, 
în cea mai mare țară africană, Nigeria, sectorul de stat 

cuprinde ramurile extractive (de minereu și hidrocarburi) ale 
industriei, o serie de întreprinderi de prelucrare primară a aces
tora, plantații de fructe exotice, întreprinderi de stat experi
mentale în domeniul agricol, transporturile pe căi ferate, mari
time și aeriene, exportul principalelor materii prime agrare și 
principalele unități ale infrastructurii sociale (școli, spitale). 
Cota parte a investițiilor statului în unitățile de infrastructură 
în prima jumătate a deceniului 70 a fost de aproximativ 60%. 
Ulterior, ea a scăzut și mijloacele de stat au fost îndreptate 
spre diferite ramuri industriale, în special în metalurgie, unde 
există condiții optime de dezvoltare, pe baza materiilor prime 
autohtone și a afluxului de capital străin.

în Asia de sud-est, India este țara cu economia cea mai im
portantă. Aici în anii ’70, sectorul de stat deținea o pondere de 
30% în producția extractivă, 12% în cea prelucrătoare, concen- 
trîndu-se în domeniul combustibilului, metalelor și îngrășămin
telor chimice. După 1975, sectorul de stat deținea în producția 

de cărbune 100%, petrol 62%, produse petroliere 98%, oțel 61'*....  
zinc 71%, cupru 100%, îngrășăminte azotoase 62% și 
fosfatice 35%. în acest sector se producea, de asemenea, 100", 
din totalul locomotivelor, 92% din cel al vagoanelor de cale fe 
rată, 100% din nave, turbogeneratoare și cazane energetice, par
tea cea mai mare a produselor metalurgice, a utilajului minier 
și petrolier, 30% din strunguri. întreprinderile și instituțiile de 
stat nu cuprind decît 6% din populația activă a Indiei, iar 49,5% 
din personalul angajat la stat lucrează în sfera serviciilor și în 
administrație. Aceste cifre arată că deși sectorul de stat în do
meniul producției materiale are o pondere mică, totuși el joacă 
Un rol important în asigurarea condițiilor desfășurării repro
ducției lărgite, tocmai prin faptul că deține partea cea mai 
dinamică a economiei naționale.

') Consiliul Economic și Social ai O.N.U.. Koiul sectorului public 
în promovarea dezvoltării in țările in curs de dezvoltare, Document 
E/56S0/add.l/l$75.

Și în alte țări în curs de dezvoltare, ca Turcia, Tunis, Egipt, 
sectorul de stat este preponderent în ramuri hotărîtoare ale 
creșterii economice rapide. în aceasta constă rolul stimulator al 
sectorului de stat, caracterul său mobilizator în efortul de lichi
dare a înapoierii economice. Chiar și într-o țară ca Brazilia, 
unde sectorul privat are o preponderență covîrșitoare, statul 
sprijină puternic, în primul rînd, prin investiții masive ramurile 
mai puțin rentabile, infrastructura, creînd o bază pentru dez
voltarea economiei naționale și contribuind in felul acesta la 
plasarea capitalului privat sau a celui străin în zone de renta
bilitate mai mare. Se folosesc astfel puterea de stat și instrumen
tele de care dispune aceasta, inclusiv mijloacele sale financiare, 
în scopul promovării intereselor grupurilor capitaliste, ale clase
lor dominante.

în țările în curs de dezvoltare cu orientare socialistă pon
derea sectorului de stat în economie este, desigur, mai mare, 
ajungînd pînă la 30—50% din totalul produsului intern brut. în 
Algeria, de pildă, sectorul de stat deține peste 80% din pro
ducția agricolă și circa 50% din pășuni. Majoritatea investi
țiilor în aceste ramuri se efectuează de către stat prin întreprin
derile sale. Sectorul de stat este însă slab reprezentat în alte 
țări africane de orientare socialistă, datorită în general îna
poierii economice, caracterului încă accentuat agrar al eco
nomiei.

într-o serie de studii, autori români au încercat să stabi
lească o corelație între un număr de indicatori ca : mărimea 
sectorului de stat, pe de o parte, și nivelul P.I.B. pe locuitor și 
ritmul de creștere al P.I.B. pe locuitor, pe de altă parte. Con
cluziile demonstrează că rolul și posibilitățile sectorului de stat 
de a influența creșterea economică sînt mai accentuate în acele 
țări care au nivelurile cele mai scăzute de dezvoltare și în care 
se impune ca stimulentul extraeconomic să fie cît mai mare. 
Deci, statul național și activitatea sa sînt deosebit de impor
tante în declanșarea procesului de creștere economică și susți
nerea sa începînd cu fazele inițiale ale dezvoltării economice. 
Statul este un factor primordial în lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării și asigurarea creșterii economice rapide.

Sectorul de stat, ca instrument al creșterii economice diri
jate, a fost supus unor critici nu numai din partea adversarilor 
săi, partizani ai economiei capitaliste private, dar și din partea 
unor economiști din înseși țările în curs de dezvoltare. Asemenea 
critici nu se referă la esența sa, ci la metodele și formele ac
țiunii de stat în economie. Astfel, sectorului public i se repro
șează ineficiența economică, centralizarea excesivă, birocrația 
și incompetența cu care acționează ; faptul că nu ține seama, 
în suficientă măsură, de factorii și avantajele pieței, lansează 
produse calitativ inferioare la costuri ridicate ; anihilează, prin 
pozițiile sale de monopol, capacitatea întreprinderilor de stat de 
a face față concurenței produselor străine ; descurajează ini
țiativa, acționează cu întîrziere, fiind rupt de impulsurile luptei 
pentru supraviețuire.

Așa cum practica o dovedește, printr-o programare econo
mică elastică și dinamică, prin măsuri ferme și cunoașterea reali
tăților, factorii de conducere ai sectorului de stat pot elimina 
o serie de inconveniente, transformînd în forță propulsoare 
reală mijloacele'acumulate în mîinile colectivității și punîndu-le 
în slujba creșterii economice eficiente.

dr. Andrei VELA



^^^^^TENDINTE-CONJUNCTURI

C.E.E.: strategie 
energetică

ÎNCĂ din 1974 țările 
Pieței comune și-au 
propus să stabilească, în 
domeniul energetic, o 
strategie unitară în 
perspectiva anului 1990. 
Potrivit obiectivelor sta
bilite, statele membre 
trebuie să raționalizeze 
consumul de energie 
astfel încît să asigure o 
relație cit mai favorabilă 
între ritmul de creștere 
al consumului energetic 
și cel al produsului na
țional brut. In ce pri
vește balanța energetică, 
consumul de hidrocar
buri va trebui redus 
astfel încît să dețină 
numai 40 la sută din to
talul consumului de e- 
nergie primară; com
bustibilii solizi și ener
gia nucleară vor trebui 
să furnizeze 70—75 la 
sută din electricitatea 
produsă la nivelul anu
lui 1990, concomitent 
urmînd să fie impulsio
nate eforturile pentru 
dezvoltarea surselor re
generabile de energie. 
Numai energia nucleară 
trebuie să asigure 38 la 
sută din electricitatea 
produsă în 1990. Redu
cerea dependenței de 
petrol va trebui reali
zată și prin creșterea 
importurilor de gaze na
turale, majorarea con
sumului de cărbune (la 
500 mii. t în anul 2 000 
— din care jumătate im-, 
portat — față de 314 
mii. t în 1981) și dezvol
tarea surselor alternati
ve de energie.

în ce privește investi
țiile în acest sector, pu
blicația ,,European File“ 
(aparținînd Directoratu
lui pentru informații al 
C.E.E.) apreciază ca 
mult sub necesar efor
turile comunitare : „Cei 
10“ alocă energiei 1,6 la 
sută din P.N.B. iar pînă 
la sfârșitul deceniului 
volumul investițiilor a- 
vut în vedere urmează 
să nu depășească 2,2 la 
sută din P.N.B. Aceasta, 
în timp ce investițiile e- 
nergetice americane sînt 
prevăzute să depășească 
4 la sută, iar cele ale 
Japoniei 3 la sută din 
P.N.B. Ca atare, docu
mentul citat se pronunță 
pentru intensificarea e- 
forturilor vizînd : crea
rea unui climat favora
bil armonizării puncte
lor de vedere și priori
tăților țărilor membre; 
stimularea cercetării și 
realizării unor standarde 
de securitate în ce pri
vește utilizarea energiei 
nucleare ; găsirea de 
soluții adecvate pentru 
preîntâmpinarea poluării 
mediului înconjurător 
legat mai ales de utili
zarea sporită a cărbune
lui ; coordonarea politi
cilor de stabilire a pre
țurilor și a sistemelor 
fiscale naționale.

Comerț cu medicamente
ȚĂR.ILE „lumii a 

treia“ înregistrează un 
deficit comercial de cir
ca 4 miliarde de dolari 
pe an în comerțul cu 
medicamente realizat cu 
țările industrializate. 
Potrivit ziarului Finan
cial Times, în 1980 în 

lume s-au consumat me
dicamente în valoare — 
la prețuri de fabrică — 
de 80 mrd. dolari; în 
acest total țările în curs 
de dezvoltare contau cu 
numai 20 la sută, ele 
realizînd circa 10—15 la 
sută din producția de 
medicamente și o treime 
din totalul importurilor 
mondiale. Dar și aceas
tă producție este inegal 
repartizată, ea fiind rea
lizată în cea mai mare 
parte — în proporție de 
75 la sută — în Asia și 
America latină.

în ce privește țările 
dezvoltate, Europa Oc
cidentală, S.U.A. și Ja
ponia realizează circa 60 
la sută din producția 
mondială de medica
mente.

Problema principală 
ridicată de Oficiul bri
tanic pentru economia 
sănătății, ar consta, 
după autorul studiului 
citat de Financial Ti
mes, în a reduce deca
lajele care există între 
cele două grupe de țări, 
ținînd cont de faptul că 
în timp ce țările dezvol
tate își permit un con
sum de medicamente în 
valoare de 70 dolari n? 
locuitor în țările ră
mase în urmă consumul 
de medicamente este a- 
preciat la numai 5 sau 
sub 5 dolari pe locuitor. 
O altă problemă ridicată 
de studiu se referă la a 
stabili dacă țările să
race își pot permite să 
suporte nota de plată de 
circa 4 mrd. dolari pe 
care o achită anual ță
rilor dezvoltate pentru 
medicamentele importa
te, alternativa reprezen- 
tînd-o dezvoltarea unei 
industrii farmaceutice 
proprii.

Irograme de dezvoltare

TOGO: obiective prioritare
FIIND c țară mică (suprafața nu depășește 56 000 

khi) w cu u9 Potențial economic redus, expus insta
bilității pieței mondiale a principalelor sale produse 
de export (fosfați, cacao și cafea). Togo nu mai este 
clasată totuși, de mulți ani, printre fările africane 
cele mai slab dezvoltate.

Realizările obținute mai ales în perioada 1973— 
1980 au permis de exemplu crearea de structuri in
dustriale în diferite ramuri (ciment, fosfați, siderur
gie, rafinarea petrolului ,textila și alimentară) ; in
dustria joacă un rol esențial și in perioada celui de 
al patrulea plan de dezvoltare (1981—1985) pentru 
dezvoltarea de ansamblu a economiei togoleze. In
vestițiile prevăzute în acest sector (99 mrd. franci 
CFA) sînt orientate în primul rind către dezvoltarea 
capacităților de producție destinate exportului și pre
lucrării materiilor prime agricole și minerale ale țării.

Fiind al treilea producător african de fosfați (după 
Maroc și Tunisia), Togo vizează valorificarea pro
ducției (circa 3 mil. tone anual) prin construirea 
unui complex de acid fosforic la Kpeme. Sînt pre
văzute de asemenea dezvoltarea capacității de pro
ducție a cimentului (de la 1,2 mil. tone la 1,8 mii. 
tone) și construirea unor fabrici de zahăr (la Ani6), 
pentru sucuri de fructe și conserve de legume (la 
Lom6 și Lama-Kara), precum $i crearea de unități 
pentru fabricarea de utilaje agricole, tablă galvanl- 
zată etc.

Agricultura, sector de bază al economiei togoleze, 
constituie un obiectiv prioritar al planului de dezvol
tare actual, din suma globală a investițiilor de plan de 
368 mrd. fr. CFA o treime fiind destinată proiectelor 
de dezvoltare a culturilor alimentare, creării de uni
tăți agro-alimentare și lucrărilor de hidroameliorații 
(proiectele La Fosse-ăux-Lions, Tchiri, Oti și Binah). 
Se prevede obținerea unei producții sporite de bumbac 
(de la 22 mii tone la 49 mii tone), de arahide, cafea, 
cacao și sola.

în domeniul infrastructurii au fost prevăzute noi 
investiții, . de 100 mrd. fr. C.F.A., pentru executarea 
unor lucrări importante de extindere a capacității 
portuare la Lome, refacerea căilor rutiere și construi
rea de noi drumuri, extinderea aeroportului Lcmâ și 
alte obiective.

Legat de dezvoltarea economică a țării, autoritățile 
togoleze își propun, prin obiective de plan, îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale populației, eforturile fiind 
concentrate totodată în domeniul educației și formării 
cadrelor profesionale solicitate tot mai mult de dez
voltarea diferitelor sectoare economice.

In ce privește relațiile economice dintre România și 
Togo, în baza acordului comercial în vigoare, în ul
timii ani au sporit în special exporturile românești de 
autoturisme și produse ale industriei chimice. Fosfați! 
constituie principalul produs importat de țara noastră 
din Togo.

Valentina GHEORGHIU

EVOLUȚII MONETARE

Evoluți i cursurilor principale
lor valute occidentale față dc 
dolarul S U.A. in perioada 1—7 

X 1982. Bază 1 X 1982

pra cursului lirei sterline s-a detașat reducerea dobin- 
zii de bază de la 10,5% la 10% de către marile bănci 
de cliring din Anglia ; asupra francului elvețian a in
fluențat procesul inflaționist în ultimele 2 luni.

Săptămînă analizată a marcat devalorizarea valu
telor unor țări nord-europene, coroana daneză șl sue
deză, ultima cu 16 la sută, măsuri care, rei'lectînd o 
situație economică puțin favorabilă, au indus presiuni 
ă la baisse și asupra altor valute ale țărilor nordice.

Evoluția cursurilor principalelor valute occidentale 
față de dolar s-a prezentat după cum urmează (se 
dau nivelurile din zilele de 1 și 8 octombrie a.c.) : lira 
sterlină 1,6950 și 1,7135, marca vest-germană 2,3225 și 
2,5125, francul elvețian 2,3650 și 2,1450, francul belgian 
48,95 și 48,78, francul francez 7,12 și 7,11, lira italiană 
1418 șl 1421, yenul japonez 268,75 și 263,75.

Dobinzile la fondurile in principalele eurovalute au 
cunoscut o evoluție general descendentă, mai accen
tuată la fondurile în dolari ise dau nivelurile de 
ofertă la depozitele pe 6 luni din zilele de 1 șl 8 oc
tombrie a.c.) eurodolari 12 și 11,25% euroinărci vest- 
germane 8% și 7,5625%, eurofraiK.i elvețieni 4.875 si 
4,5625%.

Prețul aurului a marcat o tendință de creștere, a- 
tingind la cel de al doilea fixing de la Londra din 
ziua de 8 octombrie a.c. 433 dolari/uncle nivel cu 31 
dolari'uncie superior celui înregistrat ia ultimul fi
xing din săptămina precedentă.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU

IN INTERVALUL 4—8 octombrie a.c., piețele valu
tare Internationale au traversat din nou o perioadă 
agitată. In prima parte a intervalului analizat, cursul 
dolarului S.U.A. a cunoscut o repreclere pronunțată 
față de majoritatea valutelor occidentale, in prelun
girea tendinței manifestate în cursul săptăminil ante
rioare. Procesul a lost alimentat de creșterea masei 
monetare în S.U.A. cu circa 400 mii. dolari în ultima 
săptămînă de raportare și o ușoară creștere inițială a 
dobînzii la fondurile federale. De la jumătatea Inter
valului, poziția dolarului a început să slăbească, ten
dința de deteriorare a poziției monedei americane ac- 
eeniuindu-se ser.sibil spre linele perioadei anali
zate, după reducerea dobînzii preferențiale „prime 
rate" de către o serie de mari bănci din S.U.A. de 
la 13,5% la 13%, publicarea datelor privind majora
rea ratei șomajului în această țară la 10,1% în sep
tembrie a.c. (de la 3,8% în august a.c.), precum și re
înnoirea speculațiilor privind o iminentă reducere a 
taxei scontului în S.U.A. (adeverite la finele săptă- 
minii cînd scqntul a fost redus cu 1%).

Cursul mărcii vest-germane față de dolar a fost in
fluențat, pe termen scurt și de publicarea datelor pri
vind accentuarea deficitului de plăți al țării in luna 
august comparativ cu iulie a.c., privind reducerea 
portofoliului de comenzi în industria vest-germană în 
august a.c., privind creșterea șomajului la 1,5% în 
septembrie, de la 7,4% în august s.c. Banca federală 
a intervenit în repetate rînduri în prima parte a in
tervalului analizat, prin vînzări de dolari însumind 
circa 63 milioane, pentru susținerea valutei naționale.

C'a factor major de tnlluență pe termen scurt asu-



GLOSAR

Cofinanțarea și dezvoltarea
PRIN COFINANȚARE se înțelege aranjamentul in

tervenit între două organisme financiare internațio
nale, instituții de ajutor bilateral djn țări dezvoltate 
ori membre ale O.P.E.C., bănci particulare, etc. prin 
care mijloacele financiare sint asociate în vederea 
finanțării unor proiecte de investiții, in generai în 
țări în curs de dezvoltare1). Există două forme ale 
acestei cooperări financiare și anume : (a) cofinan
țarea asociată, în cadrul căreia se întocmește o listă 
comună de mărfuri și servicii necesare investiției fi
nanțate, iar flecare cofinanțator își stabilește mărfu
rile și serviciile ale căror cheltuieli de procurare vor 
ti finanțate de el, șl (b) cofinanțarea paralelă, în ca
drul căreia fiecare cofinanțator preia finanțarea unei 
anumite părți din proiect șl decide independent asu
pra modului de procurare a mărfurilor și servi
ciilor necesare pentru realizarea acelei părți.

Sabin Sîrbu, Huedin —
1) Comparațiile pe care 
le propuneți cu privire la 
locul sectorului agro-ali- 
mentar în structura con
sumului final de energie 
în diverse țări nu ni se 
par concludente fie și 
numai din motivul că 
acest loc nu depinde 
doar de energointensita- 
tea agriculturii ca atare, 
ci și de mărimea consu
mului de energie în restul 
economiei (în industrie, 
transporturi etc.). Or, se 
știe că în acest domeniu 
există deosebiri importan
te de la o țară la alta.

2) Mărimea consumului 
energetic la hectar nu este 
nici ea suficient de con
cludentă în sine pentru 
că ea depinde mult de 
măsura în care principale
le lucrări agricole sînt 
efectuate în perioada op
timă, de această sincroni
zare depinzînd direct și 
randamentele obținute. So 
știe că prelungirea dincolo 
de perioada optimă a 
unor lucrări agricole 
presupune un consum

Cofinanțarea este o formă relativ nouă de finan
țare a dezvoltării. în ultimii ani, ea a căpătat o am
ploare considerabilă. La sfîrșitul anului 19S1, volumul 
total al coflnanțării (contracte încheiate sau în sta
diu avansat de negociere) se ridica la 22,5 miliarde 
dolari S.U.A., iar numărul proiectelor cofinanțate era 
de 349. In 1973—74, totalul cofinanțărll se ridica la 
abia 1,3 miliarde dolari, iar numărul proiectelor la 73.

Ca repartiție geografică, majoritatea proiectelor 
cofinanțate erau situate în 1981 astfel : Africa — 183 ; 
Asia — 102 ; Oceania — 8 ; Europa (5). Ca repartiție 
sectorială, pe primul plan se situau proiectele de in
frastructură (șosele, energie, linii ferate, porturi etc.), 
urmate de proiecte industriale, agricole, bancare. 
Principalii participant! la cofinanțare erau : Banca 
Mondială, Arabia Saudltă, Kuweit, R.F.G., Banca A- 
siatică de Dezvoltare, Piața comună.

Cu toată această dezvoltare, cofinanțarea este — 
după afirmația publicației „L’Observateur de 
l’O.C.D.E." — un instrument „care trebuie utilizat cu 
precauție1-. Ea pune unele probleme care în prezent 
formează obiectul discuțiilor între țările dezvoltate 
și țările O.P.E.C. O primă problemă : există diver
gențe cu privire la forma de cofinanțare. Țările în 
curs de dezvoltare preferă finanțarea asociată, mai 
ales dacă ea este condusă de un singur organism cu 
care se tratează. Țările dezvoltate preferă finanțarea 
paralelă, care le dă posibilitatea să lege finanțarea 
de procurarea materialelor dintr-o anumită țară, în 
primul rînd, firește, din țara f'nanțatoare. O altă 
problemă : se constată că proiectele cofinanțate se ' 
realizează mai greoi decît cele finanțate de o singu
ră sursă. între cofinanțator! pot apărea divergențe ; 
al doilea cofinanțator este solicitat adeseori abia a- 
tuncl cînd primul finanțator constată că resursele 
alocate sînt insuficiente pentru realizarea investiției, 
adică atunci cînd proiectul a fost pus la punct, iar 
execuția a și început, ceea ce face ca al doilea cofi
nanțator să se simtă în postura unul simplu furnizor 
de fonduri, postură care nu-i convine.

Inconvenientele apărute in funcționarea cofinanță- 
rii apar însă ca depășite de avantajele ei, îndeosebi 
într-o perioadă ca cea de acum, în care resursele fi
nanciare sint rare. Tocmai pentru acest motiv, dis
cuțiile în curs caută să Identifice șl să elimine „gră
untele de nisip care împiedică buna funcționare a 
mecanismului".

C.K.
i) v -i.ex. Moneda — mică enciclopedie, Ed. științi

fică și enciclopedică, București, 1982, p. 88 și u.

Datorie externă

Victor Berea, Titu — 
Fără a fi membru al 
O.P.E.C., Mexicul este 
unul din marii exporta
tori mondiali de petrol 
(1,1 milioane de barili 
pe zi în 1981), situîndu-se 
probabil pe locul al doilea 
în lume în privința rezer
velor exploatabile de pe

trol (74 miliarde de ba
rili) și gaze. Cu toate a- 
cestea. el a fost nevoit să 
solicite o reeșalonare a 
plăților in contul datoriei 
sale externe, al cărei vo
lum a ajuns în prezent la 
circa 80 miliarde de do
lari. La acumularea aces
tei imense datorii au con
tribuit mai mulți factori. 
Unul dintre ei este fără 
îndoială deficitul comer
cial. care încă în 1979 re- 
atinsese nivelul de dinain
tea boomului petrolier și 

anume 3 miliarde de do
lari. La rîndul său, acest 
deficit comercial se ex- 
ilică prin creșterea acce
lerată a importurilor atît 

. de bunuri de consum (in
clusiv de cereale) cît mai 
ales de investiție, stimula
tă de perspectivele care 

, se anunțau favorabile ale 
sectorului petrolier, ca și 
de creșterea demografică 
de 3,5% pe an. Paralel 
s-a produs plafonarea și 
chiar scăderea prețului la 
oetrolul exportat (produs 
care a ajuns să reprezin
te anul trecut 73% din to
talul exporturilor țării 
față de 16% în 1975), ca 
și reducerea volumului 
exporturilor.

Persistenta crizei econo
mice mondiale și inversa
rea situației de pe piața 
mondială a petrolului au 
împiedicat urmarea stra
tegiei de dezvoltare a 
Mexicului, bazată pe creș
terea simultană a volumu
lui vînzărilor și a prețu
lui petrolului. Degradarea 
situației balanței plățilo* 1 2' 
curente a fost provocată 
însă și de-alți factori cum 
sînt scăderea încasărilor 
nete din turismul interna
tional și mai ales crește
rea nivelului dobînzilor la 
creditele internaționale, a- 
cordate în cazul Mexicu
lui îndeosebi de creditori 
particulari. Serviciul da
toriei externe a absorbit 
în 1981 o sumă aproape 
egală cu valoarea expor
turilor energetice ale tă
rii; în 1982 aceste încasări 
s-au dovedit insuficiente 
pentru a acoperi serviciul 
datoriei. în ultimii ani 
statul mexican a contrac
tat noi împrumuturi nu
mai pentru a-și acoperi 
datoriile scadente.

Agricultura
și criza energetică 

uneori sensibil mai ridicat 
de carburanți, fără a de
termina prin aceasta un 
spor de recoltă, ci dimpo
trivă o pierdere. Această 
•herder? atrage evi
dent irosirea consumuri
lor energetice din toate 
fazele anterioare ale pro
cesului de producție.

Pe de altă parte, nu 
orice reducere a consu
mului energetic direct sau 
indirect (ca de pildă în 
cazul îngrășămintelor) 
este automat eficientă. 
Astfel, experții O.C.D.E. 
apreciază că reducerea în 
iltimii ani a administrării 
îngrășămintelor fosfatice 
și potasice, pe conside
rentul că prețul lor a 
sporit mai mult decît al 
ngrășămintelor azotoase. 
se va traduce pe termen 
mediu printr-o diminua- 
”e a fertilității solului, 
respectiv a randamentelor 
la hectar,

3) Potrivit unor cifre 
furnizate tot de O.C.D.E., 
oentru a importa o tonă 
de petrol în 1980 trebuia 
exportată o cantitate de 
sase ori mai mare de grîu 
si de patru ori mai mare 
de carne de vită decît în 
anul 1972.

Telecomunicații

Iulian Cherțea, Tășnad 
— Utilitatea sateliților ar
tificiali ai Pămîntului 
pentru țările în curs de 
dezvoltare nu mai are 
nevoie să fie argumenta
tă. Așa cum demonstrează 
experiența de după 1975 
a Indiei, sateliții de tele
comunicații permit difu
zarea de programe educa
tive televizate în cele mai 
îndepărtate colțtft-i ale tă
rii. Un exemplu similar îl 
oferă Indonezia, unde sa
teliții naționali Palapa 1 
și Palapa 2 facilitează 
substanțial comunicațiile 
între numeroasele insule 
ale arhipelagului. Efi
ciența sateliților este ridi
cată însă și în țările mici 
atunci cînd infrastructura 
terestră este insuficientă. 
Pe de altă parte, peste 
220 de stații de pe Pă- 
mînt, din cele mai diver
se țări ale globului, pri
mesc direct fotografii 
furnizate de sateliții me
teorologici. Observații uti
le pentru valorificarea 
unor regiuni greu accesi
bile s-au obținut cu aju
torul sateliților de tip 
Landsat.

După cum ați putut 
constata urmărind desfă
șurarea celei de a doua 
Conferințe a Națiunilor 
Unite asupra exploatării 
și utilizării pașnice a 
spațiului cosmic, din luna 
august, de la Viena, exis
tă încă numeroase aspec
te ale colaborării inter
naționale în acest dome
niu care își așteaptă 
soluționarea. Unele din 
ele decurg din caracterul 
de resursă naturală limi
tată pe care îl are orbita 
sateliților geostaționarl; a- 
ceastă orbită este ocupată 
în prezent mai ales de sa

teliți aparținind unor țări 
dezvoltate. Posibilitățile 
oferite de teledetecția 
prin satelit nu sînt nici 
ele pe deplin utilizate da
torită decalajului de timp 
uneori considerabil dintre 
obținerea datelor și pune
rea lor ia dispoziția uti
lizatorilor din țări în curs 
de dezvoltare.

Toate aceste aspecte, și 
altele, sînt avute în ve
dere în recomandările a- 
doptate de recenta con
ferință de la Viena, care 
urmează a fi supuse ce
lei de a 37-a sesiuni 
a Adunării generale a 
O.N.U, în curs de desfă
șurare.

Extracție
submarină

V. Avram, Jurilovca, 
jud. Tulcea — După cum 
relatează agenția Novosti, 
în prezent în U.R.S.S. ex
tracția submarină de pe
trol și gaze se realizează 
in mările Caspică și Azov. 
O nouă regiune furnizoare 
de gaze naturale va fi 
Marea Neagră, unde au 
fost descoperite trei ză
căminte. Pe platforma 
continentală situată la 
vest de peninsula Cri- 
meea, într-o zonă în care 
adîncimea mării nu depă
șește 50 de metri, a fost 
descoperit zăcământul de 
gaze condensate Golițîn- 
skoe. Prospecțiunile au 
irătat că zăcămîntul res
pectiv este alcătuit din cî- 
teva structuri productive 
cuprinse la adîncimi între 
700 și 2 300 de metri. Ga
zele respective nu conțin 
sulf și au un procent de 
metan ridicat. Pentru va
lorificarea zăcămîntului a- 
mintit va fi construită o 
conductă submarină în 
lungime de 72 de kilo
metri, din care o primă 
secțiune a și fost instala
tă. Pentru prospectarea 
zăcămintelor celorlalte 
zone de perspectivă des
coperite în Marea Neagră 
specialiștii sovietici utili
zează trei platforme fixe 
și o instalație plutitoare 
de foraj.

Ținînd seama de apro
pierea stațiunilor de odih
nă din Crimeea, „Novosti" 
precizează că „în condiți
ile respectării măsurilor 
de protecție nu există te
meiuri să se creadă că 
apa mării ar putea fi po
luată".

Ing. Al. Ursu, pensio
nar, Cîmpina — Am luat 
cunoștință de o parte din 
activitatea dv., ca șef de 
secție geologică la 
I.C.P.P.G.-Cimpina, de 
rezultatele remarcabile 
obținute, recunoscute de 
organele competente. Vă 
felicităm pentru munca și 
realizările înregistrate pe 
parcursul multor ani de
dicați pasiunii și profe
siunii dv. Mulțumindu-vă 
pentru atenție, vă anun
țăm pe această cale că nu 
publicăm autocaracteri
zări sau memorii de acti
vitate.
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In Suplimentul revistei din 29 oct a.c. se vor publica următoa
rele consultații :

1. Concepția P.C.R., a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul agriculturii în dezvoltarea eco
nomiei românești. Sarcinile actuale ale înfăptuirii unei noi revo
luții agrare în țara noastră.

2. Creșterea eficienței economice, în primul rînd a producti
vității muncii, factor hotărîtor al dinamismului economiei româ
nești în prezent și în perspectivă.

3. Creșterea mai puternică a rolului științei și tehnologiei, al 
! cercetării originale, ca factor dinamizator al progresului economi- 
i cc-social al patriei. Sarcinile organelor și organizațiilor de partid
] în promovarea progresului tehnico-științific în toate domeniile de 

activitate.
4. Politica P.C.R. de dezvoltare a bazei de materii prime și 

resurse energetice în etapa actuală a edificării socialismului in 
țara noastră. Sarcinile organelor și organizațiilor de partid în 
înfăptuirea programelor de dezvoltare a bazei de materii prime 
și energetice, în folosirea rațională a materiilor prime și resurse
lor energetice.

Cabinetele județene de partid pot trimite la redacție comenzi 
ferme (cu specificarea contului din care se face piața), pînă la 
data de 23 octombrie a.c,



ASIGURAREA - 
O MĂSURĂ UTILĂ 

DE PREVEDERE
Printre asigurările de persoane puse la dispo

ziția populației de câtre Administrația Asigurări
lor de Stat este și „asigurarea familială mixtă de 
viață", care satisface dorința celor care vor să ia 
o măsură suplimentară de prevedere pentru ei și 
membrii familiei lor și, concomitent, să realizeze 
sconomii planificate pe o anumită perioada de 
timp.

Pe scurt, această asigurare prezintă următoa- 
e caracteristici :
- poate cuprinde pe toți membrii de familie 

:are - la data contractării asigurării - sînt in 
rîrstă de 5 la 65 de ani ;
- se poate contracta pe orice durată cuprinsă 

ntre 5 pînâ la 15 ani, la o sumă ce se stabilește 
le asigurat;
- participă la tragerile lunare de amortizare, 

irin combinațiile de cite 3 litere ce se atribuie 
>entru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată ;
- suma asigurată se plătește : in caz de inva- 

ditate permanentă din acidente a oricăruia din- 
e asigurați; la ieșirea combinației (combinați- 
or) de litere, cu prilejul tragerilor de amortizare; 
a expirarea asigurării (independent de sumele 
lătite anterior pentru eventualele cazuri de in- 
zliditate permanentă) ; in caz de deces din 
rice cauză al oricăruia dintre asigurați ;
- primele de asigurare sînt diferențiate în 

incție de vîrsta persoanei care contractează asi- 
urarea, de durata poliței, de mărimea sumei 
îigurate, precum și de numărul și vîrsta mem- 
■ilor de familie ce se includ în asigurare, puțind 
achitate și în rate.

La expirarea asigurării la care primele au fost 
plătite pentru întreaga durată prevăzută în poli
ță, suma asigurată se plătește concomitent cu o 
indemnizație de 10 la sută.

Pentru informații suplimentare și pentru con
tractarea de asigurări vă puteți adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile socialiste, agen- 
ților și inspectorilor de asigurare, sau, direct 
oricărei unități ADAS.




